RUMO CERTO

Santarém, a pérola
do Tapajós
Reunindo praias paradisíacas e um rio com dimensões

Aqui, pássaros representam a biodiversidade na Floresta
Nacional do Tapajós, popularmente conhecida como Flona do
Tapajós. Na página ao lado, Praia de Ponta Negra, em Santarém

de mar, a região do baixo Tapajós consagra-se como uma
das paisagens mais belas da Amazônia
Texto e fotos ANDRÉ DIB

À

primeira vista, parece que estamos diante do mar. Praias de areias

finas e brancas salpicadas por centenas de guarda-sóis e banhistas se bronzeando. À frente, uma imensidão de água se perde no horizonte.
Junta-se a isso um clima predominantemente temperado, em que o sol brilha praticamente o ano todo. Apesar das evidências, não estamos no litoral. Esse cenário idílico se encontra em um afluente do Rio Amazonas e no coração da maior floresta tropical do mundo. São as
margens do Rio Tapajós, que na época da vazante – entre agosto e dezembro, quando as águas das chuvas cessam – revelam centenas de
quilômetros de praias paradisíacas.
O fundo arenoso e as águas cristalinas conferem um tom predominantemente esverdeado às águas do Tapajós. E para completar
a paisagem, uma farta porção de floresta ainda preservada se debruça sobre as águas translúcidas. Os atributos lhe renderam o título
de rio mais belo da Amazônia, homenagem mais que merecida. Todas essas peculiaridades abrem novas perspectivas para o turismo e
já fazem da região uma das referências do ecoturismo brasileiro.
A porta de entrada para esse paraíso amazônico é a histórica cidade de Santarém, no Pará, que ainda exibe, em suas ruas, fachadas
e edificações antigas, marcas do tempo da colonização. Fundada em meados do século 17, Santarém é um dos principais polos turísticos
do Norte e vem fortalecendo cada vez mais essa vocação. Arte, cultura, gastronomia e feiras ao ar livre são algumas opções que movis

mentam o município, embora a atração principal seja mesmo a beleza do Rio Tapajós.
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Caminhar pelo píer da orla é uma boa opção para afugentar o calor, típico da região Norte e que costuma surpreender os visitantes mais desavisados.
Além dos ventos à beira-rio que tornam o passeio mais aprazível, é ali que se
pode ter um contato mais próximo com a realidade local, onde centenas de
embarcações características da Amazônia, chamadas de “gaiolas”, atracam
a todo o momento. Na feira ao ar livre, que também acontece às margens do
rio, vendedores se espremem para oferecer peixes, frutas e as mais diferentes
especiarias: ervas, temperos e produtos regionais, o que faz desse roteiro uma
viagem de sentidos.
A forte influência indígena e cabocla está presente também nos pratos, na
arte, nos costumes, nas palavras e nos traços marcantes do paraense, sempre
disposto a uma boa conversa. É na orla de Santarém que ocorrem manifestações artísticas, em um espaço destinado ao lazer, à arte e à gastronomia, onde é
possível experimentar pratos típicos paraenses, como o tacacá, o pato no tucupi
ou a maniçoba, uma espécie de feijoada feita a partir da folha da mandioca.
Outro roteiro imperdível é o passeio de barco que sai do porto fluvial da
cidade e leva o turista ao encontro das águas translúcidas e quentes do Tapajós
com as águas barrentas e frias do Rio Amazonas, que correm paralelamente
por quilômetros sem se misturar. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de
temperatura e densidade das águas, que demoram a se misturar, resultando
De cima para baixo, ribeirinho em Alter do Chão, ilha
localizada a 30 quilômetros de Santarém; pescador no
Rio Tapajós; e jacaré-tinga, espécie que habita os igarapés

em um espetáculo natural de rara beleza.

Em sentido horário, vista para a cidade de Santarém; espécie de arara encontrada às
margens do Rio Tapajós; a bela praia de Alter do Chão, com suas águas cristalinas; e
mais um representante da rica fauna local: os animais da região são vistos com facilidade

Alter do Chão
Entre cenários fascinantes que combinam praias de areia branca, águas
tranquilas e clima pitoresco de uma típica vila do interior, encontra-se outra joia
do Tapajós, chamada Alter do Chão. A pacata vilinha de pescadores está situada
a cerca de 30 quilômetros de Santarém e exibe em seus limites uma das mais
belas praias do planeta. Pelo menos é o que publicou o renomado jornal inglês
The Guardian, que elencou o destino como uma das dez mais belas praias de
água doce do mundo!
O maior atrativo de Alter são as praias da Ilha do Amor, formada por uma
extensa faixa de areia isolada pelo rio e coberta por uma vegetação típica,
composta de arbustos retorcidos que afloram na extensa faixa de areia. A ilha
também é banhada pelo Lago Verde, formado por igarapés de águas cristalinas e por um braço de rio do próprio Tapajós. Um verdadeiro convite ao sos-
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sego e à contemplação.
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As barracas e quiosques rústicos oferecem, além de bebidas e batidas de
frutas regionais, uma culinária típica da região, preparada à base de peixe. O
destaque é o pirarucu com purê de banana e o tambaqui na brasa. Vale experimentar também o bolinho de piracuí, preparado com uma espécie de farofa
feita a partir do pescado seco e socado no pilão.
Outro roteiro imperdível e muito procurado pelos visitantes em Alter
do Chão é a Praia de Ponta do Cururu, que pode ser alcançada por lanchas
rápidas e caiaques alugados na vila. Os turistas vão até um pontão de areia
para contemplar a dança dos botos, que cercam os cardumes na entrada do
braço de rio, e o inesquecível pôr do sol amazônico. Para os mais animados,
existem várias opções de caminhada, entre elas a trilha que leva à Serra da
Piroca, imponente mirante natural de onde se tem uma vista privilegiada
da floresta e do Rio Tapajós.
Turismo comunitário

Aqui, a tranquilidade em Alter do Chão:
um convite ao sossego e à contemplação

Quem estiver disposto a embrenhar-se ainda mais nesse universo e a
interagir com as comunidades poderá optar por uma expedição pelos rios do
baixo Tapajós, a bordo do barco do Projeto Saúde Alegria. A ONG, que há 26
anos presta serviços médico e assistencial às comunidades extrativistas, agora
também se abre a projetos de ecoturismo, como forma de promover o desenvolvimento local e complementar a renda da população ribeirinha.
A partir de Santarém, o barco parte em direção a comunidades como Urucureá, situada no encontro dos rios Arapiuns e Tapajós, e Anã, entre outras mais
De cima para baixo, igapó (floresta alagada em Flona
do Tapajós); artesanato feito com palha de ouricuri;
e passeio pela areia fina e branca de Ponta Negra
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distantes. O viajante pode optar por roteiros que variam de três a dez dias, conforme a disponibilidade de tempo e as saídas programadas pela ONG.

Serviço:
Operadoras e receptivos: Travel in Turismo: Tel. 91 4006-1700. Site: travelin.com.br • Santarém Tur: Tel. 93 3522-4847. Site:
santaremtur.com.br • Turismo comunitário: Projeto Saúde Alegria: Tel. 93 3067-8000. Site: saudealegria.org.br • Onde Ficar: San-

Em meio a paisagens surpreendentes, o barco passa de um rio a outro,

tarém: Barrudada Tropical Hotel: Tel. 93 3222-2200. Site: barrudadatropicalhotel.com.br. Alter do Chão: Hotel Mirante da Ilha:

onde a fauna e a flora se mostram de uma forma mais intensa. Remar por iga-

Tel. 93 3067-7100. Site: mirantehotel.com • Onde Comer: Casa do Saulo-Restaurante: Praia Carapanari, km 7,5 – Comunidade São

pós repletos de vitórias-régias; caminhar por entre árvores frondosas, como

Francisco, Estrada do Aeroporto. Tel. 93 9142-1067. A TRIP Linhas Aéreas oferece voos para Santarém (PA) a partir de Alta Floresta

castanheiras, seringueiras e sumaúmas gigantes; e se deparar com jacarés, pás-

(MT), Altamira (PA), Aracaju (SE), Araçatuba (SP), Araguaína (TO), Araxá (MG), Barcelos (AM), Bauru (SP), Belém (PA), Belo Horizonte

saros e mamíferos pelo caminho são alguns dos prêmios destinados àqueles

(todos os aeroportos – MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Carajás (PA), Coari (AM), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Eirunepé (AM), Fernando

que optam por esse roteiro ainda mais autêntico.

de Noronha (PE), Florianópolis (SC), Fonte Boa (AM), Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Governador Valadares (MG), Humaitá (AM),

O artesanato rico e de cores vibrantes também faz parte do dia a dia des-

Ilhéus (BA), Ipatinga (MG), Itaituba (PA), Ji-Paraná (RO), Juiz de Fora (MG), Lábrea (AM), Londrina (PR), Maceió (AL), Manaus (AM),

sas comunidades, que têm na confecção e venda desses produtos um comple-

Marabá (PA), Maringá (PR), Montes Claros (MG), Natal (RN), Palmas (TO), Parintins (AM), Porto Alegre (RS), Porto Trombetas (PA),

mento significativo da renda familiar. De sorriso fácil e portas abertas, os mo-

Porto Seguro (BA), Porto Velho (RO), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (Aeroporto Santos-Dumont – RJ), Salvador (BA),

radores estão sempre dispostos a receber os visitantes que chegam em busca

Santa Isabel do Rio Negro (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA),

de relaxar nas águas tranquilas do rio, contemplar a natureza, ouvir os sons da

São Paulo (todos os aeroportos – SP), Sinop (MT), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Tucuruí (PA), Uberlândia (MG), Varginha (MG), Vilhena

floresta e conversar com a gente simples dali.

(RO), Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA). Mais informações: voetrip.com.br
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