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de hospedagem para você que 

vem a negócios ou a lazer. 

CANAÃ
DOS CARAJÁS

MAPA
DE HOTÉIS

CONHEÇA MAIS DE 17 OPÇÕES



INSTRUÇÕES

Clicando nos botões e ícones você 
poderá navegar no mapa e também 

ser direcionado ao local que você 
deseja visitar.

Ao longo deste guia, você irá conhecer 
uma grande variedade de hotéis para 

você se hospedar em Canaã dos 
Carajás.

 O MAPA DE HOTÉIS É 

INTERATIVO

                              irão encaminhar 
você às redes sociais, sites e 
formas de contato disponíveis de 
cada empresa ou restaurante, 
podem traçar a rota até o local 
indicado e até mesmo fazer uma 
ligação.

 OS ICONES 

Para uma melhor interatividade,
baixe o Adobe Reader e comece

a usar seu mapa.



histórico

O Projeto de Assentamento Carajás, 
localizado na região sudeste do estado, 

O Município de Canaã dos Carajás nasceu 
a partir da criação de um assentamento 

agrícola no Estado do Pará. 

foi implantado em 1982, pelo Grupo 
Executivo das Terras do Araguaia e 

Tocantins (GETAT), do Governo Federal.

O objetivo era atenuar os 
conflitos pela posse da terra na 
região, principalmente na área 
conhecida como Bico do 
Papagaio, no norte do Estado do 
Tocantins.

Ao longo de três anos, 1.551 famílias foram 
assentadas na área, que ficou conhecida como 
Centro de Desenvolvimento Regional (CEDERE).

Até 1985, 816 famílias haviam recebido o título definitivo 
de terra. Porém, naquele mesmo ano, as atividades de 
assentamento dos sem-terra terminaram e o GETAT foi 
extinto. 

Só em outubro de 1994, através da Lei Estadual 5.860, o 
CEDERE foi desmembrado de Parauapebas e tornou-se 
município – o de Canaã dos Carajás.

Fonte texto: canaadoscarajas.pa.gov.br
Fonte imagens: Youtube / Prefeitura de Canaã dos Carajás



histórico

A atividade madeireira também se fazia

a exemplo do mogno.

expressiva na região, onde ainda se podia 
encontrar espécies nobres, 

Canaã dos Carajás tem uma formação 
agrícola, haja vista que sua base  econômica, 
inicialmente, girava em torno das culturas do 

arroz, milho, banana, feijão e da criação 
bovina, sendo que essa última atingiu seu 

auge em 2004. 

No solo do município também é possível 
encontrar diamantes, bauxita, níquel vermelho, 
ferro e ouro. A indústria da construção civil 
também se mostrou forte nos últimos anos, 
devido o grande volume de obras civis que foram 
consequências da implantação do Projeto Ferro 
Carajás S11D.

A base econômica do 
setor secundário está na 
indústria extrativa mineral, 
voltada, principalmente para 
a exploração comercial da 
calcopirita (minério de cobre), em 
suas formas oxidada e sulfetada.

Quanto ao comércio e serviços é possível identificar que Canaã 
dos Carajás vem ganhando força ao longo dos anos. Canaã dos 
Carajás tem experimentado do mesmo “elixir” que outras tantas 
cidades consideradas prósperas no seu entorno, deixando de ser 
aquela pacata localidade habitada por colonos vindos de outras 
regiões para “ganhar a vida” por meio de cultivos e criações, 
vivendo hoje seu ciclo econômico com base na indústria 
extrativa mineral.

Fonte texto: canaadoscarajas.pa.gov.br
Fonte imagens: Youtube / Prefeitura de Canaã dos Carajás



DOMUS TORRE

07
LINDA

11

PUMA BUDGET
14

POUSADA 20V

01

DOMUS TRINDADE

08
PALMARES

12
POUSADA VILA DA MATA

02
AKARAÍ

04
AMAZONAS

05
CARAJAS

06
LANCASTER

09
JC

10

PRATA HOTEL
13

PRIMOS

03

PUMA BUSINESS
15

SERRA SUL
16

URBANOS
17

legenda

Canaã dos 

Carajas    MAPA
N

W E

S

05 01 0308 11

10
04

14
09

07

18

06

0213

12
1512

17

16



01

Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL AKARAÍ

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992493015&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Akara%C3%AD+Plaza+Hotel/@-6.529124,-49.851088,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf08d1ba0c9f53b6d?sa=X&ved=2ahUKEwjjwczQhNvuAhUDA9QKHec6BB8Q_BIwC3oECBoQBQ


Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

DOMUS HOTEL RUA TORRE

02

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594981743056&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Domus+Torre+Hotel+em+Cana%C3%A3+dos+Caraj%C3%A1s/@-6.5346011,-49.8508863,17z/data=!3m1!4b1!4m15!1m6!2m5!1zSG90w6lpcw!5m3!5m2!4m1!1i2!3m7!1s0x92dd9d294fb7a4e1:0x471364777d76037a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.5346064!4d-49.8486976
https://www.instagram.com/domushotel_ipatinga/?igshid=ln3mdn1bbuke
http://www.rededomushotel.com.br


DOMUS HOTEL RUA TRINDADE

03

Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594981678307&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Domus+Trindade/@-6.5292369,-49.8478152,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc86c7f3bd79bf339?sa=X&ved=2ahUKEwiwjeKsg9vuAhV3H7kGHSZDCmsQ_BIwDHoECBgQBQ
https://www.instagram.com/domushotel_ipatinga/?igshid=ln3mdn1bbuke
http://www.rededomushotel.com.br


HOTEL AMAZONAS

04

Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992762646&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/AMAZONAS+HOTEL/@-6.5311634,-49.8510831,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9b5fbf8a4bc57c7a?sa=X&ved=2ahUKEwiIxa2S7u7uAhXLIrkGHbAcCrIQ_BIwDHoECBsQBQ


HOTEL LANCASTER
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594991756620&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Lancaster+Hotel/@-6.5331165,-49.8516137,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa524a7b9673064c3?sa=X&ved=2ahUKEwiwjPnS7u7uAhW_GbkGHX9GCu8Q_BIwC3oECBYQBQ
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL CARAJÁS

https://api.whatsapp.com/send?phone=559491385712&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Caraj%C3%A1s/@-6.529197,-49.8519936,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbff11bce0f180737?sa=X&ved=2ahUKEwil9ryu7-7uAhUjGLkGHUdLBWMQ_BIwC3oECBoQBQ
https://www.instagram.com/hotel.carajas/


HOTEL LINDA
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594984122950&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Rua+Novo+Horizonte,+60,+Cana%C3%A3+dos+Caraj%C3%A1s+-+PA,+68537-000/@-6.534866,-49.8537298,20z/data=!4m5!3m4!1s0x92dd9d2b883f548d:0x34a9b2d5cd8f425c!8m2!3d-6.5345256!4d-49.8516283
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HOTEL PALMARES

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594991647251&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/HOTEL+PALMARES/@-6.530659,-49.855232,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd2f903068b091c41?sa=X&ved=2ahUKEwiTofSq_NruAhVKGrkGHVX8DBQQ_BIwC3oECBQQBQ
https://instagram.com/hotelpalmarescanaa?igshid=1hoccdkoqgovh
http://hotelpalmarespa.com.br/
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL PRIMOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992638652&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Primos/@-6.5314667,-49.8516115,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6b1639354ac26886?sa=X&ved=2ahUKEwiH4MTM-9ruAhV-GrkGHV4DDfsQ_BIwE3oECBwQBQ
https://www.facebook.com/hotelprimoscanaadoscarajas
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL JC

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992287371&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/JC+HOTEL/@-6.5336195,-49.8510985,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xb811d23341e917da!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.5336195!4d-49.8510985
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

POUSADA 20V

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992536674&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/6%C2%B031'51.6%22S+49%C2%B051'11.0%22W/@-6.5308996,-49.8530707,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-6.5309902!4d-49.8530519


PRATA HOTEL

12

Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992580170&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Prata/@-6.5350952,-49.8544963,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xeeb986b6414aa6bd!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.5350952!4d-49.8544963
https://www.facebook.com/pratahotel/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/pratahotel/
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POUSADA VILA DA MATA

Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992749729&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Pousada+Vila+Da+Mata/@-6.5386908,-49.8603162,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf7bbf23304574d26?sa=X&ved=2ahUKEwih5djMltvuAhUxK7kGHf3tB2kQ_BIwDHoECBoQBQ
https://instagram.com/pousadaviladamata?igshid=cp2f60r3abh
https://business.google.com/website/pousada-vila-da-mata


HOTEL PUMMA BUDGET
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594991772048&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/PUMMA+BUDGET+HOTEL/@-6.5473851,-49.8540722,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x55dff1dfb39f8fcb?sa=X&ved=2ahUKEwjd8oXh8-7uAhVgI7kGHeCEBRQQ_BIwDHoECB0QBQ
https://www.facebook.com/Pumma-Bussiness-Hotel-181868035789101
https://instagram.com/pummahotels?igshid=1unq033ommzyb
https://pummahoteis.com.br/
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL PUMMA BUSINESS

https://www.facebook.com/Pumma-Bussiness-Hotel-181868035789101
https://instagram.com/pummahotels?igshid=1unq033ommzyb
https://pummahoteis.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5594991772048&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Pumma+Business+Hotel/@-6.537875,-49.856269,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x89d2ec16d8468e2c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-6.537875!4d-49.856269
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL SERRA SUL

https://api.whatsapp.com/send?phone=5594992061444&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Serra+Sul/@-6.5128707,-49.8491592,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x302a392970febac9?sa=X&ved=2ahUKEwjUx5CO9e7uAhV-ILkGHXyrDdEQ_BIwDHoECBcQBQ
https://www.instagram.com/hotelserrasul/
http://www.serrasulhotel.com.br/
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Clique nos ícones abaixo 
e conheça muito mais!

HOTEL URBANOS

https://api.whatsapp.com/send?phone=559491461891&text=Gostaria%20de%20saber%20mais!
https://www.google.com/maps/place/Urbanos+Hotel/@-6.5186698,-49.8537274,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x92bdc0ec0564baf8?sa=X&ved=2ahUKEwiC-93w9e7uAhUFLLkGHZU7CyQQ_BIwDHoECBwQBQ
https://www.facebook.com/urbanoshotel/?ref=page_internal
http://urbanoshotel.com.br/


REALIZAÇÃO

WWW.CANAADOSCARAJAS.PA.GOV.BR

CANAÃ
DOS CARAJÁSMAPA

DE HOTÉIS
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