Aspectos do Município de Belém

Processo de Ocupação do Território de Belém

A fundação de Belém, em 12 de janeiro de 1616, com a construção de uma fortificação às
margens da baía do Guajará (hoje Forte do Presépio), teve como intuito iniciar a ocupação e a
defesa da região setentrional da colônia. O núcleo original foi estabelecido em terreno alto, com
cota de 10 metros, estrategicamente escolhido. O sítio tinha como limites a Baía do Guajará, a
oeste; um grande pântano, chamado de Alagado do Piry, a leste; um pequeno curso d'água,
denominado Igarapé do Piry, ao norte; e uma outra ligação do alagado com a baía, ao sul (hoje
denominado canal da Tamandaré). As primeiras ruas, paralelas ao rio Guamá (Ruas Siqueira
Mendes e Dr. Assis), seguiam em direção sul até o Convento de São Boaventura (1706), atual
Arsenal de Marinha, configurando o bairro da ``Cidade''.
Em 1627, a instalação do Convento dos Frades de Santo Antônio, em terreno localizado depois
do Igarapé do Piry, provocou a abertura da primeira rua em direção nordeste (Rua da Praia), e
iniciou a ocupação da segunda zona de crescimento da cidade. Neste mesmo ano, foi construída
a ponte que ligaria as duas margens do Igarapé do Piry e seria concedida a carta da primeira
légua patrimonial.
Com a construção do conjunto da Ordem dos Mercedários (atual Complexo da Igreja das
Mercês), em 1640, e a chegada de colonos açorianos, por volta de 1676, que fez surgir duas
novas ruas (Rua dos Mercadores e Rua São Vicente), esta área passou a concentrar as atividades
comerciais da cidade. A partir do último quarto do século XVII iniciou‐se o ensecamento do
Alagado do Piry, objetivando a expansão urbana, e consequentemente, a interiorização da
cidade, originando a área que passou a ser chamada de Campina. Até o final do Século XVII,
Belém se estruturava entre esses dois núcleos urbanos ‐ a Cidade, atual Cidade Velha e a
Campina, que mantém o mesmo nome. Em 1703, foram demarcados os limites da primeira légua
patrimonial. Com a ascensão de Marquês de Pombal, no comando de Portugal e suas colônias,
Belém conheceu mudanças significativas. Em 1751, Francisco Xavier Mendonça Furtado, irmão
do Marquês de Pombal, foi nomeado para governar o Estado do Maranhão e Grão‐Pará,
iniciando a implantação da chamada política pombalina, com o objetivo de consolidar a posse
do território em favor da Coroa Portuguesa. Assim foi criada a Companhia Geral do Comércio do
Grão‐Pará e Maranhão (1755‐1778), que visava, entre outros, o incremento demográfico, a
criação de vilas e cidades e o estímulo ao comércio, proporcionando considerável crescimento
da produção extrativa e do comércio com Portugal.
Esses fatores contribuíram para o aumento demográfico de Belém, que passou a ser um centro
irradiador das ações políticas, administrativas, financeiras e comerciais da região, sendo elevada
à categoria de cidade em 1751 e depois transformada em capital de província, em 1774, com o
desmembramento das províncias do Grão‐Pará e Maranhão.
Em 1753, à serviço da Coroa Portuguesa, chegou à cidade a Comissão Demarcadora de Limites,
comandada por Mendonça Furtado, com o objetivo de definir os limites territoriais entre a
Amazônia portuguesa e a espanhola, estabelecidos pelo Tratado de Madri.
Da equipe de técnicos composta por engenheiros, desenhistas, arquitetos, cartógrafos, dentre
outros, destacaram‐se os engenheiros alemães João André Schwebel, responsável pela primeira

representação gráfica da cidade, em 1753; Gaspar João Gronfeld, autor do projeto para
fortificação de Belém e para drenagem e saneamento dos igarapés que recortavam a cidade,
elaborados em 1771; e o arquiteto bolonhês Antônio José Landi, cujas obras religiosas e civis,
foram fundamentais na remodelação urbanística de Belém do setecentos. Com Landi, é
introduzido o chamado ``barroco pombalino'', que na verdade já antecipava a vertente
neoclassicista que chegaria oficialmente no século posterior ao restante do país, refletindo o
modelo urbanístico da capital do Reino, de natureza monumental.
A cidade de Belém chega ao final do século XVIII estendendo‐se do Largo da Pólvora (atual Praça
da República) e contornando o Igarapé Cruz das Almas (Rua Arcipreste Manoel Teodoro), até
atingir o Convento de São José (que serviu de antigo presídio da capital e onde atualmente
funciona o Espaço Cultural São José Liberto ‐ Polo Joalheiro), construído em 1749.
No início do século XIX, Belém apresenta profundas transformações no seu traçado urbano
original, por iniciativa de D. Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos, promove a
drenagem e aterramento do Igarapé do Piry a partir de 1803, possibilitando a urbanização da
área entre a Cidade e a Campina, e a abertura de novas ruas e praças como a Felipe Patroni e D.
Pedro II.
A economia da Amazônia na segunda metade do século XIX é marcada pelo domínio da
produção da borracha, iniciado, provavelmente, na década de 1840, que abastecia o mercado
industrial internacional. Como reflexo, a cidade ganha uma série de melhoramentos como
asobras de aterramento para a formação da Rua do Imperador (atual Boulevard Castilhos
França), a construção do Mercado de Carne Francisco Bolonha (1867), a iluminação pública à
gás, a construção da Biblioteca e o Arquivo Público (1870), a inauguração dos Serviços de
Telégrafo por Cabo Submarino e a construção do Teatro da Paz (1878).
Por volta de 1859, Belém contabilizava uma população de aproximadamente 25.000 habitantes,
distribuídos pelos bairros da Cidade Velha, Campina e parte dos bairros do Reduto, Nazaré e
Batista Campos.
Em 1869, a Fazenda Pinheiro, localizada em área elevada na confluência do Rio Pará (Baia do
Guajará) com o Furo do Maguari, foi transformada em Povoado com a denominação de Santa
Izabel e em 1883, o nome foi mudado para Povoado de São João Batista. No ano de 1895, já sob
o regime republicano, foi elevado à condição de Vila, com a denominação de Pinheiro. Em 1938,
teve sua área delimitada, abrangendo o sub‐distrito de Outeiro, tendo seu nome atual, de Vila
de Icoaraci, trocado por decreto, em 1943.
Com a intensificação do comércio da borracha, a partir de 1870, foram atraídos para a região,
imigrantes sírios, libaneses, italianos, portugueses e judeus‐marroquinos que estabeleceram
seus comércios nas Ruas 15 de Novembro e Conselheiro João Alfredo. Essas ruas se
diferenciavam quanto à sua organização comercial: na Boulevard Castilhos França,
predominavam as casas exportadoras de estiva de borracha; na 15 de Novembro e na Gaspar
Viana, as firmas importadoras, companhias de seguros e casas bancárias; e na João Alfredo e na
Santo Antônio foi concentrado, como ainda hoje, o comércio a varejo, lojas, livrarias e grandes
magazines como o Paris N'América. Além dos estrangeiros, uma grande massa migratória do
nordeste brasileiro se desloca em direção à Amazônia, em virtude da seca registrada naquela
região.
A década de 1880 foi marcada pelo início da implantação de uma malha ferroviária que
promoveu, por algum tempo, a integração da capital com o interior da Zona Bragantina. Em

1884 foi inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro de Bragança ‐ EFB, de São Braz até a
localidade onde hoje fica Benevides e, em 1885, prolonga‐se até o Apeú. Em 1888, a linha
adentra a cidade e chega até à Estação Central, na Av. 16 de Novembro. Na última década do
século XIX, a EFB alcança Bragança, tendo, em seu percurso, oito estações, entre elas as de
Marituba, Santa Isabel, Nova Timboteua e São Francisco. Ainda neste período, um ramal, ligando
Belém à Vila de Pinheiros (atual Distrito de Icoaraci), é inaugurado. A EFB deu origem à Avenida
Conselheiro Tito Franco (atual Av. Almirante Barroso) e à Rod. Augusto Montenegro. E, em 1960,
daria origem à Av. Pedro Álvares Cabral, com a construção do ramal Entroncamento/Porto de
Belém (atual Companhia Docas do Pará ‐ Porto da CDP).
No final do século XIX, devido ao crescente mercado da borracha, os estrangeiros que
trabalhavam em Belém, nas empresas Pará Eletric, Amazon River, Port of Pará e outras,
começaram a frequentar a ilha do Mosqueiro, iniciando o processo de ocupação das áreas de
orla e sua transformação em local de veraneio. Em 1908, foi inaugurado o atracadouro,
construído com estrutura metálica, que possibilitou o incremento do turismo na ilha, com alinha
regular do vapor Almirante Alexandrino. Mosqueiro contou, ainda, para translado, com uma
linha de Ferril‐carril a tração animal ‐ mais tarde, os animais seriam substituídos por
umapequena locomotiva ‐ que fazia o trajeto Vila‐Praia do Porto Arthur. Em 1926, o primeiro
ônibus começou a circular na ilha, ligando a Vila à praia do Ariramba.
Entre 1897 e 1912, a cidade de Belém é administrada pelo intendente Antônio José de Lemos
que, comprometido com as exigências da sociedade abastada da época, dedicou‐se à
modernização da cidade, que se reflete na complementação do aterramento e urbanização da
área portuária (Boulevard Castilhos França), que teve seu início em 1897; a construção do porto
pelos ingleses, cujos primeiros três galpões foram entregues em 1909; calçamento e
pavimentação de ruas, com destaque para a Av. 15 de Agosto, que ligava o porto aos eixos de
expansão da cidade, Estrada de Nazaré, em direção ao bairro homônimo e Rua Serzedelo Corrêa,
em direção ao bairro de Batista Campos; instalação de transportes com bondes elétricos (1907),
a implantação de rede de abastecimento d'água (1883), de iluminação a gás (de 1883 a 1896),
de energia elétrica e de iluminação pública (1896), limpeza urbana, serviços telegráficos e de
telefonia, reforma e arborização de praças e ruas, obedecendo padrões do paisagismo inglês.
Foi elaborado, ainda, o plano de vias e parques, que estabeleceu o ordenamento viário dos
bairros do Marco e da Pedreira, bem como Batista Campos, Jurunas e Canudos.
Um dos primeiros planos, dos quais se tem registros, que utilizaram a estrutura de transporte
intraurbano como um dos principais elementos para a organização da estrutura espacial
intraurbana de Belém foi o projeto de expansão urbanística elaborado pelo Eng.º Nina Ribeiro
no período de 1883 ‐ 1886, e revisado posteriormente, em 1905, pelo desenhista José Sidrim,
apedido do então intendente de Belém, Antônio Lemos.
Nessa administração foi criado em 1898, o Código de Posturas do município com o objetivo de
disciplinar as construções e a ação dos indivíduos no uso do espaço público. As exigências
impostas pelo código provocaram mudanças consideráveis no gabarito das edificações
localizadas no bairro comercial, cujas feições estéticas são caracterizadas pelo ecletismo, com a
construção de sobrados altos ou palacetes, e a predominância do uso de elementos decorativos
e artísticos, refletidas na escolha do mobiliário, lustres, luminárias, porcelanas e, ainda as
estruturas construtivas que utilizavam ferro, em geral de procedência inglesa.
Tais medidas vêm adequar‐se à importância que Belém desfrutava nos cenários regional,
nacional e internacional. Essas mesmas medidas modernizadoras e a reforma urbana impõem

restrições às camadas mais populares, que foram empurradas para as áreas periféricas dos
bairros suburbanos do Telégrafo, Jurunas, Canudos, Guamá e Cremação.
No primeiro quarto do século XX, por volta de 1913, inicia‐se o declínio da exportação da
borracha, em virtude da concorrência da produção, pela Inglaterra, na Malásia. O bairro da
Campina, eminentemente comercial, e o bairro do Reduto (também chamado de bairro
Mercado ou bairro Operário), que comportava uma atividade industrial significativa, passaram
a ser, se não os únicos, mas os principais vetores de geração de empregos e receita para o
município. Belém, já consolidada como mais importante entreposto comercial da região,
contava, também, com as relações mercantis capital/interior (relação regional) e
importação/exportação (relação global). Porém, mesmo com esses atributos, a cidade sofreu
revezes, principalmente, no aspecto socioeconômico. Em 1922, tendo se tornada muito custosa
ao estado, a Estrada de Ferro Bragantina passa a pertencer à União, e, em 1929, é construída,
paralela ao trecho entre São Brás e o Entroncamento, a Av. Conselheiro Tito Franco.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Malásia, pelo Japão, diminuindo, em
97%, a produção de borracha daquele país, surge um segundo ciclo de extração de látex, na
Amazônia. Neste momento, ocorre outra onda de migração, oriunda do nordeste brasileiro,
concorrendo para o aumento do número de habitantes, nas cidades e zonas rurais da Amazônia.
Belém, por ser a cidade desenvolvida mais próxima dos EUA, recebeu daquele país
investimentos em infraestrutura para dar suporte aos esquadrões aéreos aliados. A Base Aérea
de Belém foi ampliada e foi construído o aeroporto. Onde antes haviam fazendas pertencentes
às famílias abastadas de Belém, o governo federal estabeleceu as áreas institucionais,
destinadas às forças armadas e a instituições de interesse estratégico e órgãos públicos, que
ficou conhecido como cinturão institucional. Foi construído, também, o dique da Estrada Nova,
acrescentando 3 mil hectares de terra urbanizável ao território da cidade.
A verticalização começa a ocorrer nas áreas centrais. Em 1943, foram criados, com sede em
Belém, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), o Serviço de Navegação da Amazônia e de
Administração do Porto do Pará (SNAPP) e o Banco de Crédito da Borracha, que em 1950 seria
transformado em Banco de Crédito da Amazônia. Neste mesmo ano, é extinto o trecho Estação
Central ‐ São Brás, da Estrada de Ferro Bragantina. Em 1957, a EFB foi incorporada à Rede
Ferroviária Federal e com a inauguração da BR‐010 (Belém‐Brasília). Em 31 de dezembro de
1964, a EFB cessa sua operação, por determinação do governo federal.
A década de 1950 foi marcada pela intensificação dos processos urbanos iniciados nas décadas
anteriores. Observamos a ocupação de áreas alagadas ou alagáveis próximas às áreas centrais
da cidade, como consequência da desativação das vacarias (estabelecimentos voltados para a
produção de leite in natura e pela barreira imposta pelo Cinturão Institucional, que freava a
expansão urbana. A classe de baixa renda passou a ocupar, também, as áreas além do Cinturão
Institucional, dando origem aos bairros do Souza e da Marambaia. Ocorre um significativo
aumento na ocupação dos bairros do Telégrafo, da Pedreira e do Marco. A necessidade da classe
média em residir em áreas próximas ao centro ocasionou o retalhamento de áreas internas das
quadras, fazendo surgir vilas e passagens. Ao final desta década, Belém foi ligada ao restante do
país com a inauguração da Belém ‐ Brasília em 1960.
Na década de 1960, tais processos se intensificaram e expandiram para outras áreas da cidade.
A construção de prédios com mais de cinco pavimentos alcançou os bairros vizinhos ao do
Comércio, especialmente Batista Campos e Nazaré onde as condições topográficas e
pedológicas foram favoráveis, e onde moravam segmentos da população de alta e média renda.

Na Cidade Velha e no Reduto, o processo de verticalização foi contido, em função do declínio
comercial porque passavam essas áreas e da legislação de proteção do patrimônio construído
ser restritiva a edificações em altura.
A partir da segunda metade da década de 1960, foram implantados os conjuntos habitacionais
horizontais de grandes dimensões, localizado em áreas periféricas e viabilizado com recursos do
Sistema Financeiro da Habitação ‐ SFH, a exemplo do Conjunto Panorama XXI e COHAB/Gleba,
ambos no eixo Entroncamento – Distrito de Icoaraci. A localização periférica desses
assentamentos era justificada pela disponibilidade de grandes extensões de terra e pelos
menores preços dos terrenos. Destinados, originalmente, a estratos sociais de baixa renda, tais
conjuntos logo passaram a ser ocupados, predominantemente, por famílias de renda média.
No final dos anos 60, dois antigos trechos da EFB foram transformados em via de rodagem e
tornaram‐se importantes artérias da malha viária de Belém: o trecho Entroncamento/Distrito
de Icoaraci foi convertido na Rod. Augusto Montenegro e o trecho entroncamento/porto de
Belém, na Av. Pedro Álvares Cabral.
Nos anos 70, o crescimento populacional continuou elevado e a sua distribuição ainda tinha sua
maior expressividade na área central. Observa‐se a valorização das áreas localizadas nas
imediações das novas vias criadas, consolidadas e com melhor infraestrutura urbana, e a pressão
do mercado imobiliário, levando a uma transformação no perfil social da população nesses
locais.
A população de baixa renda move‐se, cada vez mais, para os locais mais afastados ou para as
``baixadas'', ambos sem infraestrutura urbana e com adensamento superior às áreas
consideradas nobres, abrindo caminho para a especulação imobiliária. Nos bairros que se
encontram dentro da légua patrimonial intensifica‐se a verticalização, enquanto que, na
periferia, há um aumento no número de conjuntos habitacionais, dentre eles: Conjunto Satélite,
Cordeiro de Farias, Tapajós e Maguari. Destaca‐se, também, o surgimento da Cidade Nova,
considerado o maior conglomerado habitacional planejado do Pará, posteriormente
incorporado ao município de Ananindeua.
Ao longo dos anos 80, não se verificou qualquer mudança significativa nas grandes linhas de
estruturação do espaço da metrópole belenense, permanecendo, em termos de intervenções,
a duplicação da BR‐316 como obra de maior relevância. Cabe destacar, contudo, o processo de
periferização, que se acentuou, sobretudo, com a implantação de uma grande quantidade de
conjuntos habitacionais e com crescimento das ocupações irregulares na periferia urbana, agora
compreendendo o espaço metropolitano. Esse processo de periferização, nesta década, atingiu
áreas então integrantes do município de Benevides, as quais apresentaram crescimento
populacional médio de 10,73% ao ano, entre 1980 e 1991, muito acima dos crescimentos de
Belém e Ananindeua, 2,65% e 2,68%, respectivamente, no mesmo período.
No início da década de 1990, o território da cidade de Belém já se achava totalmente conurbado
aos das sedes de Ananindeua e Marituba, e do Distrito de Icoaraci. Além dessas, outras nove
áreas urbanas isoladas integravam a RMB, nessa época, exercendo com a cidade‐pólo fortes
relações de interdependência socioeconômica: Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro, no município de
Belém, sede de Benevides e os distritos de Benfica e Murinim e sede de Santa Bárbara do Pará
e distrito de Pau d`Arco.
Uma série de dispositivos legais reguladores foram elaborados, nesse período. Em 1993, foi
instituída a Lei nº 7.603, Plano Diretor do Município de Belém, com um conjunto de definições

para políticas setoriais a partir de diretrizes gerais e específicas para o desenvolvimento urbano
e socioeconômico do município. Em 1994, entrou em vigor a Lei nº 7.709, que dispõe sobre a
preservação e proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural do Município, o
Centro Histórico de Belém, que passou a ter uma norma específica, que regulamentou sua área
e seu entorno, adotando critérios de uso e de ocupação, as possibilidades de intervenção e as
penalidades a serem aplicadas.
Em 1999, entra em vigor a Lei Complementar de Controle Urbanístico ‐ LCCU, como o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do Município,
assegurando a função social da cidade e da propriedade imobiliária de fins urbanos, e em 2008
é aprovada a Lei nº 8.655 que institui o novo Plano Diretor do Município de Belém ‐ PDM.
Ainda na esfera dos dispositivos jurídicos, em 1995 ocorre a ampliação da Região Metropolitana
de Belém ‐ RMB, originalmente composta por Belém e Ananindeua, acrescentando os
municípios de Marituba e Benevides e a inclusão, em 1996, do município de Santa Bárbara do
Pará, criado neste mesmo ano. Estas inclusões ocorreram a partir de pleitos políticos e pressões
do setor privado pela unificação de tarifas de serviços públicos, seguindo pela inclusão dos
municípios de Santa Izabel do Pará e Castanhal, respectivamente nos anos 2010 e 2011.

Caracterização Geral do Município de Belém
O município de Belém está localizado na região norte do Brasil, na latitude 01°27'.20 Sul e
longitude 48°30'.15 Oeste, possui 1.499.641 habitantes (IBGE, estimativa 2020), o que
representa 59,29% da população de toda a Região Metropolitana de Belém, apresentando uma
densidade demográfica de 1.415,48 habitantes por Km² (IBGE, estimativa 2020) distribuídos em
uma área de 1.059,46 km², ou 50.582,30 ha, composta por uma porção continental
correspondente a 34,36% da área total, e 39 ilhas que compõem a região insular e que ocupam
65,64% do território municipal, configurando‐se como uma península, dividida em 8 Distritos
Administrativos e 72 bairros.
Tabela 1 ‐ Localização geográfica, altitude da sede e limites, do Município de Belém.

O crescimento e a expansão urbana do Município também podem ser notados através do
aumento de unidades imobiliárias cadastradas em sua área urbana, conforme levantamento do
Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), de acordo com a (Figura 1). Em 1970 estavam
cadastradas 120.000 unidades. Atualmente existem 427.105 cadastros, descriminados da
seguinte forma: territorial 7,84%, residencial 79,03%, comercial 4,70%, industrial 1,01%, serviço
2,57%, religioso 0,46, residencial alugado 3,75, indefinido 0,10 e outros 0,53. Isso se reflete

também na taxa de urbanização do Município, a qual atinge cerca de 99,14%, segundo dados do
Censo/2010.
Figura 1 – Unidades Imobiliárias Cadastradas pelo Cadastro Técnico Multifinalitário, em Belém,
nos Anos de 1970, 2000, 2003, 2016 e 2018.

A concentração de grande parte da população ocorre onde a altitude da porção continental
acha‐se em áreas de cotas inferiores ou iguais a 4 metros, espaços tradicionalmente conhecidos
por “baixadas”. Estas áreas sofrem influência direta das 14 bacias hidrográficas existentes no
município, o que lhes impõem a condição de ocuparem terrenos alagados permanentemente,
ou sujeitos a inundações periódicas.
A sócio economia de Belém está pontuada por uma estrutura produtiva na qual as atividades do
comércio e serviços se apresentam como alternativas de emprego e renda para a população,
sendo que a capital concentra grande parte de todas as atividades produtivas do Estado.
Importante lembrar que essa estrutura é fruto do processo histórico de inserção da região na
evolução da economia nacional e mundial.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho
e Renda ‐ CAGED/MTE (2020), no período de Janeiro 2019 a Dezembro 2019, dos 108.080
empregos gerados na Região Metropolitana de Belém ‐ RMB, o Município de Belém contribui
com 78,03% do preenchimento de vagas ofertadas, com admissão de 84.334 pessoas
empregadas. Os setores de serviço e comércio admitiram, respectivamente, (43.743) e (21.806)
pessoas, seguido da construção civil (12.658) e a indústria de transformação (4.303).
As atividades de serviço e comércio correspondem, respectivamente, a 52% e 26%,
demonstrando a alta concentração dos postos de trabalho no município de Belém, acarretando
diversos problemas de ordem urbana por configurar‐se como local com geração de emprego e
renda.
Contribuindo com a maior parte dos empregos gerados no Município, o setor de serviços foi a
atividade que se destacou com saldo positivo de emprego de 3.113 do total de postos de
trabalho, sendo que as atividades que menos demitiram foram Extração Mineral, Administração
Pública e Agropecuária (CAGED/MET,2019). Seguidamente, Serviços Industrial de Utilidade
Pública, Industria de Transformação e Construção Civil, respectivamente conforme (Tabela 2).

Tabela 2 – Demonstrativo da Flutuação de Emprego por tipo de Atividade Econômica no
Município de Belém – 2019.

Este quadro econômico gera a incidência, cada vez mais incisiva, de atividades informais e
problemas sociais de diversas categorias, os quais necessitam de políticas públicas consistentes
para o seu enfrentamento.
Ao encontro disso, há a necessidade de modernização da estrutura administrativa, considerando
que a grande dificuldade para o planejamento das ações no território sempre foi a falta de dados
e informações consistentes, que possam respaldar a atuação da gestão municipal,
especialmente no que se refere ao controle da ocupação, distribuição das atividades e impactos
ambientais.

Caracterização Geral da Região Metropolitana de Belém

A configuração da Região Metropolitana de Belém ‐ RMB pode ser pontuada pelos seguintes
marcos históricos: 1973 ‐ a sua institucionalização pelo governo federal, como uma decisão
geopolítica, com os municípios de Belém e Ananindeua; 1988 ‐ promulgação da Constituição de
1988 e consequente alteração dos mecanismos de gestão que viabilizavam procedimentos de
abrangência metropolitana; 1995 ‐ ampliação pelo governo estadual, com a inclusão de três
novos municípios ‐ Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, a partir de pleitos políticos e
pressões do setor privado pela unificação de tarifas de serviços públicos; 2010 ‐ inclusão do
município de Santa Izabel do Pará; e em 2011 – o município de Castanhal.
Em 2020 a RMB sozinha concentra aproximadamente 29,02% da riqueza e 29,10% da população
de todo o estado do Pará, e pouco mais de 0,3% de território (Tabela 3).

Tabela 3 – Área (km²), População, PIB e PIB per capita dos Municípios da Região Metropolitana
de Belém (RMB) – 2017.

Belém, como município sede da RMB, apresenta concentração de indústrias, bancos, pontos
comerciais, serviços e órgãos públicos que servem a toda região. Se considerarmos o PIB
estadual R$ 155.195 bilhões (2017), a capital do estado contribui com 19,5% deste total com um
PIB de R$30.238 bilhões (2017), apresentando crescimento de 2,8% em termos de valor. Com
participação de 34,24% do PIB municipal, o setor de serviço configura‐se como a principal
atividade econômica e a que mais contribui para o PIB estadual, colocando Belém na liderança
entre os municípios do estado.
Em 2017 o setor base da economia de Belém foi o de Serviços, que representou 85% do VA do
município. As principais atividades que contribuíram nesse setor foram: Administração Pública,
Atividades imobiliárias, Comércio, com destaque para os segmentos de combustível, alimentos,
automóveis, vestuário e produtos farmacêuticos, seguindo da Construção civil e Intermediação
financeira. O município concentrou mais de 52% dos serviços especializados de saúde e
educação mercantis e de intermediação financeira do estado. Já no setor da Indústria, com
contribuição de 14% no VA, destacam‐se as atividades de Construção civil e Indústria de
transformação, com os segmentos de alimentos, bebidas, madeira e química. A Agropecuária,
com apenas 0,3% do VA, destacou‐se com a atividade Pesca e aquicultura.
Ananindeua, o segundo mais populoso da RMB com 535.547 mil habitantes (IBGE, Estimativa
2020), apresenta desenvolvimento vertiginoso nos últimos dez anos. O seu crescimento
consolidou‐se com a construção do conjunto habitacional Cidade Nova, na década de 1980, que
desponta como uma boa alternativa de oferta de serviços na metrópole paraense.
Castanhal, sendo o terceiro com 203.251 mil habitantes, localizada a 68 km, apresenta dinâmica
econômica intensa, sediando um polo industrial razoável, principalmente para os ramos de
alimentos e de pré‐moldados. Marituba, o quarto com 133.685 mil habitantes, destaca‐se pelas
suas boas redes de serviços rodoviários e centros de distribuição. Santa Isabel do Pará com
71.837 mil habitantes, localizada a 36 km de Belém, apresenta relativo fluxo de pessoas e
mercadorias com os outros municípios da RMB e caracteriza‐se pelas indústrias e centros de
distribuição às margens da BR‐316.

Benevides, com 63.768 mil habitantes, despontando como excelente alternativa para indústrias
e centros logísticos na BR‐316, estando em construção o maior terminal de cargas rodoviárias
da Amazônia. Merece destaque também o distrito de Benfica, famoso pelos seus sítios, igarapés
e pela produção de flores.
Santa Bárbara do Pará, com aproximadamente 22 mil habitantes, destaca‐se como produtor de
hortaliças e outros produtos agrícolas que abastecem a RMB. Localiza‐se na PA‐391, a meio
caminho do distrito de Mosqueiro. A análise das classes de rendimento nominal mensal
demonstra que a maior parcela da população se refere ao grupo sem rendimento, com 37,83%,
seguido pela faixa entre meio e um salário mínimo, com 20,78%; e um e dois salários mínimos,
com 17,17%; que somam 83,39% do total da população, como pode ser observado na Tabela 4.
Tabela 4 ‐ Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, por Classes de Rendimento Nominal Mensal,
na Região Metropolitana de Belém – 2010.

Os dados da Tabela permitem observar a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal ‐ IDHM, considerado um indicador importante para o desenvolvimento de uma
comunidade, onde Belém se destaca.

Tabela 5 – Evolução do IDHM da Região Metropolitana de Belém, nos Anos de 1991/2000/2010.

Aspectos Fisiográficos

Geologia

Segundo estudos desenvolvidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM,
2011), o município de Belém integra a Folha (SA.22‐X‐D‐III). Localizada no Nordeste ‐ NE do
Estado do Pará, abrange a capital do estado e os municípios de Ananindeua, Marituba,
Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará e Castanhal, os quais formam a Região
Metropolitana de Belém ‐ RMB; e ainda o Município de Santo Antônio do Tauá e partes do Acará,
Bujaru, Inhangapi, Vigia, Colares e São Caetano de Odivelas.
Geologicamente, o Município de Belém está inserido no domínio tectônico da Plataforma do
Pará ‐ PPA, onde ocorrem unidades litoestratigráficas pertencentes à Era Cenozoica, datada de
33,9 milhões de anos ‐ MA até o recente (escala de tempo geológico). Esta unidade
litoestratigráfica é representada, da base para o topo, pelo Grupo Barreiras, constituído por
rochas sedimentares siliciclásticas (Mioceno‐Plioceno), Unidade Sedimentos pós‐Barreiras
(Pleistoceno‐Holoceno), Depósitos Argilosos Flúvio‐Marinhos, constituídos por depósitos
sedimentares associados ao sistema continental‐estuarino, e por Depósitos Atuais, que
constituem os depósitos pantanosos, depósitos praiais, depósitos de barras fluviais e de bancos
de areias e/ou de lama, além de colúvios e aluviões (Figura 2).
Figura 2 – Mapa Regional de Domínios Tectônicos do Nordeste do Pará – 2011.

O Grupo Barreiras (Mio‐Plioceno, de 23.03 MA à 2.588 MA) distribui‐se nas porções Sudoeste ‐
SO, Sul ‐ S e Sudeste ‐ SE do município e mostra‐se geralmente associado com as crostas
lateríticas ferruginosas, formando colinas baixas e vales abertos. A Unidade Sedimentos pós‐
Barreiras (Pleistoceno‐Holoceno, de 2.588 MA até 11,7 mil anos) é predominante nas porções
Nordeste ‐ NE, centro e Noroeste ‐ NO da folha, e foi subdividida em Formação Superficial
Pleistocênica, que incluem os depósitos fluviais de paleocanais e os depósitos eólicos/praiais; e
em Formação Superficial Holocênica, que representa os depósitos sedimentares formados por
processos desenvolvidos sobre o continente (aluviões, colúvios e elúvios) e/ou próximos à costa
(depósitos eólicos/praiais).
Os Depósitos Argilosos Flúvio‐Marinhos (Holoceno, de 11,7 mil anos até o recente)
compreendem os sedimentos lamosos associados ao sistema continental‐estuarino, enquanto
os Depósitos Atuais estão associados à dinâmica recente de sedimentação e incluem os
depósitos continentais coluvionares, aluvionares e pantanosos, depósitos praiais, depósitos de
barras fluviais e de bancos de areias e/ou de lama.
Estas características geológicas fazem com que a região tenha uma vocação natural para
minerais industriais, principalmente os siliciclásticos (areia, seixo, arenito ferruginoso e argila),
os quais têm sido utilizados como insumos na construção civil desde a fundação da cidade de
Belém até o presente momento, com demanda crescente, em função da expansão urbana
acelerada da região.
Em 2011, a CPRM cadastrou 328 novas ocorrências de recursos minerais utilizados na
construção civil (areia e seixo) e na indústria cerâmica (argila). Dentre essas se destacam os
depósitos de argila comum, areia branca, seixo, arenito ferruginoso, laterita e material de
empréstimo.
O crescimento urbano implica em problemas de ocupação desordenada do meio físico,
preservação ambiental e uma crescente demanda no setor de materiais empregados na
construção civil. A explotação destes bens minerais tem sido realizada principalmente de forma
desordenada e em parte, clandestina, e sem nenhum controle de produção, deixando um hiato
na compreensão do processo da mineração da região e um passivo ambiental de grande
proporção, principalmente nas regiões de Ananindeua e Marituba.
Recursos Minerais
O Município de Belém não apresenta grande diversidade de ambientes geológicos, sendo
caracterizado pela ocorrência de sedimentos siliciclásticos cenozóicos o que lhe confere
umapotencialidade para os recursos minerais utilizados na construção civil. Dentre os recursos
destacam‐se: argila comum, areia branca, seixo, arenito ferruginoso, laterita e material de
empréstimo. A explotação desses materiais na Folha Belém frequentemente ocorre em
pequenas frentes de lavras clandestinas, com exceção para extrações de argila comum, areia e
seixo, que geralmente possuem licenciamento ambiental para extração desses bens.
Argila Comum
Comumente utilizada na fabricação de cerâmica vermelha, telhas, tijolos, vasos e taças em
``terracota", originalmente em pequenas olarias familiares que utilizavam equipamentos
rudimentares e processos empíricos na fabricação dos artefatos, fazendo com que fossem
perdendo produtividade e competitividade para indústrias melhor aparelhadas de outras
regiões, perdendo mercado e sendo desativadas.

Embora se observe na RMB a presença de uma grande reserva geológica de argila, o seu setor
de cerâmica vermelha é considerado incipiente, não retratando na produção o potencial
existente.
As reservas geológicas de argila encontradas no município de Belém são provenientes de
Depósitos Argilosos Flúvio‐Marinhos associados às planícies lamosas do Holoceno Médio‐
Superior que ocorrem nos setores Noroeste ‐ NO e Norte ‐ N, mais precisamente relacionadas
ao estuário Guajarino, e Sudoeste ‐ SO, associadas à planície do rio Guamá.
Os principais depósitos de argila explotados localizam‐se em duas regiões distintas. A primeira
situa‐se na porção Sudeste ‐ SE e está associado à planície da margem direita do rio Guamá. Na
segunda os depósitos estão relacionados às planícies das drenagens (rios e furos) situados no
Noroeste ‐ NO e Norte ‐ N do município de Belém.

Areia Branca
Os depósitos de areia branca no município de Belém estão relacionados a Unidade Sedimentos
pós‐Barreiras e correspondem aos Depósitos Eólicos/Praias Pleistocênicos e Holocênicos.
A produção é destinada predominantemente para uso na construção civil. Contudo, podem ser
utilizadas como insumos com aplicação em vários segmentos industriais, entre os quais se
destacam a fabricação de vidros e na indústria de fundição (seus principais usos), na indústria
cerâmica, na fabricação de refratários e de cimento, na indústria química, fabricação de ácidos
e de fertilizantes, no faturamento hidráulico para recuperação secundária de petróleo e gás,
como recarga de extensores em tintas e plásticos.
Pelito
Apresentam cores que variam do cinza‐escuro quando não oxidados, até a cor vermelha quando
oxidados ou tem cores variegadas (rosa, lilás, cinza claro a branco), quando intemperizados.
Podem ser maciços ou laminados e desagregáveis.
Os pelitos, quando lateritizados, mostram‐se ferruginizados e endurecidos, e neste caso, são
utilizados como material de empréstimo. Este material é também utilizado como insumo em
algumas cerâmicas na mistura com argila comum na conformação da massa para fabricação de
cerâmica vermelha, principalmente de tijolos.
Arenito Ferruginoso
O arenito ferruginoso é conhecido na região como pedra preta, pedra de ferro, grés do Pará e
arenito do Pará e sua extração data do século 19 e 20, principalmente na porção ocidental da
Ilha de Mosqueiro e no Sul ‐ S da cidade de Belém.
As cavas de extração deste arenito são geralmente clandestinas e as explotações são realizadas
por grupos familiares. É bastante utilizado em sapatas e baldrames nas construções de casas
residenciais, muros e fachadas.
Material de Empréstimo
O termo ``material de empréstimo" se deve ao fato do uso deste material em aterros,
pavimentações e como insumo nas obras de infraestrutura e nas edificações. Na Engenharia Civil

as cavas que resultam da retirada destes materiais são comumente denominadas de caixas de
empréstimo.
Englobam materiais da parte superior do perfil de intemperismo e compreendem desde crostas
lateríticas desagregadas, assim como solos resultantes do intemperismo destas. Inclui também
material coluvionar, sedimentos siliciclásticos (areias, areias‐argilosas de unidades quaternárias,
assim como das rochas intemperizadas do Grupo Barreiras).
Termos correlatos são utilizados para denominar estes materiais, como saibro e piçarra.
Extensas áreas associadas às planícies da cidade de Belém foram aterradas com materiais de
empréstimos, formando depósitos antropogênicos.
Laterita
As lateritas, pertencentes à unidade Coberturas Detrítico‐Lateríticas, se distribuem em quase
todo o município de Belém, principalmente nos quadrantes Nordeste ‐ NE e Sudeste – SE.
Em geral as crostas ferruginosas se encontram em fase de desmantelamento, formando
terrenos cobertos por cascalhos lateríticos in situ ou na forma de colúvios. São utilizadas
amplamente para capeamento de estradas, vias públicas e para construções de habitações.
Apresenta uma alta porosidade, grande quantidade de finos aderidos e tem relativamente baixa
resistência mecânica, o que limita seu uso em concreto estrutural.

Turfa
A turfa é geralmente definida como qualquer matéria vegetal parcialmente decomposta,
acumulada em ambiente subaquático. Além do uso como fonte energética, observa‐se sua
utilização na agricultura, como insumo para produção de condicionadores de solos,
biofertilizantes, substratos de mudas ou aplicação innatura no solo.
No município de Belém, a ocorrência de turfa localiza‐se no Igarapé Paracuri, no Distrito de
Icoaraci. Nesta localidade, a turfa apresenta‐se mais coesa mostrando um maior estágio
dedecomposição da matéria orgânica. Apresenta espessura em torno de 80 centímetros e aflora
nas margens do igarapé.
A cidade de Belém é o maior mercado consumidor de hortaliças da região, o que indica grandes
perspectivas de mercado para uso deste insumo como biofertilizante. No entanto, a localização
destes depósitos associados às planícies holocênicas (várzeas), que sofrem inundações
periódicas devido à atuação de marés, implicaria em um tipo de lavra específica compatibilizada
com a legislação ambiental vigente.
Geomorfologia, Relevo e Hidrografia
A geomorfologia do município de Belém reflete o contexto geológico da Era Cenozoica, os
importantes movimentos tectônicos de acomodação de massas terrestres, lineamentos que
determinaram a consolidação da rede de drenagem, e processos de intemperismo ao longo do
tempo. As formas de relevo caracterizam‐se pelos baixos platôs e planícies, integrada à unidade
morfoestrutural do Planalto Rebaixado do Amazonas (Baixo Amazonas), apresentando
superfícies pediplanadas em retomada de erosão, desenvolvidas em rochas sedimentares, em
geral recobertas por depósitos incosolidados.

As feições geomorfológicas encontradas em Belém estão relacionadas às unidades
litoestratigráficas, sendo observado na incipiente faixa de rocha cristalina, relevo movimentado
resultante de dobramentos de rochas pré‐cambrianas e em faixas constutuídas por sedimentos
do Grupo Barreiras e do Holoceno. A faixa formada por Sedimentos Barreiras exibe baixo platô
constituído por depósitos terciários e quaternários antigos. Os Sedimentos Holocênicos
restringem‐se à faixa litorânea ao Norte ‐ N e às áreas alagadas ou alagáveis de cota igual ou
inferior a 4 metros, correspondendo as chamadas ``baixadas'' de Belém, grande parte das quais,
localizadas ao longo das orlas dos rios Guamá e Maguari, bem como da baía do Guajará.
O município de Belém apresenta relevo bastante uniforme, variando de plano a suave ondulado.
A altitude máxima encontra‐se na ilha de Mosqueiro que possui áreas com cotas de 25 metros,
variando ao longo da Avenida Augusto Montenegro, sentido Distrito de Icoaraci, apresentando
cotas de 10, 15 e 17 metros.
Morfologicamente pertence a formas erosivas constituídas por superfícies pediplanadas e por
plena planície fluvial, sendo caracterizada por um emaranhado de canais recentes, paleocanais,
furos, igarapés, paranás, meandros abandonados e lagos, que marcam um complexo de terra e
água em evolução atual, com partes sujeitas a inundação periódica, quer pela água das chuvas,
quer pelas águas das marés diárias ou de equinócio. A cota de 4 metros, verificada ao longo das
orlas (continental e insulares) é considerada a maior altitude sujeita a tais inundações. As áreas
situadas do nível do mar até esta cota de 4 metros são denominadas ``baixadas".
Estudos sobre os lineamentos de drenagem na Região Metropolitana de Belém determinaram a
presença de dois conjuntos de medidas homólogas predominantes. A mais frequente apresenta
direção segundo N30º a 50º E, enquanto o segundo tipo orienta‐se segundo N25º‐ 40º W (CPRM,
2011).
O sistema de drenagem presente o município de Belém mostra evidências de um controle
estrutural patrocinado por eventos neotectônicos que atingiram os sedimentos siliciclásticos do
Grupo Barreiras e da unidade Sedimentos pós‐Barreiras.
Analisando os lineamentos de drenagem no município, é possível identificar 4 grupos de
distribuição de rede:
a) 1º Grupo: Corresponde aos lineamentos Nordeste ‐ NE / Sudoeste ‐ SO, com direção em
torno de N30º e 45ºE, representado pelo rio Maguari e os igarapés São Joaquim e Mata Fome
(Sudoeste ‐ SO do município); e os rios Morumbira e Mari‐Mari, e igarapé Santana, na ilha de
Mosqueiro.
b) 2º Grupo: lineamentos de direção Noroeste ‐ NO / Sudeste ‐ SE, coincidentes com os rios
Quarenta horas e Ariri;
c) 3º Grupo: apresenta direção SSO ‐ NNE e N‐S, representados pelos rios Murutucu, Água Preta
(Sudoeste ‐ SO do município) e Pindateua, na ilha de Mosqueiro.
d) 4º Grupo: corresponde aos lineamentos E‐O, sendo representado pelo baixo curso do Rio
Guamá, que deságua ao sul do município de Belém na Baía do Guajará.
A distribuição da rede de drenagem no município atesta que o rio Guamá se desenvolve ao longo
de uma falha disposta quase no sentido Leste‐Oeste / E‐O e que o bloco tectônico ao Norte – N
teria soerguido e basculado no sentido norte ou nordeste, enquanto que o bloco Sul ‐ S teria

basculado contra o bloco norte, dando margem a uma porção rebaixada que teria então sido
preenchida por sedimentos quaternários, margens do rio Guamá e Baía do Guajará.
As maiores feições do estuário guajarino verificadas no Sudoeste ‐ SO do município de Belém
são os terraços pleistocênicos (Terra Firme), as várzeas e os canais estuarinos.
No contexto hidrogeológico, o município de Belém encontra‐se na Região Hidrográfica do
Guamá ‐ Moju, a qual integra a Região Costa Atlântica/Nordeste Paraense (SEMAS, 2003), mais
especificamente, Sub‐bacia do Rio Guamá. Com 14.851 Km² de área de drenagem, este rio é o
principal coletor de Belém, desaguando na Baía do Guajará.
O município localiza‐se na confluência da Baía do Guajará com o Rio Guamá, entrecortado por
uma rede hídrica de rios e igarapés urbanos, em sua quase totalidade retificados por canais,
formando terras firmes e terras baixas, ou alagáveis, sujeitas a inundações periódicas por
influência das marés ou por ação pluvial, tendo como indicador desta divisão a cota de 4 metros
acima do nível do mar. Daí surgir o termo ``baixadas'' para terrenos localizados abaixo da cota
de 4 metros, que chegam a perfazem aproximadamente 40% do território da área continental
do município.
Os principais acidentes geográficos do município são as Baías do Marajó, ao Norte ‐ N e do
Guajará, a Oeste ‐ O. Nesta última deságua o rio Guamá que, em conjunto, contribui para a
conformação peninsular do município. Os altos, ou divisores de água, são constituídos pelo
tronco em ``Y'' formado basicamente pelas avenidas Nazaré e Almirante Barroso até o
Entroncamento, de onde se bifurca, tendo então como eixos referenciais a Avenida Augusto
Montenegro, sendo esta na direção do Distrito de Icoaraci, e a Rodovia BR‐316, rumo ao
município de Ananindeua.
A rede de drenagem do município é formada por 14 bacias hidrográficas, a saber:
Bacia do Ananin e Bacia do Outeiro: localizadas no Nordeste ‐ NE da porção continental do
município abrangem o Distrito Industrial de Icoaraci, perfazendo uma área total de 31,65 Km².
Bacia do Paracuri: com 14,60 Km² de extensão abrange os bairros do Paracuri, Parque Guajará
e partes dos bairros da Agulha, Parque Verde, Tapanã e Ponta Grossa.
Bacia do Cajé: com 5,82 Km² de extensão, sendo 9,62% de área alagável, abrange os bairros da
Pratinha, Tapanã, Parque Verde e São Clemente.
Bacia do Mata Fome: com 6,30 Km² de extensão e aproximadamente 6,2Km² de área alagável,
abrange os bairros do Tapanã e Bengui.
Bacia de Val‐de‐Cães: com 2,48 Km² de extensão, sendo 10,48% de área alagável, abrange os
bairros da Pratinha, Bengui, Val‐de‐Cães, Miramar, Parque Verde, São Clemente e
Maracangalha.
Bacia do Una: maior bacia hidrográfica do município possui 36,64 km² de extensão, sendo
19,02% de área alagável, abrangendo so bairros do Umarizal, Nazaré, São Brás, Fátima, Marco,
Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Miramar, Maracangalha, Souza, Castanheira,
Marambaia, Val‐de‐Cães, Bengui, Parque Verde e Cabanagem.
Bacia do Reduto: com 2,74 Km² de extensão, sendo 57,34% de área alagável, abrange os bairros
do Reduto, Umarizal, Nazaré e Batista Campos.

Bacia do Tamandaré: com 2,11 Km², sendo 36,27 Km² de área alagável, abrange os bairros da
Cidade Velha, Campina e Batista Campos.
Bacia da Estrada Nova: com 9,64 Km² de extensão, sendo 62,55% de área alagável,
correspondendo a 26,38% das áreas de ``baixadas" do município, abrange os bairros do Jurunas,
Condor, Guamá, Cremação, Nazaré, Batista Campos e São Brás.
Bacia do Tucunduba: com 10,55% de extensão, sendo 54,50% de área alagável, correspondendo
a 25,15% das áreas de ``baixadas" do município, abrange os bairros de Canudos, Terra Firme,
Guamá, São Brás, Curió‐Utinga e Universitário.
Bacia do Murutucum: com 36,54 Km² de extensão, sendo 28,89% de área alagável, abrange os
bairros Universitário, Marco, Souza, Castanheira, Curió‐Utinga e Guanabara.
Bacia do Aurá: com 17,88 Km², sendo 6,26% de área alagável, abrange os bairros do Aurá, Curió‐
Utinga e Águas Lindas.
Completando as bacias hidrográficas do município, tem‐se a Bacia do Pratiquara localizada na
ilha de Mosqueiro. É importante ressaltar que existe uma ausência de padronização no que
concerne às informações disponíveis nos documentos pesquisados sobre as bacias de Belém,
visto que dependendo do registro existe um número e identificação distintos a respeito das
mesmas, gerando certo nível de incongruência nos dados conforme a fonte de pesquisa.
Solo
Os solos do município de Belém têm as mesmas características dos solos da região Bragantina,
pertencentes às unidades Latossolo Amarelo Distrófico de textura média, Solo Concrecionários
Lateríticos Indiscriminados de textura indiscriminada, Gleieutrófico e distrófico, solos aluviais
eutróficos, texturas indiscriminadas.
Os latossolos amarelo distrófico caracterizam‐se por apresentar perfil profundo de baixa
fertilidade natural. Trata‐se de solo envelhecido, ácidos a fortemente ácidos. Ocorrem em áreas
de relevo plano a suave ondulado, sob vegetação de floresta tropical sempre verde pluvial
tropical e também vegetação secundária. São originários de sedimentos argilo‐arenosos do
Quaternário.
Os solos concrecionários lateríticos indiscriminados ocorrem em profundidade média, de uso
agrícola limitado, constituído por uma mistura de partículas mineralógicas finas e concreções de
diâmetros variados que, em geral, representam maior volume de massa do solo. Ocorrem em
relevo ligeiramente ondulado a ondulado, sob vegetação de floresta tropical, sempre verde. São
originários de sedimentos argilo‐arenosos e arenosos do Grupo Barreiras.
Vegetação e Patrimônio Natural
O município possui, se considerarmos a totalidade de seu território, em especial a região insular,
um estoque significativo de áreas ainda representativas de ambiente natural que necessitam da
definição de instrumentos legais de preservação no sentido de protegê‐las.
A cobertura vegetal do Município compõe‐se de floresta secundária ou capoeiras que
substituíram a antiga floresta densa dos baixos platôs, da qual ainda são encontrados
testemunhos nas ilhas de Mosqueiro, Caratateua/Outeiro e em demais ilhas com pouca ou
incipiente ação antrópica.

A presença de vegetação característica do sistema ambiental de mangues (manguezais)
acompanha as porções fluviais e semi‐litorâneas do setor estuarino, enquanto a Floresta
Ombrófila domina os tratos marginais dos cursos d'água e as baixadas, onde prevalecem
formações herbáceas, subarbustiva e arbustiva.
São áreas integrantes do Bioma Amazônico com extensa orla fluvial, várzeas (mangues e
alagados) e terras firmes, que possuem elevada biodiversidade na diversificação de fauna e flora
e constituem importante fonte de renda e geração de emprego, contribuindo para as atividades
de diversos setores, tais como agricultura familiar, pesca, farmacêutico e florestal, notadamente
extrativista.
Em 1986, os ecossistemas vegetais originais do município de Belém e região metropolitana em
1986 cobriam uma superfície de 1.048,53 km². Estudo realizado pela Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia ‐ SUDAM baseado em imagens LANDSAT‐TM, constatou
alteração desses ecossistemas, entre 1976 e 1997, com perda expressiva da vegetação original
na ordem de 54,73%. A situação é preocupante, quando se considera o tamanho do município,
a velocidade do desmatamento, a crescente ocupação urbana e a dilapidação das florestas
remanescentes, restando florestas pobres, com funções e estruturas alteradas.
A permanência de florestas nas grandes cidades é um indicador de qualidade de vida e respeito
ao meio ambiente. No Brasil, várias capitais abrigam extensas áreas de florestas, entre as quais
se destacam Rio de Janeiro, João Pessoa, Manaus e Curitiba. No caso da Região Metropolitana
de Belém ‐ RMB, após um longo processo de perda de cobertura florestal restavam, em 2006,
cerca de 31% de suas matas originais, enquanto o desmatamento já alcançava 69% da região.
Segundo estudos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia ‐ IMAZON (Belém
Sustentável, 2007), na RMB, a floresta urbana diminuiu de 33% em 2001, para 31% em 2006,
caindo de 388 Km² para 369 Km².
De 2004 a 2006, o desmatamento médio anual foi de 4 Km², equivalente à área de 27 Bosques
Rodrigues Alves por ano. Um valor inferior ao do período anterior (1986‐2001), cuja média anual
foi de 13 Km² ao ano (88 Bosques Rodrigues Alves).
No período de 1995 a 2001, a taxa de desmatamento anual na RMB foi de 0,55%, diminuindo
para 0,32% de 2002 a 2006. Nesse período foram desmatados cerca de 19 Km², o equivalente à
127 Bosques Rodrigues Alves. Em Belém, a taxa de desmatamento anual variou de 0,56% no
período 1986 a 1994 para 0,43% no intervalo de 1995 a 2001, chegando à 0,18% entre os anos
de 2002 a 2006. Até 1986 foram desmatados 597,5 Km² de floresta na RMB, o que representava
50% da área terrestre, equivalente a 1.186 Km².
Em Belém, a ocorrência de áreas desmatadas se concentrou na região insular e em áreas
destinadas a loteamentos urbanos concentrados ao longo da malha viária das zonas de
expansão urbana. O desmatamento também avançou na ilha de Cotijuba que já perdeu 46% da
sua floresta original.
Em termos per capita, a área de floresta na RMB sofreu uma redução de 31 m² de floresta por
habitante entre 2001 e 2005. Em 2001 havia 211 m² de floresta/habitante, decaindo para 176
m² de floresta/habitante em 2006.
Belém é o município da RMB com menor área de floresta per capita, 85 m²/habitante em 2006,
enquanto a situação em 2001 atestava 96,5 m² de floresta/habitante. Em 1986, a variação
quanto à área de floresta urbana correspondia à 165,3 Km² do município, passando para 140,3

Km² em 1994, 125,3 Km² em 2001, com pequeno acréscimo em 2006, atingindo 128,8 Km² de
floresta urbana em seu território. Do total de florestas remanescentes, cerca de 369 Km², mais
de 2/3 ainda não estão protegidos na forma de Unidades de Conservação ‐ UC.
O Município de Belém possui aproximadamente 18% do seu território protegido com a
instituição de UCs, sendo elas: Parque Ecológico do Município de Belém (44 ha), Parque
Municipal da Ilha de Mosqueiro (190 ha), Área de Proteção Ambiental dos Mananciais de
Abastecimento de Água de Belém ‐ APA Belém (7.349 ha) e Área de Proteção Ambiental da Ilha
do Combu (1,5 mil ha), somado aos 15 há do Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves ‐
Jardim Botânico da Amazônia, e os 5,4 ha do Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi.

Tabela 6 – Territórios Protegidos do Município de Belém.

Em 2006, as áreas de florestas protegidas por meio de UCs somavam 91 km², a mesma área
desde 2001. Contudo, o desmatamento atingiu 50% da Área de Proteção Ambiental ‐ APA Belém
até o ano de 2006. No caso do Parque Ambiental de Belém, o desmatamento alcançou cerca de
34% da área. A APA do Combu perdeu cerca de 3% de sua floresta original, enquanto no Parque
Ecológico do Mosqueiro o desmatamento somou 21%. Por sua vez, o Parque Ecológico de Belém
(Médici) perdeu 45% de suas florestas originais.
Dados apurados em 2010 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ‐ INPE apontam que 0,7
km² da área total do município foram desmatadas naquele ano, evoluindo a uma taxa anual de
desmatamento de 0,08 Km² apurada em 2009.
Considerando dados da Evolução de Queimadas no período de 2005 a 2014, observou‐se uma
redução no número desta prática, cuja maior alta foi em 2013 quando informações do sistema
AQUA_M‐T atestaram 9 (nove) focos, passando para 2 (dois) em 2014. De 2010 a 2012, o sistema
AQUA_M‐T atestou 6 (seis) pontos de queimadas em cada ano, mantendo‐se estável no período
(www.imazomgeo.org.br/relatorioBasicoVersaoImpresso.php?categoria=municipio&codCateg
oria=1501402), em boletim gerado em 16/11/2016, as 09:58 AM BRT.
Dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ‐ SEMMA, atualizados até 2012, informam que
o município de Belém possui cadastrados 405 logradouros públicos, vegetados ou passíveis de
receber vegetação. Segundo classificação adotada por essa secretaria, os logradouros dividem‐
se em: Praças (241), Canteiros Centrais (60), Trevos (31), Rotatórias (6), Recantos (1), áreas de
orla (15) e áreas verdes complementares (51) que compreendem calçadas ecológicas, áreas
livres arborizadas e bosques.

Tabela 7 – Logradouros Públicos, Vegetados ou Passíveis de Receber Vegetação.

O levantamento de áreas verdes por logradouro público atesta que, no ano de 2012, as 241
praças cadastradas possuíam 303.430,52 m² (0,303 Km²) de área verde. Considerando a
população de Belém aferida no Censo 2010 na ordem de 1.393.399 hab., tem‐se uma proporção
de 218 m² de área verde a cada 1.000 hab. Considerando o total de 91.000.400 m² (91 Km²) de
área protegida em regime de UC, temos uma proporção de 65,3 m² de área protegida/hab.
Dados mais recentes do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia ‐ IMAZON
(www.imazongeo.org.br/imazongeo.php) atestam que o Município de Belém possui Risco de
Desmatamento moderado conforme última avaliação realizada no período de agosto de 2011 a
julho de 2012 (Boletim de Monitoramento Municipal, tendo como referência o mês de outubro
de 2016), não foi detectada nenhuma ocorrência de desmatamento no município.
Clima
O clima do município de Belém enquadra‐se na zona climática Af (classificação Köppen), isto é,
tropical úmido com a temperatura média do mês mais frio nunca inferior a 19ºC e com o mês
mais seco tendo precipitação média maior ou igual a 60 mm. O clima quente e úmido com
inverno seco proporciona precipitação excessiva durante alguns meses, compensando a
ocorrência de um ou dois meses com precipitação inferior a 60 mm.
Se considerarmos a classificação climática de Thornthwaite, Belém se caracteriza por clima
úmido, com pequena ou nenhuma deficiência de água, megatérmico com concentração de
verão sempre inferior a 48v e índice efetivo de umidade entre 100% e 80%.
A temperatura média mensal oscila entre 26ºC e 28ºC, sendo janeiro, fevereiro e março os
meses com média mais baixa; setembro, outubro , novembro e dezembro, os meses que
apresentam as médias mais altas.
A temperatura máxima absoluta varia entre 33ºC e 38ºC, sendo que a mínima absoluta oscila
entre 18ºC e 20ºC. Os meses de março, junho e dezembro apresentam as maiores temperaturas
absolutas; e as menores temperaturas mínimas absolutas são atestadas em fevereiro, agosto e
novembro. O regime de umidade relativa atesta oscilação entre 83% e 93%, enquanto dados de
evaporação, referentes ao poder evaporante do ar, confirmam setembro, outubro e novembro
como os meses mais secos do ano, diminuindo sensivelmente nos meses chuvosos.A insolação
média mensal apresenta sua máxima no mês de agosto, representando 255,9 horas, decaindo
para 88,5 horas no mês de fevereiro. Respondendo ao inverso da insolação, os valores mais altos
de nebulosidade são observados durante os meses de janeiro, fevereiro e março e os mais baixos
em julho, agosto e setembro.
O regime de precipitação apresenta um verão chuvoso e inverno seco, sendo outubro e
novembro os meses com menores níveis de precipitação, onde a média mensal é inferior a 131
mm. Nos meses mais chuvosos, janeiro, fevereiro e março, a média mensal ultrapassa 410 mm.
O período chuvoso inicia em dezembro, atingindo seu pico em março e termina em maio. Os
meses mais chuvosos apresentam em média de 6 a 28 dias de chuva/mês, sendo que operíodo
mais seco, a média cai para 16 dias com chuva/mês.
Segundo dados das estações do INMET‐Belém, a precipitação anual média de Belém é de 3.158
mm, sendo a maior frequência de chuvas verificada no período de janeiro a maio. A EMBRAPA
atesta uma precipitação anual de 3.001 mm, e a estação do Departamento Nacional de Proteção
ao Vôo (DNPV), constatou precipitação anual de 3.160 mm. Portanto, pode‐se afirmar que a
precipitação média anual no município é superior a 3.000 mm.

O regime de ventos é caracterizado por ventos calmos, sendo esta condição predominante nos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e novembro. O município apresenta predomínio
dos ventos provenientes do quadrante Norte ‐ N e Nordeste ‐ NE, exceto nos meses de maio,
junho, julho, agosto, setembro e outubro, quando predominam ventos advindos do quadrante
Leste e Sudeste ‐ E/SE.
A velocidade do vento apresenta pequena variação, indo de 1,3m/seg a 2 m/seg. As maiores
velocidades são observadas durante a tarde, período de maior aquecimento, e as menores
velocidades são atestadas no início da noite. O período de agosto a dezembro apresenta
velocidades maiores que os demais, sendo o mês de outubro aquele que representa maior valor
de velocidade média, cerca de 2 m/seg a 4,82 m/seg e o mês de fevereiro o menos valor, entre
1,3 m/seg e 1,5 m/seg.
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Figura 3 – Principais Ocorrências de Argila na Folha de Belém – 2009 – 2010.

Figura 4 ‐ Principais Ocorrências de Areia Branca na Folha Belém ‐ 2011.

Figura 5 ‐ Principais Ocorrências de Pelito na Folha Belém ‐ 2011.

Figura 6 ‐ Principais Ocorrências de Arenito Ferruginoso na Folha Belém ‐ 2011.
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Figura 8 ‐ Bacias Hidrográficas de Belém ‐ 2000.

