


IDENTIDADE TURÍSTICA



LOCALIZAÇÃO



Parauapebas é uma cidade do sudeste paraense que leva o mesmo nome do rio que banha o seu

território, de origem indígena que significa “rio de águas rasas”.

A cidade tem apenas 31 anos de emancipação política, com uma economia forte, e cresce a longos

passos. Com população de cerca de 260 mil habitantes, é formada por pessoas de todas as regiões do

país.
Parauapebas é a cidade com um dos maiores PIB’s do estado (R$ 64.395,75 – IBGE 2016) e IDH

considerado alto (0,715 – 2010 IBGE) possui uma área de 6.886, 208 Km2

Parauapebas está em uma região privilegiada, cercada pelo Mosaico de Unidades de Conservação de

Carajás, com cerca de 1,2 milhão de hectares de florestas preservadas, abrigando inúmeras espécies da

rica flora e fauna amazônicas. Algumas dessas espécies são consideradas endêmicas, como é o caso da

Flor de Carajás, e algumas espécies ameaçadas de extinção. Composta por 6 Unidades de Conservação

e 1 Terra Indígena, a região em que o município está localizado possui atrativos para os mais variados

gostos. Desde trilhas em meio à exuberante floresta, cachoeiras de águas cristalinas, lagoas, observação

de aves e cavernas ferríferas com vestígios arqueológicos, o que representa mais de 20% do acervo de

cavernas desse tipo no país.

Com uma infraestrutura boa, rede hoteleira que é comparada à da capital do estado, centros de compras,

boa logística e fácil acesso aéreo, rodoviário e ferroviário, Parauapebas está sendo preparada para

receber seus visitantes e atrair turistas que buscam aliar aventura, sustentabilidade, conhecimento e

PARAUAPEBAS – Pará 



INFRAESTRUTURA 
Parauapebas possui boa infraestrutura que possibilita

aos seus visitantes uma boa estadia e comodidade

durante sua visita turística.

Há três centros de lojas que agregam uma boa

quantidade de espaços com marcas nacionais, salas de

cinema, praça de alimentação, choperias, boliche,

farmácias, lojas de departamento e restaurantes.

Há duas ruas destinadas ao comércio popular que

também possuem uma boa variedade de lojas de artigos

em geral. Bons supermercados e hipermercados.

Possui uma rede bancária com as principais agências

bancárias do país. Está conectada via internet de alta

velocidade via fibra ótica, via rádio e operadoras Oi, Tim,

Vivo e Claro.

Parauapebas possui um Hospital de Alta Complexidade

mantido pelo governo municipal, uma Unidade de Pronto

Atendimento, Policlínica e postos de saúde em bairros

estratégicos do município. Além disso há alguns

hospitais e clínicas particulares que atendem

emergência, clinica geral, cirurgias e demais

especialidades. Há também um grupamento do Corpo de

Bombeiros e uma Unidade do SAMU. Na cidade há um

SAC que atende a população e visitantes com auxilio a

obtenção de documentos pessoais e outros serviços,

além de uma unidade da Estação Cidadania, um órgão

do governo estadual que centraliza diversos serviços,

como agencia bancária, agência do DETRAN, clinica

para exames psicotécnicos e emissão de documentos

pessoais.



HOTELARIA 

Parauapebas possui rede hoteleira considerada uma

das melhores do estado, ficando inclusive no mesmo

nível da capital do estado, fato constatado em recente

visita de técnicos da Secretaria Estadual de Turismo

do Pará para levantamento dos estabelecimentos a

serem certificados juntos ao Mtur. Parauapebas possui

hoje 82 empreendimentos, 2.900 leitos com estimativa

de aumento.

Há 5 agências de receptivo na cidade e uma

cooperativa de trabalho em ecoturismo, com

condutores/guias especializados na condução de

visitantes aos atrativos do município.

Todos os condutores passam por treinamentos

específicos que incluem parte teórica e prática com

alojamento em meio à floresta onde passam por aulas

ministradas pelo corpo de bombeiros, técnicos da área

ambiental, atendimento pré hospitalar e instruções

básicas de sobrevivência, orientação e localização

utilizando-se de bússolas e outros meios.



ACESSO 
Parauapebas possui fácil acesso via terrestre, aérea e

ferroviária.

Partindo da capital, Belém, há ônibus leito todos os dias nos

horários da manhã tarde e noite. A viagem dura cerca de 12

horas, há linhas para diversas partes do país.

Via aérea, o aeroporto conta com quatro voos diários (sendo 2

de chegada e 2 de saída) das companhias Azul e Gol, que

interligam a cidade ao Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA),

Marabá (PA) Brasília (DF) e Confins (MG). Opera também um E-

190 particular da empresa Vale S/A com voos na segunda-feira

e sexta-feira, ligando Belo horizonte (MG) a Parauapebas.

Parauapebas possui uma particularidade, que é o aeroporto

localizado dentro de uma UC Federal, fato que ocorre em

apenas dois locais no país.

Via estrada de Ferro o trem liga Parauapebas a capital do

Maranhão, São Luís. Um trem moderno, com vagões

refrigerados, vagão restaurante e lanchonete e conforto a

bordo, faz o trecho entre as duas cidades em cerca de 15

horas. A viagem é tranquila e corta boa parte do estado

maranhense, onde há estações nas cidades maiores e paradas

rápidas em pontos de embarque/desembarque.



ROTA CARAJÁS 



ROTA DAS ÁGUAS 

Garimpo das Pedras



ROTA DO BÚFALO 



ROTA INDÍGENA 



ROTA CITY TOUR 



DESTAQUES

Parauapebas é Rota 

Internacional de 

observação de aves. 

Tendo catalogadas cerca de

630 espécies. Algumas

raras e só encontradas em

nossa região. Destaque

para a Maria Bonita e

Araponga da Amazônia.



PROJETOS EM ANDAMENTO

Centro de 

Atendimento ao 

Turista

Prédio com 410 m²

Será inaugurado: 

27/11/2019

Investimento:

R$ 575.000,00



PROJETOS EM ANDAMENTO

Projeto Executivo para
Sinalização Turística de
Parauapebas - Estado do
Pará.

Sendo Licitado a 

execução

Investimento:

R$ 1.600.000,00



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

FITA 2017
STAND DE 20m²



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

ABAV EXPO 2018
STAND DE 45m²



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

WTM LATIN AMERICA 
2019

STAND DE 70m²



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

AVISTAR 2019
STAND DE 20m²



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

BNT MERCOSUL BOLSA DE 
NEGOCIOS TURÍSTICOS 

2019

STAND DE 56m²



INVESTIMENTOS EM PROMOÇÃO

ABAV EXPOR  2019

STAND DE 90m²




