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Apresentação 
Pólos Turísticos do Estado do Pará
Projeto de Sistemas de Comunicação
Visual Ambiental
Este trabalho proposto tem o objetivo de desenvolver um Projeto de

Sistema de Comunicação Visual Ambiental para os Pólos Turísticos

do Estado do Pará, tem como diretrizes básicas da concepção valo-

rizar e preservar os recursos naturais, usando a sinalização turística

como instrumento de desenvolvimento econômico e social, prevendo

a valorização e o fomento do turismo paraense e, por sua vez, pre-

tende valorizar os produtos e serviços oferecidos pelos seis principais

pólos turísticos paraenses: 

Esta proposta vai de encontro com o Plano de Desenvolvimento

Turístico do Estado do Pará, concebido pela Paratur - Companhia

Paraense de Turismo, através da Secretaria Especial de Produção do

Governo Estado do Pará, que tem como estratégia a melhoria de

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável da região, preser-

vação dos recursos naturais e culturais, e manutenção da sua identi-

dade regional. O plano organiza o território paraense setorizando-o

em seis pólos turísticos de acordo com as características dos recursos

de cada uma delas; Pólo Belém, Pólo Costa-Atlântica, Pólo Marajó,

Pólo Tapajós, Pólo Araguaia-Tocntins e Pólo Xingu.

O projeto Sinalização dos Pólos Turísticos do Estado do Pará tem

como objetivo o desenvolvimento turístico da região através de uma

sinalização eficiente, capaz de orientar, direcionar e idenficiar os

espaços para o visitantes, ou seja, oferecer uma eficiente visibilidade

comunicativa aos acessos, atrativos e serviços turísticos nos municí-

pios, oferecendo maior comodidade, permanência, satisfação ao visi-

tante e principalmente divulgação dos elementos que compõem os

acervos naturais, histórico-arquitetônicos, culturais, equipamentos

esportivos e de recreação e serviços turísticos. Como  projeto piloto

desta sinalização é objeto imediato, os municípios de: Belém, no pólo
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325 - Mapa do Brasil com a localização do 
Estado do Pará

326 - Mapa do Pará com a localização das
cidades do projeto piloto

327 - Ampliação para identificação da localização
das cidades do projeto piloto



Belém, Vigia, Marapanim, Bragança e Salinópolis, no pólo Costa-

Atlântica, Soure e Salvaterra, no pólo Marajó e, Barcarena, no pólo

Araguaia-Tocantins.

A Sinalização facilita o acesso e permanência dos visitantes,

dinamizando a formatação de produtos e serviços, valorizando os

bens históricos, culturais e naturais da região, age de forma reflexiva,

ampliando as possibilidades de empregos e segurança turística no

desenvolvimento dos percursos e circuitos descritos na sinalização. 

É importante ressaltar a amplitude do projeto como tipologia, que se

estende a mais de 143 municípios paranaense de forma integrada ao

sistema, destacando as características culturais, históricas, naturais e

turísticas regionais do estado, desenvolvendo uma linguagem desta-

cando a criação de grafismos como leitura dos signos e tipologias

das regiões, como por exemplo, o Carimbo, Vigia de Nazaré, Igreja

de Pedra, Ruína de Joanis, Praia e Farol de Salinas, 

Estes contextos gráficos fazem parte dos painéis sinalizadores, como

elementos que agregam valores culturais na sinalização, divididos

em Painéis Informativos de Atrativos Turísticos e os Totens de

Atrativos Turísticos; que identificam os pontos de atrativos e de

serviços, os Painéis Direcionais dos Atrativos; identificando os cami-

nhos a serem seguidos durante os percursos, e, por último, os

Balizadores de Atrativos Turísticos; com mapas enumerados, indican-

do percursos e circuitos turísticos, com a localização exata do turista

e dos atrativos, assim como as demais opções que ele terá caso

queira permanecer um pouco mais no município.
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328 - Barcarena

329 - Salinópolis

“A sinalização permite a permanência
do turista, que evolui na medida em
que eles tomam conhecimento da
existência de outras opções, de outros
serviços e espaços turísticos e com isso
haverá um crescimento no gasto com
o turismo gerando um efeito multipli-
cador benéfico para a economia local,
permitindo um "efeito de comuni-
cação visual" agradável aos turistas,
com a escolha das imagens que sim-
bolizam as cores e as manifestações
culturais de cada município permitin-
do a criação de parcerias e associ-
ações com as macas de patroci-
nadores na manutenção da sinaliza-
ção, todo contexto direcionado ao
desenvolvimento da região, geração
de contextos reflexivos direcionados a
criação de empregos, melhoria na
visualidade urbana, manutenção dos
espaços históricos, culturais e natu-
rais, gerando melhoria da qualidade
de vida.”69

69. Prof. Dr. Issao Minami - Conteúdo do desen-
volvimento do projeto
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330 - Salinópolis
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Contextos Gráficos

49. "O Beija-Flor que identificou a estruturação do território em Pólos: Belém/Costa Atlântica, Marajó, Tapajós e Araguaia/Tocantins, onde o plano de
Desenvolvimento Turístico buscou assentar os seis pólos (Belém, Costa Atlântico, Marajó, Tapajós, Araguaia/Tocantins e Xingu)  identificando produtos e
negócios turísticos  considerados"  in: Governo do Pará/Paratur - Plano de Desenvolvimento do Estado do Pará, 2001

332 - Estação das Docas como atrativo de Belém.

333 - Joalheiro e Artesanato e a Alça Viária

334 - A população ribeirinha
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331 - Famoso Chop’s de Belém do Pará
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Introdução
O Governo do Estado de Pará tem implementado projetos através da

Secretaria Especial da Produção, a Companhia Paraense de Turismo

- Paratur realizando o Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado

do Pará, com vista no  grande atrativo natural da Amazônia

paraense, gerador de turismo como instrumento de desenvolvimento

econômico e social dentro de um modelo de crescimento sustentável,

onde os recursos naturais e culturais sejam valorizados e preservados

conforme o potencial de sua identidade regional. 

O Projeto Beija-Flor já se tinha ordenado a estruturação do território

em quatro pólos que foi ampliada para seis polos pelo Plano de

Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará.

Pólo Belém, Pólo Amazônia Atlântica, Pólo Marajó, Pólo Tapajós,

Pólo Araguaia-Tocantins, PóloXingu

Identificandos pelas características regionais, naturais, culturais,

históricas e sociais no desenvolvimento de produtos e negócios turís-

ticos.49

Este manual de identidade visual identifica por município, um sis-

tema de comunicação visual para os Pólos Turísticos do Estado do

Pará para oito localidades: Belém, Barcarena, Bragança, Marapanim,

Salinópolis, Salvaterra, Soure e Vigia, abrangendo um projeto que se

compões de :Sistema de identidade visual para os Pólos Turísticos,

através de elementos gráficos constituídos por signos visuais de

comando, códigos cromáticos, tipográficos e morfológicos.

Sinalização dos elementos de potencial turístico através de suportes

estruturais que organizam as informações por tipologias de atrativos

e serviços turísticos, por centralização em painéis informacionais de

todos os pontos de interesse turístico localizados em nós de decisão

viária, pontos referenciais da cidade, localidades públicas e espaços

de concentração de fácil acesso pelo visitante. Indicação pontual dos

atrativos e serviços turísticos por município, configurados por totens

de identificação.



A necessidade de um projeto de
sinalização
Dados para desenvolvimentos do código morfológico - 

O Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará

Um diagnóstico da situação atual do turismo identificado no Plano

de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, indica que · "o  Pará

conta com rtecursos de base de indubitável valor e de grande poten-

cial, desde recursos naturais (rios, ilhas, lagos, praias, floresta

amazônica, flora e fauna, etc...) até recursos culturais (patrimônio

histórico, artístico e monumental, numerosas etnias indígenas e

quilombos, artesanato, folclore...) e manifestações culturais vivas de

grande notoriedade, como é o caso do Círio de Nazaré e do Çairé".50

“O Estado possui rico patrimônio arquitetônico, notadamente na sua

capital Belém e em cidades como Óbidos, Vigia, Santarém e

Bragança. Sua história propícia intercâmbio e geminação de cidades

luso-brasileiras. Um rico potencial arqueológico em Monte Alegre,

Marajó e Serra das Andorinhas chama atenção de especialistas. Seu

artesanato, onde a cerâmica marajoara e tapajônica são os 

exemplos mais conhecidos, mas não únicos, é extremamente interes-

sante.”51

O folclore paraense com danças e músicas populares típicas, como o

carimbó, brega e xote bragantino atrais muitas atenções. Festivais

como o das Tribos, em Juruti; e manifestações religiosas, formam

eventos com afluxos de participantes de todo o Brasil como é o caso

do Círio de Nazaré, em Belém e o Çairé, em Santarém. A gastrono-

mia típica é outro trunfo do Pará, baseada na rica diversidade de

pescados e frutos naturais da região.

A nível regional os recursos turísticos paraenses apresentam pouca

diversidade. No Pólo de Belém esta diversificação se mostra mais

acentuada em função de ser o maior centro urbano do Estado e se

constituir no portão de entrada.

De outro lado, apontava-se que:
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50, 51. Prof. Dr. Issao Minami - Conteúdo do desenvolvimento do projeto

335 - Na Balsa para Barcarena

336 - As Palafitas, moradias ribeiras

337 - Patrimonio histórico

338 - Patrimonio histórico
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“A sinalização atual inexistente, defasada ou bastante 

heterogênea e deficiente não cumpre as finalidades mínimas de ori-

entação”;

“Há falta de orientação, de "approach", mais atrativo para o

visitante que tem passagem por estas localidades e em direção às

outras regiões, desde a entrada da cidade e todo o trajeto mostran-

do os seus pontos de interesse”;

“Referenciais importantes (atrativos naturais, culturais,

históricos, serviços turísticos urbanos e rurais) se encontram sem visi-

bilidade, sem elementos identificatórios e sem interfaces com os

demais elementos da paisagem”

“Há a presença constante de signos públicos e privados prin-

cipalmente em painéis de publicidade, confusos, profusos que não

contribuem para a  melhoria de qualidade de vida”.

“As infra-estruturas básicas de acesso, transporte, sanea-

mento, etc., apresentam uma situação que merece muita atenção e

pode ser muito melhorada, com importantes deficiências e carências

em alguns pontos do território. Especial atenção merece a situação

das vias de acesso e penetração ao território interior, vital para facil-

itar a entrada, deslocamento e mobilidade dos fluxos turísticos.”52

“Outro aspecto importante é o mobiliário urbano que se

mostra bastante deteriorado e sem unidade de comunicação.”53

É assim, o objetivo maior da proposta dos Pólos Turísticos, o cresci-

mento do turismo como fator de desenvolvimento e para isso, uma

correta implantação de uma sinalização turística deverá dar visibili-

dade ao atrativo turístico da região e também ao que se relaciona às

suas acessibilidades e proximidades das regiões onde cada um se

situa, conferindo-lhe uma clara potencialidade aberta por estas

interligações e que privilegiam suas localizações demandando públi-

cos usuários internos e externos.
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52. Luiz Renato Ignarra, Turismólogo no Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará
53. Prof. Dr. Issao Minami - Conteúdo do desenvolvimento do projeto

339 - A informação visual na sinalização e 
na arquitetura
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Contexto visual dos Pólos Turísticos do
Estado do Pará 

A ordenação da sinalização visual de oito localidade escolhidas den-
tro dos Pólos Turísticos do Estado do Pará visará  irradiar a partir
destas, para as demais regiões de abrangência, um sistema organi-
zado de informações de atrativos turísticos no contexto de  cada
localidade, capaz de traduzir e dar unidade ao conjunto assim  pro-
posto. É um programa de identidade visual institucional objetivando
formatar com a sinalização dos diversos setores, equipamentos,
serviços e atividades de apoio à atividade turística  a criação de
investimentos para áreas urbanas da Amazônia e  principalmente o
aumento de investimentos no marketing turístico da Amazônia no
Estado do Pará.  

São as localidades: a Capital do Estado do Pará, Belém e os municí-
pio das cidades de Barcarena, Bragança, Marapanim, Salinópolis,
Salvaterra, Soure e Vigia.

Os referenciais visuais do  Pólo Belém 
Dentro do Pólo Belém, a capital paraense é o principal atrativo e se

constitui no portão de entrada não só do Pará, mas também da

Amazônia oriental.

À margens da Baía de Guajará, Belém,  "Cidade das Mangueiras" é

uma das cidades mais atraentes e movimentada do Brasil, tem cerca

de 1 milhão e 200 mil habitantes, clima quente e úmido o ano todo,

chove-se muito, o que mantém o micro clima agradável o tempo

todo.

O que mais chama a atenção em Belém é o centro histórico na

Cidade Velha, onde incríveis imagens seriais das esquinas truncadas

com seus casarios, edifícios institucionais imponentes, o comércio

esparramado, as igrejas singelas é sempre uma surpresa. A cidade se

descortina para as visões além do mar. Enfim, manchas arquitetôni-

cas importantes.  Quem sabe o Professor Massimo Canevacci possa

também tê-la considerada polifônica.54
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54. Dados extraídos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará -  Luiz Renato Ignarra

341 - Antigas residências de Belém

340 - Antigas residências de Belém

342 -Porto de Belém
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Os referenciais visuais do Pólo Amazônia
Atlântica 

O Pólo Amazônia Atlântica que abrange o litoral oceânico isolado da
descarga barrenta do Amazonas pela barreira da ilha do Marajó e a
vazão do Rio Pará, se diferencia do restante do Pará pela oferta ricas
praias de mar, rios caudalosos e igarapés. 

Na Zona do Salgado, destacam-se as praias oceânicas de Salinas,
Marudá e Algodoal. Ou ainda Ajuruteua, em Bragança. 

A riqueza cultural nessa região é digno de atenção. Em  Marapanim,
onde o ritmo tradicional das fortes batidas do carimbo é destaque.
Em Bragança, acontece a Marujada no mês de dezembro. Em São
Caetano de Odivelas, o Boi Tinga pede passagem todo mês de junho.

Compõem o pólo turístico Amazônia Atlântica: Algodoal (distrito do
município de Maracanã), Salinópolis, Vigía, Marapanim e Bragança.55

Salinópolis 

O clima agradável, a beleza natural e um charme especial fazem de
Salinas - como é conhecido - um dos mais concorridos balneários do
Pará. É banhada pelo Oceano Atlântico, fazendo fronteira com os
municípios de São João de Pirabas e Maracanã. Situa-se a 220 km de
Belém. 

Sua economia é voltada para o turismo sazonal e para o ecoturismo. 

A flora e a fauna é abundante, em todo o período do ano. Destaca-

se a presença constante de manguezais de lama e areia, madeiras

nobres e vegetação típica da costa brasileira, na exuberância e porte

elevado das árvores do mangue, alcançando até 20 metros de altura,

além de áreas de campos naturais nativos na parte continental. A

fauna é muito variada, destacando-se a intensa presença de pássaros

e aves marinhas, daí o seu nome primitivo ter sido Virianduba ou

Viriundeua, que significa na língua tupi guarani, "presença abun-

dante de pássaros". Encontram-se aí imensos ninhais de guarás ver-

melhos, garças, socós, maguaris, maçaricões e maçariquinhos, ga-

viões reais, papagaios de espécies variadas, pipiras, mergulhões,

sabiás, curiós, canários do campo e outras espécies. Outros animais

silvestres são encontrados com freqüência, como: macacos chuins

amarelos, macacos de cheiro, guaribas, guaxinins, pacas, tatus,
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55. Dados extraídos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará -  Luiz Renato Ignarra

343 - A sinalização das estradas e a presença
dos hotéis e encrementos turísticos

344 - Salinas
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cotias, mucuras, veados brancos e pardos, porcos do mato, bois sil-

vestres das ilhas e raposas. Ainda encontramos grande variedade de

peixes, como: tainhas, pescadas amarelas, pescadas brancas, pra-

tiqueiras, sajubas, corvinas, anchovas, robalos, bejupirás, gurijubas,

bagres, pirapemas, xaréus, sardinhas, uricicas, meros, dourados,

ciobas, etc e ainda mariscos, como: caranguejo de mangue, siris, ser-

nambis, sururus, mexilhões, turus, ostras, camarões brancos, pardos

e róseos.

A praia de Atalaia, afastada 14 quilômetros do centro, se torna mais

conhecida e freqüentada pela peculiaridade de se permitir o acesso

e o trânsito de veículos e as barracas distribuídas ao longo da praia. 

Na outra extremidade se encontra a Praia do Farol Velho. No núcleo

urbano de Salinópolis se encontra a Praia da Orla do Maçarico, revi-

talizada e reurbanizada em 2000.77   

Vigia

Vigia é um dos municípios mais antigos de Pará. Os primeiros habi-

tantes de Vigia foram os índios tupinambá, que formavam a aldeia

de Uruitá. Neste local, os portugueses construíram um posto para

vigiar as embarcações na tentativa de evitar o contrabando. Desta

atividade surgiu o seu nome: Vigia.

Chama a  atenção em Vigia a arquitetura do período colonial através

de suas igrejas como  a Madre de Deus, em estilo barroco construí-

da no século XVIII. Outra construção importante é a Capela do

Senhor dos Passos.56

Marapanim 

Marapanim localizada na Zona do Salgado é considerada como o

berço do carimbó, música e dança folclórica do Pará, onde ainda

hoje, os grupos mais importantes do carimbó raiz como o Borboleta

do Mar traduzem o nome que incorpora o significado do município

na língua dos índios Nheegat que habitavam originalmente a área e

pela presença constante de borboletas nas margens do rio que

banha o município. 
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56. Dados extradidos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará -  Luiz Renato Ignarra
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Belas praias também reforçam o caráter da atração na natureza que
caracteriza Marapanim: Praia do Marudá,  Ilha de D. Pedro, entre as
praias de Ajiruteua e Paraquembau. Praia do Crispim, Praia do Soaá
são os principais atrativos.57

Bragança    

Bragança, distante 210 km. de Belém, está situada na margem
esquerda do rio Caeté, antigo sítio dos Tupinambás surgiu a cidade
de Bragança, no século XV, em 1613. Encanta ver o casario colonial
estilo neoclássico da cidade conjugado com o palacete Augusto
Corrêa, sede da Prefeitura, mais a praça da Estação (praça Augusto
Montenegro) e as igrejas de São Benedito construída pelos jesuítas.

A praia de Ajuruteua é uma das mais belas e extensas. A praia da
Ilha da Canela é outra atração pela presença de ninhais de pássaros
da região. Canela está sendo transformada em Área de Proteção
Ambiental. A cultura de Bragança tem na marujada sua principal
atração. Ela foi iniciada em 1798, quando escravos negros solicitam
a permissão aos seus senhores para iniciar a construção da igreja de
São Benedito.58

Os referenciais visuais do Pólo Marajó

O Pólo Marajó foi definido no Plano de Desenvolvimento Turístico
como sendo um dos prioritários para o desenvolvimento turístico
estadual e é o segundo destino mais procurado pelos turistas no
Estado do Pará. Lá vivem cerca de 240.000 habitantes.

O conjunto arquipélago do Marajó na foz do Rio Amazonas, uma
Área de Proteção Ambiental com aproximadamente 50 mil quilôme-
tros quadrados e abrigando 12 municípios é o maior arquipélago
flúvio-marítimo do mundo que é formada por florestas, campinas,
gramados, praias de rio, lagos de todos os tamanhos, furos e igara-
pés. Pássaros raros como o guará, jacarés, peixes e muitos outros
compõem a fauna marajoara . É um pólo turístico de alternativas
inesgotáveis e um dos mais importantes santuários ecológicos. 

Lá, Soure e Salvaterra são os principais municípios que disputam o

título de "capital marajoara". Os dois municípios apresentam ofertas

diferenciadas, com um ecossistema particular. A região também

emana um certo ar de misticismo e exotismo representado pela sua

milenar cultura, os Jesuítas, especialmente o Vieira e demais missões
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religiosas como a dos Mercedários que por lá passaram, as fazendas

tradicionais com criação de búfalos e algumas manadas destes ani-

mais que se tornaram selvagens. Duas estações bem definidas de

chuvas (dezembro a maio) e de estio (junho a novembro) mudam

completamente a paisagem natural da grande ilha flúvio-marítimo.

Assim, uma das principais atividades econômicas do Marajó é a cri-

ação de búfalos. Mas o artesanato também merece destaque. A pre-

ocupação com a preservação da cultura marajoara é flagrante na

reprodução de peças de excepcional beleza. A culinária também é

um ponto forte, especialmente por causa da variedade de peixes.59

Salvaterra 

"SALVATERRA É UM SEGREDO, UM PRESENTE FECHADO, PORTA

JÓIAS, SENHA MAÇÔNICA. É PRECISO RESPEITAR SALVATERRA. É

PRECISO AMAR SALVATERRA. AH! VOCÊ NÃO CALCULA..."

Carlos Drummond de Andrade recolhida de sua coluna no Jornal do

Brasil de 27 de janeiro de 1981

Salvaterra, com 15.000 habitantes, onde a história, folclore, lendas

e artesanato formam o arsenal de atrativos turístico é uma das local-

idade onde se pode apreciar belas praias como a Praia Grande, a

Praia da Água Boa, a Praia do Portinho e a Praia de Joannes. 

Joannes abriga uma vila de pescadores com praia e pesca durante o

ano inteiro. Lá  se encontra as ruínas da primeira igreja jesuíta ergui-

da no século XVII ao lada da igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

Dário Pedrosa do Nascimento, um dos maiores entusiastas na defe-

sa à Salvaterra faz uma contundente declaração de amor a sua terra:

"Somos um povo hospitaleiro, amável, ordeiro, resultante da misci-

genação branco- índia e branco-negra. Gostamos de receber bem o

visitante, mas também de sermos bem tratados...Temos costumes

próprios, advindos de nossos antepassados e ainda hoje praticados,

como o nosso folclore, nossas lendas, nosso artesanato e nossa lin-

guagem com expressões típicas do caboclo marajoara que tem como

seu símbolo máximo o vaqueiro do Marajó, tipo característico acos-

227Os Pólos Turísticos do Estado do Pará

Contextos Gráficos

59. Dados extraídos do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará -  Luiz Renato Ignarra

ar
qu

iv
o 

La
bi

m
 2

00
3



tumado com a lida do campo sobre seu imponente e também típico

cavalo marajoara". 

Afirma Dario que " a região que hoje corresponde ao município de

Salvaterra foi habitada por tribos de índios, catequizadas por jesuí-

tas no século XVII.O município foi criado em 10 de março de 1962,

após o processo de emancipação de Soure, município ao qual fazia

parte como vila".

Em Salvaterra é possível se ver, por exemplo, uma corrida de búfalos,

onde o vaqueiro monta o majestoso e forte animal, dominando-o

com o próprio corpo e conduzindo ao embate de "velocidade" por

quase quatro quilômetros. O cavalo marajoara também é usado em

competições esportivas pelos campos de terroada e alagados da ilha.

Um bom show de carimbó serve para relaxar a noite, ao som dá

música e da dança típicas da região após um suculento jantar onde

o prato principal pode ser um bom filé de búfalo recheado com o

delicioso queijo do Marajó" ···

Soure   

O município de Soure localiza-se na parte mais elevada do arquipéla-

go do Marajó na parte leste e separada do município de Salvaterra

pelo rio Paracauary, cuja travessia é feita preponderantemente por

balsas. Em Soure, antiga aldeia dos índios Maruanazes e Mundins, é

farto, em todo o município, campos com fauna e flora típicas e pra-

ias, de aspecto primitivo, cujos atrativos naturais respondem como

fator de indução de viagem com atraem 70% dos visitantes.

Segundo Margareth Oliveira Teixeira em Soure vivem cerca de

20.000 habitantes, sendo a maioria urbana. No município são muito

representativos as manifestações culturais como os cordões de pás-

saros, bois-bumbás, lundum e carimbó.

Em Soure dentro do rigoroso traçado reticulado urbano, herança

jesuítica e dos oficiais engenheiros que nos legou muitas cidade

brasileiras semelhantes, chama a atenção, a charmosa indicação de

logradouros e a inconfundível nomenclatura de ruas.60
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Os referenciais visuais do  Pólo Araguaia-
Tocantins 

No Pólo Araguaia-Tocantins os recursos de maior potencial são as
praias fluviais para atender demanda da própria região e dos esta-
dos vizinhos. 

Rios, florestas, animais, riquezas minerais e vegetais. A região sul do
Estado tem uma paisagem singular. A região abriga expressivos
depósitos minerais, que dão ao Pará a posição de um dos maiores
exportadores de minério de ferro, ouro, bauxita e manganês do
mundo. Tanta riqueza atraiu para a região grandes projetos, o que
contribuiu para o desenvolvimento da região, a fauna e a flora da
região são recursos de forte apelo para o mercado nacional.

Lá estão localizados os municípios de Barcarena, Conceição do
Araguaia, Marabá e Tucuruí, que fazem parte do plano desenvolvido
pela Paratur. 

Barcarena

Barcarena é uma a cidade com forte vocação para se tornar pólo
industrial pela presença de dois dos maiores projetos minero-meta-
lúrgicos do Pará: Albrás e Alunorte, porém com grande potencial nat-
ural de parias como a de Caripi, a parais da Vial do Conde e de
Itupanema, guarda também presença histórica da Cabanagem e de
um patrimônio histórico como a igreja de São João, igreja de São
Francisco Xavier, capela de Nossa Senhora do Tempo.61

Os referenciais visuais do  Pólo Tapajós

O Pólo Tapajós tem em Santarém seu principal portão de entrada, e
possui vários recursos turísticos capazes de atrair demanda interna-
cional se transformados em produtos bem formatados. Santarém, um
dos municípios mais bonitos do Pará oferece uma variedade de
atrações turísticas. Considerado o principal município do Tapajós, há
a confluência com o maior rio em volume de água do mundo, o Rio
Amazonas. A cidade vem da grande nação Indígena dos Tapajós.
Lindas praias de águas esverdeadas, fazendas de búfalos, rios e
lagos compõem o cenário. A pesca do Tucunaré é muito procurada
no município.

No distrito de Alter-do-Chão, que está localizado a 30 km de
Santarém, mas também faz parte do Plano de Desenvolvimento
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Turístico, acontece a Festa do Çairé, a maior expressão folclórica do
Médio Amazonas. Além de Santarém, destacam-se ainda os municí-
pios de Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos e Alenquer.62

Os referenciais visuais do Pólo Xingu

O Pólo Xingu é o menos explorado de todos os demais, preservando
assim a qualidade de seus recursos. A beleza do Rio Xingu é algo
indescritível e único. A água transparente forma uma lâmina que
mais parece um espelho e suas margens são cobertas por uma veg-
etação exuberante que compõe de maneira inigualável cenário nat-
ural. Pedras de diversas formas e tamanhos também fazem parte do
entorno.

O Pólo Xingu está representado no Plano de Desenvolvimento
Turístico, da Paratur, por Altamira. Conhecido como o maior municí-
pio do mundo, em termos de extensão, Altamira é daquelas cidades
inesquecíveis: belas praias, uma rica história cultural, preservada
pelos descendentes de índios e portugueses e ainda faz parte de uma
das mais belas e preservadas regiões do Norte do Brasil.

Com dois mil quilômetros de extensão, o rio Xingu é um dos princi-
pais corredores da pesca esportiva no Pará (modalidade que cresce a
cada ano em todo o país) e abriga um manancial paradisíaco de
belos peixes. Cachoeiras, corredeiras e praias de água doce são
abundantes e se transformam num grande atrativo aos moradores
locais e aos programa de turismo ecológico nos finais de semana.63
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A complexidade da diversidade: paisagens diferenci-

adas em Belém, no arquipélago de Marajó e demais

pólos: características regionais que marcam a sua

identidade. Endossamos a necessidade de  no que

diz respeito ao produto que se pretende promover, as

características básicas que devem ser destacadas

estão ligadas à Amazônia e a adoção da argumen-

tação para o posicionamento estratégico do Pará da

"Amazônia do Pará" nos parece interessante para

conformar a sua identidade visual e fixar uma

IMAGEM.

Assim, seguindo o que se buscou corporativamente

no projeto dos Pólos Turísticos o conceito de  "Pará

Amazônia" buscando-se um conceito visual que

resuma esta diversidade da paisagem a ser sinaliza-

da, dando uma unidade visual. 

Assim utilizar-se-à buscar um elo de ligação para

esta diversidade visual dos atrativos e serviços em

questão na busca de uma unidade visual obtendo-se

assim para cada um dos seis Pólos Turísticos.

Signo visual de comando Pólos Turísticos : Pará a

obra prima da Amazônia

A diversidade, a rarefação e a concentração dos atra-

tivos e serviços que marcam a paisagem das regiões

envolvidas em cada um dos Pólos Turísticos instiga

no projeto, procedimentos diversos na questão da

identidade dos atrativos e suas peculiaridades. Por

exemplo, no Belém os atrativos se concentram, na

maior parte das vezes na área central enquanto que

na ilha do Marajó, por exemplo, cada atrativo se

encontra esparramado, distante um do outro, isto

implica em posturas diferentes na estratégia da

sinalização de orientação turística e do way fiending.

Outra característica importante é  a busca de ícones

localizados  para atividades de interesse turístico

nacionais onde  segmentos regionais como  por

exemplo, "praias e  sol", natureza, búfalos, arquite-

tura, etc representem simbolicamente as referências

para a criação imagética. 

O objetivo maior do projeto de sinalização turística

contido no programa Pará Atratividade acena dotar

os municípios estratégicos dos Pólos Turísticos do

Estado do Pará de um sistema eficiente  de sinaliza-

ção turística que obedeça a padrões nacionais

realçando especificidades paraenses e que: 

Reduza as dificuldades para os turistas que visitam o

Pará, facilitando seu acesso aos serviços e atrativos

turísticos.

Induza o consumo dos produtos de melhor quali-

dade.

Valorize os recursos turísticos.

Amplie a permanência do turista na localidade,

através da divulgação dos recursos existentes

A sinalização turística deverá ser pensada e integra-

da ao planejamento global, premissa para

manutenção do meio ambiente urbano. Deve ser

concebido de uma forma interativa, de maneira a

contribuir à criação, fixação e promoção de uma

nova imagem de Belém e dos sete municípios -

Código de identidade visual
Conceituação geral
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Bragança, Barcarena, Marapanim, Salinópolis,

Salvaterra, Soure e Vigia , através dos objetos atra-

tivos  e equipamentos urbanos e serviços. 

Assim, o ponto inicial, que dá origem à concepção do

projeto, nas diversas áreas são:  a Identificação dos

atrativos e serviços a serem sinalizados; estudo de

localização dos pontos de sinalização à implantar e;

elaboração de projetos executivos da sinalização à

implantar 

Levantamento das situações existentes, no que se

refere à identificação de atrativos  e serviços turísti-

cos na estrutura urbana e rural:

caminhamentos e estruturas de deslocamento, vias e

meios de circulação;

unidades urbanas diferenciadas, bairros, setores fun-

cionais, distritos;

limites, sob o ponto de vista físico, visual, legal e

administrativo;

marcos identificadores da cidade, de seu sítio territo-

rial e de suas características culturais e econômico-

sociais;

pontos nevrálgicos de concentração de funções e

atividades  e de atratividade para a população.

Elaboração de um sistema referencial turístico

incluindo: 

Um sistema de Aplicações Gráficas, definição dos

grafismos e os códigos dos principais suportes gráficos

das mensagens visuais

Sistema gráfico e a criação de  um signo de comando

responsável pela identidade visual dos Pólos Turísticos

e dos municípios em seu contexto de situação region-

al. Criação de um signo de comando que partindo da

idéia da Sinalização dos Pólos Turísticos, que globalize

a idéia do que está sendo objeto de sinalização e as

manifestações visuais com a elaboração de pictogra-

mas, símbolos gráficos e de códigos.

Os elementos do sistema de identifi-
cação visual

Um sistema de Aplicações Ambientais, definição dos

suportes estruturais das mensagens visuais através

do estudo de padrões  com a intenção de formular

padrões

Totem ou pórtico de entrada com aplicação do signo

de comando.

Placas direcionais indicando roteiros, percursos de visi-

tação, unidades de atividades, equipamentos, etc.

Painéis de informações turísticas dos principais mar-

cos referenciais  

Placas de orientação para o way finding.

Código tipográfico

Alfabeto padrão

Alfabeto auxiliar

Código cromático

Padrões cromáticos primários

Padrões cromáticos secundários

Código morfológico

Grafismo representativo do Pólo Belém

Grafismo representativo do Pólo Marajó

Grafismo representativo do Pólo Amazônia Atlântica

Grafismo representativo do Pólo Araguaia Tocantins

Grafismo representativo do Pólo Tapajós

Grafismo representativo do Pólo Xingu
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Os primeiros estudos

TAT - Totem do Atrativo Turístico

PEC - Pórtico de Entrada da Cidade
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Estudos Volumétricos

PEC - Pórtico de Entrada da Cidade

PIA - Painel Informativo de Atrativos Turísticos

TAT - Totem do Atrativo TurísticoBAT/DIR - Balizador de Atrativos Turísticos



Sistema de Aplicações Gráficas - SAG
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Grafismo representativo do Pólo Belém
Belém tem clima quente e úmido o ano todo, além da famosa chuva

da tarde que dá à cidade um charme especial. Belém, de um lado,

possui edifícios modernos, de arquitetura arrojada e de outro, a

Cidade Velha, com seus casarios seculares e igrejas imponentes. 

" Em geral, salvo algumas exceções, os estabelecimentos hoteleiros

da cidade não respondem aos atuais padrões de qualidade que 

correspondem a uma capital, tanto no que diz respeito aos aspectos

físicos (construção, instalações...) como no que diz respeito à quali-

dade do serviço."86

No entanto, o turismo de negócios em Belém sustenta a maior parte

da infra-estrutura de serviços locais.  Assim, Belém possui muitos e

bons restaurantes, bares e outros locais para a diversão e entreteni-

mento de seus habitantes e visitantes. Exemplo maior disto é o con-

junto da Estação das Docas, brilhante intervenção do arquiteto Paulo

Chaves Fernandes, que a exemplo deste tem proposto diversas

requalificações ambientais importantes em Belém. As Docas repre-

sentam "um espaço moderno e bem equipado com oferta comercial,

gastronômica e lúdica, situada no molhe do porto que foi transfor-

mado em um poderoso foco de atração não somente para a própria

população da cidade e do resto do Estado do Pará, mas também a

de outros estados vizinhos."87 
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Grafismo representativo do Pólo Amazônia
Atlântica
Salinópolis é a única cidade apresenta serviços turísticos com um

mínimo de qualidade. Os serviços turísticos variados, porém muito

simples, carentes de equipamentos de melhor qualidade." São iden-

tificados 27 estabelecimentos hoteleiros em Salinópolis, somando

715 unidades habitacionais. Destes apenas 3 empreendimentos

apresentam infra-estrutura de instalações e serviços para atender

grupos de operadoras turísticas domésticas. A carência se apresenta

também em termos de espaços para eventos, o que impede que estes

hotéis atraiam outros segmentos de demanda, que não apenas o de

sol e praia no mês julho. O empreendimento melhor estruturado para

o fluxo turístico é o Hotel Valerry".

Os restaurantes de qualidade turística somam 20 estabelecimentos.

A cidade se mostra bastante carente em termos de estruturas de

entretenimento. A praia de Atalaia é o grande atrativo do município,

porém possui ocupação caótica, trânsito de veículos disputando a

areia com os veranistas e com uma infinidade de barracas de comer-

cialização de alimentos e bebidas sem qualquer preocupação com as

noções de higiene e saúde" 

Em Salinópolis, a Orla do Maçarico propicia ainda, atividades pós-

praia, como alimentação, compras e grande parte do entretenimen-

to noturno. A ocorrência de eventos culturais marca Bragança com

as suas marujadas, mercado baseado em seis mercados/produtos

que são:  "sol e praia, eventos, organização de reuniões, esportes

aquáticos,  Melhor Idade e pesca esportiva".
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Grafismo representativo do Pólo Marajó

Salvaterra e Soure ocupam a maior parte das ofertas. Visitam-se pre-

dominantemente as praias, as fazendas típicas marajoara e procura-

se o artesanato em couro de búfalo. As ofertas específicas para

fazendas, que pelo fato de serem mais duradouras, permitem mais

envolvimento com as atividades rurais.

Porém a oferta de serviços turísticas do Pólo Marajó é pequena. 

" Em Soure existem 9 hotéis e 11 restaurantes. Além dos estabeleci-

mentos urbanos, a região tem desenvolvido um programa de turismo

rural, aparelhando as fazendas de criação de gado para receber tu-

ristas. Assim, já existem alguns estabelecimentos rurais habilitados a

hospedar turistas”88

Assim no Pólo Marajó as particularidades da Ilha fazem que este seja

o cenário ideal para a realização de atividades de ecoturismo, que

contempla rios, campos, fauna e flora conjugados, fazendo deste

negócio uma oportunidade rentável e próspera. 

O turismo rural "tem também como seu mercado prioritário o merca-

do nacional, com um altíssimo potencial já que a mística de Marajó

fará parte da experiência desta atividade. Fazer turismo rural em um

entorno tão particular é uma oportunidade bastante exclusiva, desde

que as atividades estejam estruturadas de maneira profissional e

adequada."89

Os atrativos naturais como as praias não são um negócio com prio-

ridade alta porque já estão bastante exploradas atualmente. 

O turismo cultural, portanto, pode ser fortemente desenvolvido para

o mercado doméstico, com a finalidade de "os estudantes possam

conhecer melhor a cultura tradicional marajoara, a arqueologia da

Ilha, a história regional, a vida nas fazendas, as atividades das comu-

nidades aí desenvolvidas, etc." 
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Grafismo representativo do Pólo Araguaia
Tocantins

A oferta de serviços turísticos acostuma ser também muito modesta.

"Entre os negócios/mercados potenciais do pólo, para o mercado do

próprio Estado do Pará, o turismo de sol e praia e o turismo educa-

cional possuem maior poder de competitividade" . 

Assim o turismo de sol e praia e a pesca esportiva devem ser prio-

rizados e em relação ao mercado nacional os negócios/mercados

mais competitivos comparecem a pesca esportiva e as atividades

ecoturísticas. Desta maneira "Barcarena na proximidade de Belém,

apresenta infra-estrutura turística bem modesta. O município conta

com apenas 2 hotéis pequenos" .
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Grafismo representativo do Pólo Tapajós
A região possui um dos municípios mais bonitos do Pará: Santarém,

que oferece uma variedade de atrações turísticas. Considerado o prin-

cipal município do Tapajós, há a confluência com o maior rio em vol-

ume de água do mundo, o Rio Amazonas. A cidade vem da grande

nação Indígena dos Tapajós. Lindas praias de águas esverdeadas,

fazendas de búfalos, rios e lagos compõem o cenário. A pesca do

Tucunaré é muito procurada no município.

Em  Alter-do-Chão, a 30 km de Santarém, ocorre a Festa do Çairé, a

maior expressão folclórica do Médio Amazonas. 

Além de Santarém, destacam-se ainda os municípios de Monte

Alegre, Oriximiná, Óbidos e Alenquer 

Assim, "o Pólo Tapajós possui um apelo muito grande para o desen-

volvimento do turismo ecológico e de pesca desportiva. Também, pos-

sui um potencial bastante forte para atrair cruzeiros fluviais".90 
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Grafismo representativo do Pólo Xingu
No Pólo Xingu, Altamira é conhecido como o maior município do

mundo, em termos de extensão, é daquelas cidades inesquecíveis:

"belas praias, uma rica história cultural, preservada pelos descen-

dentes de índios e portugueses e ainda faz parte de uma das mais

belas e preservadas regiões do Norte do Brasil".

Com dois mil quilômetros de extensão, o rio Xingu é um dos princi-

pais corredores da pesca esportiva no Pará (modalidade que cresce a

cada ano em todo o país) e abriga um manancial paradisíaco de

belos peixes. Cachoeiras, corredeiras e praias de água doce são

abundantes e se transformam num grande atrativo aos moradores

locais e aos programa de turismo ecológico nos finais de semana.

"O Pólo Xingu pelo conjunto de seus atrativos é o que possui maior

potencial para atração de fluxos turísticos internacionais. O 

ecoturismo, o turismo de aventuras, o turismo de interesse especial e

a pesca esportiva possuem reais condições de atrair fluxos externos

de turistas, para o mercado nacional e internacional.

O turismo de aventura tem também como mercado prioritário...

Desde aqueles que gostam de aventuras soft - como podem ser cam-

inhadas por trilhas pré-preparadas -, como para aqueles que buscam

uma real aventura na selva, inclusive com experiência de lutar para

sobreviver, tendo que pescar para ter o que comer, encontrar lugar

para dormir, etc.

O turismo de interesse especial é outro segmento de importância

ímpar para este pólo, devido à sua amplitude de possibilidades.

Desde o estudo da antropologia a partir de contato e referências aos

indígenas, passando por observação de pássaros e peixes coloridos,

passeios em bicicleta ou a cavalo, etc. A exploração da borracha e a

extração da castanha do Pará podem ser uma atividade particular e

única...

A pesca esportiva complementa os negócios prioritários que devem

ser desenvolvidos neste pólo..."91
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Grafismos aplicados aos Signo de Comando

do Município de Belém  (detalhe do selo)

Código Tipográfico

Código Cromático

Codigo Morfológico

Sistema de Sinalização Ambiental (SAA) 

Os elementos de sinalização

PEC - Pórtico de Entrada da Cidade

PIA - Painel Informativo de Atrativos Turísticos

TAT - Totem do Atrativo Turístico

BAT/DIR - Balizador de Atrativos Turísticos

Os atrativos turísticos: relação dos pontos turísticos

a ser sinalizados

Atrativos Naturais

Atrativos Históricos-Culturais

Atrativos Esportivos

Atrativos Recreativos

Serviços Turísticos
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