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RMB Região Metropolitana de Belém 

RPE Reserva Potencial Explotável 

SAAEs Serviços Autônomos de Água e Esgoto 

SECON Secretaria municipal de economia 

SEJEL Secretaria municipal de esporte, juventude e lazer 

SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SEMOB Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém 

SESAN Secretaria Municipal de Saneamento 

SEURB Secretaria Municipal de Urbanismo 
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SIAB Sistema de Informações de Atenção Básica 

SIPLAG Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 

SPDA Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

STD Sólidos Totais Dissolvidos 

TDAH Déficit de Atenção e Hiperatividade 

TEA Transtornos do Espectro Autista 

TIR Taxa interna de retorno 

TL Terminais de limpeza 

UCs Unidades de Conservação 

UEPA Universidade do Estado do Pará 

UNAMA Universidade da Amazônia 

VAN Valor Anual Neto 

ZAU Zonas de Ambiente urbano 

ZEIA Zonas Especiais de Interesse Ambiental 

ZEIS Zona especial de interesse social 

ZOU Zonas de Operação urbana 
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1 | APRESENTAÇÃO 

1 | APRESENTAÇÃO 
A Lei Federal 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade - EC, institui a política urbana tratada nos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal e criou um sistema de normas e institutos que têm em seu cerne a ordem 

urbanística, fazendo nascer um direito urbano-ambiental enraizado e fundamentado no texto constitucional, 

que possibilita a construção do conceito de cidade sustentável. Essa norma originadora trata de um sistema que 

interage com os diversos agentes que constroem a cidade e a reconhece em movimento, em um processo que 

precisa, de um lado, avaliar e dar conta das necessidades urbanas e, de outro, estabelecer os limites para a vida 

em sociedade.  

O Relatório ou Estudo de Impacto de Vizinhança (RIV/EIV) previsto nos artigos 36 a 38 do EC e o Plano de 

Controle Ambiental (PCA) estão entre os instrumentos de gestão que permite a avaliação dos impactos causados 

por empreendimentos e atividades urbanas. A partir de análise técnica multidisciplinar é possível definir a 

viabilidade da implantação de um empreendimento ou atividade em local previsto, ou seja, avaliar se o projeto 

proposto está correspondendo aos critérios exigidos no local e se os impactos causados podem ser absorvidos 

pelo mesmo e por sua área de influência, estabelecendo uma relação recíproca entre a cidade de Belém e o 

empreendimento em questão, a fim de buscar o resguardo do equilíbrio entre o ambiente a ser construído e o 

meio socioambiental em que se insere. O presente documento tem como objetivo apresentar o EIV (Estudo de 

Impacto de Vizinhança) para a Emissão de Licença Ambiental do projeto de Saneamento na Bacia Hidrográfica 

da Estrada Nova, no município de Belém-Pará.  

De acordo com o Plano Diretor do município de Belém (2008), a partir dos artigos 185 e 186, o EIV se caracteriza 

como um “instrumento de análise para subsidiar o licenciamento de empreendimentos ou atividades, públicas 

ou privadas, que na sua instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambiente, infraestrutura 

básica, entorno ou à comunidade de forma geral, os quais são doravante designados empreendimentos de 

impacto” e tem “como objetivo fazer a mediação entre os interesses privados e o direito à qualidade urbana 

daqueles que moram ou transitam no entorno do empreendimento”.  

A obrigatoriedade de elaboração do EIV se faz em função da disposição constante na Lei Municipal nº 8.655, de 

30 de julho de 2008 – Plano Diretor do Município de Belém, de realizar a mediação entre os interesses privados 

e o direito à qualidade urbana daqueles que moram ou transitam no entorno de empreendimentos ou atividades 

– públicos ou privados – que possuem grande porte e abrangência urbanística setorial, ou seja, que podem 

causar incômodos de diferentes categorias ao seu entorno imediato e a diversas outras áreas da cidade, 

interferindo na sustentabilidade do ambiente urbano. 

O EIV precede a licença urbanística e ambiental, deve ser analisado por um colegiado composto pelos órgãos 

responsáveis pelo controle do uso e ocupação do solo em Belém (no caso a SEURB, SEMMA, SESAN, SEMOB e 

FUMBEL – conforme a natureza do empreendimento), e submetido à análise e parecer do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente – CONSEMMA, instância consultiva e deliberativa que compõe o Sistema Municipal de 

Planejamento e Gestão – SIPLAG, considerando que o estudo não será avaliado pelo CONSEMMA e sim somente 

pela equipe técnica do órgão licenciador competente. 

A partir de uma visão estratégica de crescimento local, a Prefeitura Municipal de Belém, pretende implantar o 

Projeto de Saneamento (rede de esgotamento sanitário, microdrenagem e sistema de abastecimento de 

água), e, conforme estabelece o Plano Diretor, contratou consultoria do Consórcio Ambientec/Multicriteri 

Mcrit, constituído pelas empresas Ambientec Consultoria Ltda e Multicriteri Mcrit, para desenvolver o Estudo 

de Impacto de Vizinhança – EIV, identificando possíveis impactos que o empreendimento possa provocar e, a 

partir deste estudo, definir como a implantação poderá ser feita e que medidas são necessárias para tratar os 

impactos observados. 
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O documento aborda características e diagnósticos do local, descrição dos projetos que envolvem o Saneamento 

do Miolo do Jurunas, valor e etapas de implantação dos projetos, abrangência das áreas de influência, análise 

do tráfego e identificação, classificação e avaliação dos impactos, juntamente com as medidas estimadas para 

mitigá-los, monitorá-los e compensá-los. No item específico onde o documento aborda a descrição dos projetos, 

alguns deles estão descritos de forma mais superficial pela falta de projetos executivos dos mesmos.   

 

1.1 | CONSÓRCIO AMBIENTEC/MULTICRITERI MCRIT – IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 

CONSULTORAS 

Nome: Ambientec Consultoria Ltda 

CNPJ: 32.497.796/0001-88 

Endereço: Praça do Graccho Cardoso,32, São José, Aracaju-SE, CEP 49015-180. 

Telefone: 55 79 3013-9575 

Representante para contato: João Vitor Maia D´Avila 

Site: www.ambientec.eco.br 

E-mail: ambientec@ambientec.eco.br 

 

Nome: Multicriteri Mcrit 

CNPJ: 22.384.593/0001-70 

Endereço: Calle Salvador Espriu, Local 4 Nº 83 Barcelona 

Telefone: 34 932 250 313 

Representante para contato: Andreu Ulied 

Site: http://www.mcrit.com/ 

E-mail: info@mcrit.com 

 

1.2 | EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO EIV 

Responsável Técnico do Consórcio 

 

João Vitor Maia D´Avila  

Engenheiro Ambiental 

CREA 2708511262 

 

Equipe Técnica de Elaboração do RIV 

 

João Vitor Maia D´Avila  

Engenheiro Ambiental - CREA 2708511262 

Renata Dantas Rosário Sachs 

Arquiteta e Urbanista. Especialista em Engenharia de Tráfego e em Master em Arquitetura. 

CAU A66451-0  

José Waldson Costa de Andrade 

Geógrafo. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e Esp. Eng. Tráfego. 
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Albert Solé Frexas 

Engenheiro Civil. Mestre em Urbanismo e planejamento de transporte, e em Economia Aplicada. 

Registro no conselho nº 34570 (Associação Profissional de Engenheiros Civis da Espanha) 

Maíra Feitosa Menezes Macêdo 

Engenheira Ambiental e Sanitarista. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mestra em 

Engenharia e Ciências Ambientais. 

CREA 271563838-8 

Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret 

Graduado em Ciências Sociais e Mestre em Sociologia. 

 

 

1.3 | VISTO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

__________________________________________ 

João Vitor Maia D´Avila  

Engenheiro Ambiental – CREA: 2708511262 

 

 

__________________________________________ 

Renata Dantas Rosário Sachs 

Arquiteta e Urbanista – CAU A66451-0 

 

 

__________________________________________ 

José Waldson Costa de Andrade 

Geógrafo. Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e Esp. Eng. Tráfego. 

 

 

__________________________________________ 

Albert Solé Frexas 

Engenheiro Civil. Mestre em urbanismo e planejamento de transporte, e em Economia Aplicada. 

Registro no conselho nº 34570 

 

 

__________________________________________ 

Maíra Feitosa Menezes Macêdo 

Engenheira Ambiental e Sanitarista. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mestra em 

Engenharia e Ciências Ambientais – CREA 271563838-8 
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Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret 

Graduado em Ciências Sociais e Mestre em Sociologia.  
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2 | LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

2 | LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
Tendo em vista as referências normativas a serem consideradas na avaliação do empreendimento, é 

apresentado a seguir a relação dos documentos que compõe o arsenal de referência: 

Tabela 1 – Legislação pertinente 

ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Arquitetura e 
Urbanismo – 
Geral 

Municipal 

Lei nº 8.655, de 30 de julho 
de 2008. 

Dispõe sobre o plano diretor do município de Belém 

Lei Ordinária nº 8883, de 12 
de setembro de 2011 

Altera a Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008, que 
“Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém” 

Lei Ordinária nº 9313, de 31 
de julho de 2017 

Disciplina a composição e o funcionamento do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano -CDU, como 
previsto no parágrafo único, do Artigo199, da Lei 8.655, 
de 30 de junho de 2008 – Plano Diretor do Município de 
Belém 

Lei Ordinária nº 9547, 
de 07 de janeiro de 2020 

Altera a Lei nº 8.655, de 30 de julho de 2008, que Dispõe 
sobre o Plano Diretor do Município de Belém 

Lei nº 7.400, de 25 de 
janeiro de 1988 

Dispõe sobre as edificações no Município de Belém 

Lei Complementar nº 02, 
de 19 de julho de 1999 

Lei Complementar de Controle Urbanístico. Dispõe sobre 
o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. 

Lei nº 7.055, de 30 de 
dezembro de 1977 

Código de Posturas 

Meio Ambiente 
– Geral 

Federal 

Constituição Federal do 
Brasil de 1988, capítulo VI – 
Do Meio Ambiente, artigo 
255 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  

Lei Federal nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 3.179, 
de 21 de setembro de 1999 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

Municipal 

Lei nº 8.767, de 21 de julho 
de 2010 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a política 
municipal de educação de educação ambiental, cria o 
programa municipal de educação ambiental, 
complementa a lei federal nº 9.795/99 e a constituição 
estadual, art. 255. 

Lei nº 8.489, de 29 de 
dezembro de 2005 

Institui a política e o sistema de meio ambiente. 

LEI Nº 8909, de 29 de 
março de 2012 

Dispõe sobre o plano municipal de arborização urbana. 

Licenciamento 
Ambiental 

Federal 

Lei Federal nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. 

Resolução CONAMA nº 1, 
de 23 de janeiro de 1986 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os 
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental 
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 9, 
de 3 de dezembro de 1986 

Dispõe sobre a questão de audiências públicas. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Resolução CONAMA nº 
237, de 19 de dezembro de 
1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos 
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento 
ambiental. 

Estadual 
Lei Estadual nº 7.389 de 01 
de abril de 2010 

Define as atividades de impacto ambiental local no 
Estado do Para 

Municipal 
Decreto nº 80.806 - PMB, 
de 19 de setembro de 
2014. 

Estabelece procedimentos para análise e anuência dos 
Empreendimentos de Impacto, no que se refere à Polos 
Atrativos de Trânsito 

Flora e 
supressão de 
vegetação 

 
 
 
Federal 
 
 

Lei Federal nº 12.651, de 25 
de maio de 2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166‐67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 

Resolução CONAMA nº 
369, de 28 de março de 
2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação 
em Área de Preservação Permanente‐APP. 

Unidades de 
Conservação 

Federal 

Lei Federal nº 9.985, de 18 
de julho de 2000 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 11, 
de 3 de dezembro de 1987 

Dispõe sobre a declaração de Unidades de Conservação, 
de várias categorias de Sítios Ecológicos de Relevância 
Cultural. 

Fauna Federal 

Lei Federal nº 5.197, de 3 
de janeiro de 1967   

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências. 

Instrução Normativa IBAMA 
nº 3, de 26 de maio de 
2003 

Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de 
extinção. 

Instrução Normativa IBAMA 
nº 146, de 10 de janeiro de 
2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao 
manejo de fauna silvestre em áreas de influência de 
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas 
ao licenciamento ambiental. 

Emissões 
Atmosféricas 

Federal 

Resolução CONAMA nº 5, 
de 15 de junho de 1989 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da 
Poluição do Ar ‐ PRONAR. 

Resolução CONAMA nº 
491, de 19 de novembro de 
2018 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

Resolução CONAMA nº 8, 
de 6 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de 
emissão de poluentes no ar para processos de 
combustão externa de fontes fixas de poluição. 

Ruído 

Federal 

Resolução CONAMA nº 1, 
de 8 de março de 1990 

Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos 
decorrentes de quaisquer atividades industriais, 
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 
propaganda política. 

Norma ABNT NBR 10.151, 
de 31 de maio de 2019 

Acústica ‐ Medição e avaliação de níveis de pressão 
sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral. 

Municipal 
Lei nº 7.990, de 10 de 
janeiro de 2000 

Dispõe sobre o controle e o combate à poluição sonora 
no âmbito do município de Belém. 

Recursos 
Hídricos 

Federal 
Lei Federal nº 9.433, de 8 
de janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989. 
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ASPECTO ÂMBITO LEGISLAÇÃO EMENTA 

Decreto Federal nº 24.643, 
de 10 de julho de 1934 

Decreta o Código das Águas. 

Resolução CONAMA nº 
357, de 17 de março de 
2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências. 

Resíduos 
Sólidos 

Federal 

Lei Federal nº 12.305, de 2 
de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA nº 
307, de 5 de julho de 2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. 

Política Urbana Federal 
Lei Federal nº 10.257, de 10 
de julho de 2001 

Regulamenta os art. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências. 

Segurança no 
Trabalho 

Federal 
Norma Regulamentadora ‐  
NR 09 

Dispõe sobre o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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3 | CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3 | CONSIDERAÇÕES GERAIS 
3.1 | MUNICÍPIO DE BELÉM 

O município da Belém, capital do estado do Pará, situa-se na Amazônia, região norte do Brasil, possui uma área 

de aproximadamente 1.059,466 km² (mil e cinquenta e nove quilômetros e quatrocentos e sessenta e seis 

metros quadrados) e é localizado entre os municípios de Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Barcarena, Acará, 

Marituba, Ananindeua, Santa Bárbara do Pará e Santo Antônio do Tauá, como pode ser visto abaixo da Figura 1. 

  
Figuras 1 e 2 – Localização do município de Belém  
Fonte – IBGE, Censo 2010. 

Da década de 1970 (mil novecentos e setenta) até os dias atuais, houve no município uma redução da 

concentração da população, o que se relaciona tanto à baixa taxa de crescimento populacional de Belém, quanto 

ao crescimento mais acentuado nas cidades do entorno (ANA, 2018), como pode ser observado na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Taxa de Crescimento anual da população por município 

Município 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Ananindeua 11,33 2,68 18,09 2,04 

Belém 3,95 2,65 0,32 0,94 

Benevides 4,87 10,73 -7,02 4,24 

Marituba ... ... ... 4,25 

Santa Bárbara do Pará ... ... ... 4,66 

Santa Izabel do Pará 4,26 3,01 2,93 3,61 
Fonte: ANA, 2018 

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Belém possui hoje uma população 

estimada em 1.499.641 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta e um) pessoas, 

perfazendo um total aproximado de 1.315 hab/km² (mil, trezentos e quinze habitantes por quilômetro 

quadrado), enquanto em 1970 o município tinha um total de 633.374 (seiscentos e trinta e três mil e trezentos 

e setenta e quatro). 
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Tabela 3 – População residente por ano 

Município  1970 1980 1991 2000 2010 2020 

Belém 633.374 933.280 1.244.689 1.280.614 1.393.399 1.499.641 

 

Devido ao aumento da população e redução das áreas mais propícias à construção de moradias, 

nas últimas décadas destacaram-se dois processos de ocupação: verticalização, a qual ocorre 

em áreas de melhor situação quanto à infraestrutura urbana; e favelização, a qual ocorre em 

locais onde normalmente estão ausentes os serviços básicos, piores condições de 

infraestrutura e de renda. (ANA, 2018) 

Assim, de acordo com o cenário atual vivido pela população do município,  

a Prefeitura Municipal de Belém, buscando proporcionar melhorias na gestão público 

administrativa das áreas de domínio público municipal, tem implantado programas e projetos 

de interesse coletivo, visando promover a cidadania com dignidade através da implementação 

de ações socioambientais na Cidade de Belém. 

Considerando os resultados obtidos de fontes estatísticas sobre fatores que influenciam no 

cotidiano das pessoas residentes na área abrangida pela Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, 

objeto deste Programa – PROMABEN, algumas áreas do contexto socioeconômico apontaram 

a necessidade urgente de intervenção do poder público. 

Assim, o poder Executivo desenvolveu uma escala de prioridades de ações com o objetivo de 

reverter o quadro de caos urbano instalado nesta região. (ENGESOLO, 2007) 

 

3.2 | BAIRRO JURUNAS E ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Em Belém, segundo Carmem Rodrigues (2006), a partir do século XVIII que o “sítio geográfico onde se localiza o 

Bairro Jurunas foi sendo lentamente incorporado a área de expansão da cidade.” A pesquisadora informa:  

As primeiras ruas surgiram a partir da abertura de caminhos que permitiam, às vezes com muita 

dificuldade, o trânsito entre o centro e as terras que estavam sendo utilizadas para moradia 

e/ou atividades econômicas de baixo custo e rendimentos, pela população mais pobre, que 

utilizava áreas devolutas para construir chácaras, vacarias, cocheiras, canteiros e hortas. 

(Rodrigues, 2006) 

Ainda segundo a mesma fonte, foi no início dos anos de 1800 que a região onde hoje se encontra o bairro Jurunas 

passou por um processo de expansão importante. O aterramento do Igarapé do Piry (um braço do rio Guamá, 

que desaguava na Baía do Guajará) possibilitou o rápido surgimento de novas ruas, e avenidas da região ao 

centro da cidade Conforme exposto abaixo: “Partindo desse núcleo central, abriram-se novos caminhos que 

levaram ao Bairro de Batista Campos e, em sua extensão para baixo e para dentro da mata, ao lugar chamado 

Jurunas” (RODRIGUES, 2006). 

Já no século XX, poucas melhorias foram realizadas no Jurunas, onde segundo as palavras da pesquisadora, a 

região dispunha de um “fornecimento sofrível de água (através de poços públicos) e iluminação”, e com muitas 

ruas alagáveis e insalubres. 

O Bairro Jurunas, de acordo com a Lei da Câmara Municipal de Belém nº 7245 de 24 de janeiro de 1984, que 

delimita as áreas que compõe os bairros de Belém e dá outras providencias. Define o os seus limites: 

JURUNAS: Tem como ponto inicial e final o começo da Rua Cesário Alvim, às proximidades da 

margem direita do Rio Guamá, e sua linha de limites segue pelos seguintes pontos de 

referência: Rua Cesário Alvim, lado par; Rua Arcipreste Manoel Teodoro, lado par; Rua 

Tupinambás, lado par; Trav. Quintino Bocaiúva, lado par; linha seca, do encontro da Trav. 

Quintino Bocaiúva, com a Av. Bernardo Sayão à margem direita do Rio Guamá; Rio Guamá, 

Fonte – ANA, 2018 e IBGE, 2020 
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margem direita, e linha seca, da margem direita do Rio Guamá ao início da Rua Cesário Alvim. 

(CMB, 1984). 

 
Legenda:  Área de Influência Direta do projeto 
Figura 3 – Unidades Territoriais: Inserção do empreendimento no Bairro  
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Ainda assim o bairro atraía muitos moradores, por dispor de terras baratas e permanecendo como um bairro 

periférico e com certo isolamento por haver uma precária ligação de vias e transportes públicos até o centro, 

apesar de sua relativa proximidade.  

O bairro Jurunas é “um dos bairros periféricos mais antigos de Belém” (Rodrigues, 2006).  O Jurunas se formou 

a partir do núcleo central da capital do Pará, onde então era constituído por terrenos alagadiços e de pouco 

valor, mas, que foram sendo valorizados pela proximidade de uma das principais centralidades comerciais da 

cidade, cujo polígono topográfico que se estende da baia do Guajará ao rio Guamá. 

Constituído em grande parte por migrantes de origem ribeirinha, muitos dos quais circulam 

constantemente entre lugares de origem e a cidade de Belém, o bairro se distingue de outros 

bairros também periféricos, mas, de ocupação mais recente, cujos moradores chegaram 

através da malha rodoviária que liga a cidade ao nordeste do Estado e ao centro-sul do país. 

(RODRIGUES, 2006). 

Ainda de acordo com o trabalho de pesquisa da antropóloga Carmem Izabel Rodrigues, cuja tese intitulada “Vem 

do bairro do Jurunas” é aqui utilizada como referência, o seu estudo propõe que os migrantes quando ao se 

instalarem no Jurunas, em geral vindas de cidades e vilarejos do interior do estado, reconstroem “redes de 

parentesco, compadrio e conterraneidade” (RODRIGUES, 2006). 

Mais da metade dos imigrantes chegou ao bairro de Jurunas entre as décadas de 50 e 801. Estes, 

necessariamente organizam novas relações sociais com a vizinhança criando uma forma de consumir, interagir 

e trabalhar, que relaciona as práticas e saberes de sua origem (em geral ribeirinhos) com novas práticas 

construídas no mundo urbano da capital Paraense. 

 
1 Segundo o IBGE, este período coincide ao momento de grande incremento populacional no bairro. Segundo dados oficiais, 
a população do bairro Jurunas aumentou em 100% de 1950 a 1960, passando de 15 mil para 30mil habitantes, de 1960 a 
1970, chegou a cerca de 50mil habitantes e em 1980 chegou a 60 mil. Se estabilizando até os anos 2000. (ANUÁRIO 
ESTATÍSTICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 2019) 
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Mesmo quando se estabelecem em definitivo na cidade, não cortam completamente as 

relações com seus lugares de origem, onde possuem parentes, amigos e conterrâneos, que 

visitam anualmente, mensalmente, ou semanalmente, inclusive por ocasião das festas de 

santos padroeiros, festivais de comidas, ou quando trabalham ou negociam entre as cidades 

visitadas. (RODRIGUES, 2006). 
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4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4 | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
Os diagnósticos dos meios físico e biótico foram elaborados por meio de dados secundários provenientes de 

trabalhos publicados, estudos, pesquisas, banco de dados de instituições federais, sites, de maneira que as 

características físicas, e bióticas do município de Belém sejam conhecidas e descritas para a adequada avaliação 

de impacto e gestão ambiental das obras de intervenção na Bacia da Estrada Nova, no contexto do PROMABEN 

II. 

 

4.1 | MEIO FÍSICO 

 

4.1.1 | CLIMA E METEREOLOGIA 

A região de Belém localiza-se a aproximadamente 120 km do Oceano Atlântico, apresenta uma área de 719 km2 

e altitude média de 12 m. É caracterizada por possuir altitudes baixas e inúmeros pequenos corpos d’água, os 

quais associados à baixa latitude, na zona equatorial, conferem à região um clima quente e úmido (EMBRAPA, 

2002). 

Os tipos climáticos de Belém integram a zona climática Af, segundo a classificação de Koppen, e B4rA’a’, segundo 

a classificação de Thornthwaite. A classe Af engloba a categoria de clima chuvoso, sem estação seca e a classe 

B4rA’a’ clima úmido, podendo apresentar ausência ou pequena deficiência hídrica. Em ambas as classificações, 

o clima pertence à classe tropical, sem a estação de inverno bem definida (EMBRAPA, 2002).  A característica 

principal do tipo Af é a alta temperatura (acima de 18°C) e a precipitação é o elemento meteorológico que mais 

influencia o clima na região (MATTA et al., 2000). 

No Gráfico 1 é apresentado o gráfico dos valores de precipitação e temperaturas mensais dos anos de 1981 a 

2010. 

Gráfico 1 – Climatologias (Precipitações e Temperaturas) sobre Belém-PA. 

 
Fonte - CPTEC/INPE, 2020. 
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Nos próximos subcapítulos são apresentados dados de temperatura, umidade, precipitação e velocidade do 

vento obtidos pela Estação Automática BELÉM-A201 do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, cujas 

localização e informações encontram-se na Figura 4. 

 
Figura 4 – Localização e Informações da Estação Automática BELÉM-A201 do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 
Fonte – INMET, 2021.  

 

4.1.1.1 | TEMPERATURA 

As temperaturas em Belém são em geral acima de 18°C, sempre elevadas, pela zona equatorial e pela baixa 

altitude local. Quanto à variação térmica, é considerada baixa e está associada com o regime de chuvas da área. 

Quanto mais chuvoso é o período, menores são as temperaturas e vice-versa (EMBRAPA, 2002; ANA, 2018 B).  

Análise da EMBRAPA (2002) de dados de 1967 a 1996 indica temperaturas médias, máximas e mínimas no 

período de 26,4 °C, 31,8 °C e 22,9 °C, respectivamente. Conforme o gráfico do CPTEC/INPE (2020) (Gráfico 1) 

nos anos de 1981 a 2010, as temperaturas mínimas em Belém giraram em torno de 23,5 °C e as máximas entre 

30° C e 33 °C. A CPRM (2002) apresenta em seu estudo hidrogeológico a amplitude térmica média anual de 8,52 

°C e a temperatura média anual de 27,10 °C. 

No Gráfico 2 é apresentado a distribuição mensal das temperaturas máximas e mínimas do ar (1967 – 1996), 

dados provenientes de CPRM (2002). A distribuição mensal mostra a pequena amplitude térmica em Belém e as 

temperaturas elevadas ao longo do ano. 
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Gráfico 2 – Distribuição mensal de Temperaturas (°C) em Belém entre os anos de 1967 e 1996. 

 
FONTE - ANA, 2018 B. 

No Gráfico 2 é apresentado os dados de temperatura de Belém no ano de 2020, obtido pelos dados da Estação 

automática BELÉM-A201 do INMET. 

Pelo gráfico, é possível visualizar a pequena variação térmica na cidade de Belém e que a temperatura varia 

entre 20 °C e 30 °C, sendo a temperatura média de 26,9 °C, calculada com os dados do ano de 2020. A 

temperatura máxima média é de 27,5 °C e a mínima média 26,4 °C. 

Gráfico 3 – Temperatura (°C) em Belém no ano de 2020. 

 
FONTE - INMET, 2021. 

Em virtude da antropização da área e crescente urbanização, que provoca retirada da cobertura vegetal, 

alterações na dinâmica das águas, há uma tendência de elevação das temperaturas no município e possível 

formação de ilhas de calor nas áreas mais urbanizadas. 

 

4.1.1.2 | UMIDADE RELATIVA DO AR 

A região de Belém apresenta valores elevados de umidade relativa do ar (ENGESOLO, 2007), que corresponde à 
água na atmosfera na fase de vapor, originada pela evaporação da água líquida (EMBRAPA, 2002). Entre os anos 
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de 1967 e 1996, a média anual de umidade relativa foi de 84%, sendo os maiores valores encontrados nos meses 
de maior pluviosidade e nos dias e horários menos quentes (EMBRAPA, 2002). 

No Gráfico 4, é apresentado o gráfico com a distribuição mensal da Umidade Relativa (INMET, 1961 – 1990), na 
estação meteorológica de Belém, relacionada com a ocorrência das chuvas (1973 – 2016). 

Gráfico 4 – Distribuição mensal de Umidade Relativa do Ar (5) e Precipitação média (mm) em Belém. 

 
FONTE – ANA, 2018 B. 

Observa-se que os meses de maiores valores de umidade relativa do ar são os meses de janeiro a maio, quando 

as precipitações também são maiores. 

No Gráfico 5 é apresentado os dados de umidade relativa do ar de Belém no ano de 2020, obtido pelos dados 

da Estação automática BELÉM-A201 do INMET. 

Observa-se no gráfico que a umidade relativa do ar em Belém é sempre elevada, com valor máximo médio de 

83,3% e mínimo de 78%, sendo o valor médio da umidade instantânea de 80,8%. Umidades relativas do ar altas 

são características de locais quentes e úmidos, próximos à costa litorânea, como é a região de Belém. 

Gráfico 5 – Umidade relativa do ar (%) em Belém no ano de 2020. 

 
FONTE - INMET, 2021. 
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4.1.1.3 | PRECIPITAÇÃO 

Belém é uma região de elevada pluviosidade, com ocorrência de chuvas praticamente todos os dias. Pode-se 

dividir duas estações na cidade: uma estação menos chuvosa de junho a novembro e outra mais chuvosa de 

dezembro a maio (LOPES, 2017).  

As chuvas no município são resultantes das seguintes situações: na época mais chuvosa, de dezembro a maio, a 

precipitação é originada pela Zona de Convergência Intertropical (ITCZ) e pelos efeitos de mesoescala, como as 

linhas de instabilidades que se formam na costa Atlântica da Guiana e do Pará; no final do período chuvoso, de 

junho a agosto, as precipitações são provocadas por efeitos locais, como as brisas terrestres e marítimas; de 

setembro a novembro, no período de estiagem, as chuvas geralmente são provocadas pelos fenômenos de 

mesoescala (EMBRAPA, 2002). 

Segundo estudo da ANA (2018 B), dados levantados entre 1983 e 2016 da Estação 00148002 mostram 

precipitação média total em Belém de 3157 mm, sendo 869 mm a precipitação média no período seco e 2292 

mm no período chuvoso. Quanto à distribuição espacial das chuvas, o estudo aponta maior concentração na 

porção sudoeste, ou seja, na região da área de intervenção do PROMABEN, com precipitação média total de 

3000 mm. 

No Gráfico 6 é apresentado os dados de precipitação de Belém no ano 2020, obtido pelos dados da Estação 

automática BELÉM-A201 do INMET. Pelo gráfico dos dados de precipitação do ano de 2020, é perceptível a 

distribuição das chuvas nos dois períodos: de janeiro a maio há maior volume de chuvas, ultrapassando os 200 

mm diários, no meio até o final do ano as precipitações se reduzem. 

No Apêndice 22, pode-se visualizar a localização das Estações Pluviométricas em Belém e as respectivas 

precipitações médias mensais, conforme dados da ANA (2019). 

Gráfico 6 – Precipitação (mm) em Belém no ano de 2020. 

 
fonte - INMET, 2021. 

 

4.1.1.4 | VENTOS 

Segundo o estudo da EMBRAPA (2002), a velocidade média anual do vento entre 1989 e 1996 foi de 1,5 m/s. 

Nesse estudo também mostra a relação desse elemento com as chuvas. Nos dias chuvosos, a velocidade do 

vento é menor que em dias secos. No período noturno do dia também a velocidade apresenta valores mais 

baixos.  
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Matta (2002) em seu trabalho apresenta os valores de velocidade média dos ventos entre 2,6 e 2,9 m/s e 

calmaria de 45% nos 12 meses do ano, conforme dados do Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura 

(normais climatológicas de 1931/1960). 

Com relação a direção dos ventos, as direções predominantes são a nordeste e a leste (EMBRAPA, 2002), exceto 

nos meses de maio e julho que sopram para o sudeste (CPRM, 2002).   

No   Gráfico 7 é apresentado os dados de velocidade do vento de Belém no ano de 2020, obtido pelos 

dados da Estação automática BELÉM-A201 do INMET. Os dados de velocidade do vento de 2020 indicam uma 

variação significativa desse parâmetro, que resultou numa média de apenas 0,7 m/s, em virtude de possíveis 

falhas em algumas medidas, que marcaram como 0 m/s a velocidade do vento na hora medida. 

  Gráfico 7 – Velocidade do vento (m/s) em Belém no ano de 2020. 

 
FONTE - INMET, 2021. 

 

4.1.1.5 | BALANÇO HÍDRICO 

Os estudos de CPRM (2002), a partir de dados do INMET de temperatura, evapotranspiração e precipitação dos 
anos de 1987 a 1996, mostram que no período de dezembro a julho há excesso de água no solo, pois a 
precipitação é igual ou maior que a evapotranspiração potencial (ETP), o que resulta no escoamento superficial 
e infiltração, recarregando os aquíferos. Já no período de agosto a outubro, ocorre o inverso e o solo fica 
deficitário de água.  

Na Figura 5, pode-se visualizar o balanço hídrico ao longo dos meses na Região Metropolitana de Belém (RMB), 
que compreende os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, abrangendo uma 
área aproximada de 1.200 km2. E na Figura 6, há os índices de deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica 
ao longo do ano em Belém. 
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Figura 5 – Balanço hídrico da Região Metropolitana de Belém. 

Fonte - CPRM, 2002. 
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Figura 6 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica ao longo do ano em Belém. 

Fonte - ANA, 2018 B. 

Observa-se excedente hídrico nos primeiros meses do ano, enquanto nos últimos meses, nota-se déficit hídrico, 

em que os valores de retirada de água do solo ficam abaixo dos níveis de reposição, com apenas 14% de água, 

em relação à sua capacidade total, no mês de novembro (ANA, 2018 B).  Ressalta-se que são dados do município 

de Belém como um todo, considerando que a área de intervenção é frequentemente alagada, é provável que 

esse déficit hídrico não se caracterize nela. 

 

4.1.2 | GEOLOGIA 

A Região Metropolitana de Belém faz parte da Bacia Sedimentar do Amazonas e os litotipos da geologia da área 

estão nos domínios de coberturas fanerozoicas, representados por sequência carbonática em subsuperfície, de 

idade miocência, chamada Formação Pirabas. Sobre esta Formação, sedimentos clásticos de idade terciária 

compõem a Formação Barreiras e coberturas detrítico lateríticas e aluvionares recentes (característicos da faixa 

costeira e leitos das drenagens e manguezais), de idade quaternária compõem a Formação Pós-Barreiras (CPRM, 

2002). 

Portanto, a geologia da região de Belém e adjacências é composta por depósitos cenozoicos das Formações 

Pirabas (Neo-Oligoceno/Eomioceno), Barreiras (Meso a Neomioceno) e Pós-Barreiras (coberturas sedimentares 

inconsolidadas acumuladas no PlioPleistoceno). Em sua maioria representam uma variedade de fácies 

carbonáticas a siliciclásticas, originadas em ambiente marinho em transição para continental, depositadas na 

estrutura da Plataforma Bragantina (ANA, 2018 B).  

A Formação Pirabas está presente em subsuperfície em toda Zona Bargantina do Estado do Pará e em superfície 

na faixa litorânea da Zona do Salgado. Góes et al. (1990) apud CPRM (2002) propõe uma divisão faciológica com 

7 fácies constituintes da Formação. São elas: biocalcirudito, biocalcarenito não estratificado, biocalcarenito 

estratificado, margas e subordinadamente, biohermitos, folhelhos negros e verdes e calcilutitos.  

A Formação Barreiras é composta por fácies argilo-arenosas, arenosas de granulometria média e fácies 

conglomeráticas de rochas cristalinas com matriz areno-argilosa. Já a Formação Pós-Barreiras se constitui por 

sedimentos inconsolidados de areia e argila e estão em discordância erosional sobre a Formação Barreiras, 

sendo o contato por arenito ferruginoso ou fragmentos de sedimentos da Barreiras (CPRM, 2002). Segundo a 

ANA (2018 B), as Formações compreendem arenitos de granulometria média, interdigitados com argilitos, 

arenitos argilosos e conglomerados, pouco consolidados.  
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Os Aluviões e as Cobertura Detrítico-Lateritica são sedimentos mais heterogêneos, principalmente, quando 

próximos às bacias de inundação dos rios. Seus litotipos variam de areia, silte, argila orgânica, conglomerados e 

lentes de lateritas ferro aluminosas. Estão associados aos aquíferos livres da região, cujo recurso hídrico é 

bastante utilizado pela população, inclusive para plantação de hortaliças. Os sedimentos da Formação Barreiras 

são compostos por argilas variegadas, arenitos médios e siltes arenosos de composição heterogênea e se 

associam a aquíferos semi-livres. Já a Formação Pirabas se associa aos aquíferos confinados e possui as melhores 

condições para acúmulo de água, devido à sequência clástica com grande heterogeneidade e intercalações 

cíclicas de espessuras variáveis de argila, arenitos calcíferos ou não, calcários, margas e folhelhos (CPRM, 2002). 

Na Figura 7, há o mapa de Belém com as formações geológicas (Vide Apêndice 23).  

 

 
Figura 7 – Mapa geológico da região de Belém. 
Fonte – GEO SGB, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 
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4.1.3 | GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia da região de Belém é descrita por terrenos sedimentares recentes que configuram superfícies 
planas, recortadas pela hidrografia da região (ANA, 2018 B). Segundo CODEM (1975) apud ANA (2018 B), na 
região ocorrem: 

• Terrenos sedimentares do Quaternário-Pleistoceno: unidade de maior expressão no 

Município de Belém e correspondem a pediplanos aplainados. São feições que se sustentam 

por níveis concrecionários que podem corresponder à base dos sedimentos Pós-Barreiras.  

• Terrenos Quaternários Holocenos: correspondem às áreas de baixadas e estão bem 

representados nos bairros Jurunas, Guamá e Batista Campos.  

• Zonas rebaixadas e terraços fluviais inundáveis: correspondem aos depósitos que se 

sobrepõem aos terrenos quaternários mais antigos. Está relacionada às menores cotas 

topográficas e geralmente coberta por material argiloso. 

• Planícies flúviomarinhas: estão relacionadas às áreas de manguezais, praias, rios e igarapés 

onde se depositam sedimentos arenoargilosos. 

As principais unidades morfoestruturais são constituídas pelo Planalto Rebaixado da Amazônia e pela Planície 
Amazônica. O Planalto apresenta relevo plano com superfícies suavemente onduladas e dissecadas, 
desenvolvidos em rochas da Formação Barreiras e da Pós-Barreiras. Apresenta também sistemas de colinas que 
funcionam como interflúvios, sendo o principal o divisor entre as drenagens da bacia do Rio Guamá e das bacias 
dos Furos Maguari e das Marinhas. A Planície amazônica situa-se ao longo das margens do rio Guamá, do Furo 
Maguari, do Furo das Marinhas e dos baixos cursos de seus afluentes. É plana, formada por depósitos aluviais 
Quaternários, com porções alagadas e que sofrem inundações periódicas pelas chuvas e marés (CORTEZ et al., 
2000 apud ANA, 2018 B). Inclui todas as áreas que estão diretamente sujeitas ao controle do rio Amazonas, com 
suas áreas alagadas e inundáveis, incluindo furos, paranás, igarapés, rias fluviais, lagos de múltiplas formas, 
diques aluviais, canais e cordões arenosos, além de brejos e igapós (FURTADO E PONTE, 2013). 

Segundo João et al. (2013), na região de Belém há duas unidades geomorfológicas: Ilha de Marajó e Golfão 
Marajoara, e Tabuleiros da Zona Bragantina. A unidade Ilha de Marajó e Golfão Marajoara ocorre de maneira 
subordinada no oeste da Ilha do Mosqueiro, englobando também porções da região insular da Baía do Guajará. 
É constituída por planícies flúvio-lacustres e flúvio-marinhas (ANA, 2018 B). Já os Tabuleiros ocupam a maior 
parte de Belém e adjacências, limita-se ao sul e sudeste pela superfície do Rio Gurupi, pelos Baixos Platôs da 
Bacia do Parnaíba e pela Depressão do Baixo Tocantins-Araguaia. Estendem-se para o Estado do Maranhão, a 
leste, enquanto a oeste, limita-se pelas planícies fluviais que margeiam o Rio Tocantins e a Baía de Guajará. E a 
norte, a unidade está limitada com a planície costeira paraense, por vezes de forma abrupta, através de falésias 
e paleofalésias (JOÃO et al., 2013). 

Os tabuleiros possuem em sua maioria baixa amplitude de relevo (inferiores a 30 m), nas áreas mais próximas 
ao litoral estão embasados em rochas sedimentares pouco litificadas, de idade Terciária ou Tércioquaternária 
da Formação Barreiras e Pós-Barreiras, frequentemente recobertas por coberturas detritolateríticas (ANA, 2018 
B). 

De acordo com João et al. (2013), a região de Belém é composta por sedimentos pouco consolidados, com alta 
friabilidade, sendo vulneráveis à formação de depressões e ravinamentos, com taludes instáveis. A geometria 
do terreno constitui-se de superfícies extremamente horizontalizadas, numa tendência geral a, 
moderadamente, fraturadas. Os solos são extremamente argilosos, compactados e impermeabilizados, 
susceptíveis à erosão laminar. Os horizontes calcários, geralmente sotopostos às unidades geológicas aflorantes, 
podem ser espessos, e podem gerar dolinas e sumidouros de drenagem, que se manifestam na forma de 
colapsos do terreno e subsidências, pelo processo de dissolução química. 

Pode-se considerar, portanto, que as feições geomorfológicas principais da região de Belém são duas: Terra 
Firme e Várzeas, sendo esta última com cotas muito baixas, conforme pode ser visto nas Figura 8 e Figura 9, em 
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que mostram a hipsometria da área de intervenção, na Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (BHEN) e do 
munícipio de Belém, respectivamente.  

 
Figura 8 – Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova em Belém-PA. 

Fonte - ARAUJO JÚNIOR, 2013. 
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Figura 9 – Mapa Hipsométrico de Belém-PA. 
Fonte – DSR/INPE, 2008, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Na BHEN encontra-se três subformas de relevo (Figura 10). A primeira forma de relevo corresponde a terrenos 

mais antigos, oriundos da Formação Barreira com cotas entre 15 m e 30 m, a segunda modela-se em terrenos 

da Cobertura Detrítica Pleistocênica, com cotas de 5 m a 15 m e a terceira corresponde à Planície de Inundação 

que margeia os cursos d’água, cujas cotas são inferiores ou iguais a 5 m e as áreas são alagáveis (CPRM, 2002; 

ARAÚJO JÚNIOR, 2013).  

Devido à antropização da região, essas feições já estão bem descaracterizadas (BRAGA et al., 2014) e apesar das 

obras de melhorias já feitas na BHEN, a área ainda enfrenta muitos problemas de alagamentos, inundações, 

intensificados pelo uso e ocupação do solo desordenado, sem planejamento. 
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Figura 10 – Geomorfologia do sul do município de Belém-PA com enquadramento da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova (BHEN). 
Fonte – ARAUJO JÚNIOR, 2013 (Os autores adaptaram de ENGESOLO, 2007). 

Na Figura 11, há o mapa de Belém com as principais formas de relevo (Vide Apêndice 25).  
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Figura 11 – Relevo do município de Belém-PA  
Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

 

4.1.4 | PEDOLOGIA 

Na região de Belém há solos bem drenados, de baixa fertilidade natural, lixiviados e espessos, com 

predominância de Latossolos Amarelos e Concrecionários Lateríticos, ambos com características Distróficas 

(ENGESOLO, 2007; ANA, 2018 B). Observam-se também Plintossolos Háplicos distróficos, Plintossolos Pétricos, 

Argissolos Vermelho-Amarelos e Neossolos Quartzarênicos. Nos amplos fundos de vales dos rios principais, 

predominam, nos baixos cursos, Gleissolos Háplicos distróficos e eutróficos e, nos médios cursos, Neossolos 

Flúvicos eutróficos (EMBRAPA, 2011). 
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Os latossolos são solos intemperazidos, envelhecidos, ácidos a muito fortemente ácidos, de boa drenagem, 

permeáveis, com concentração relativa de argilominerais e/ou óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio 

(EMBRAPA, 2018; ENGESOLO, 2007). Têm capacidade de troca de cátions da fração argila baixa, comportando 

variações desde solos predominantemente cauliníticos até solos oxídicos. Possuem sequência de horizontes A, 

B, C com pouca diferenciação de sub-horizontes e transições usualmente difusas ou graduais. Esses solos são 

típicos de regiões equatoriais, como a de estudo, distribuídos normalmente em relevo plano e suavemente 

ondulado (EMBRAPA, 2018). 

Em Belém, em que há o Latossolo Amarelo, os solos são amadurecidos, com pH variando de ácido a muito ácido, 

com teores de argila variáveis, o que lhe confere textura entre média e muito pesada. É favorável à mecanização 

agrícola, apesar de ser passível de compactação e seu enraizamento em profundidade é limitado, por ser 

distrófico e duro, com elevada coesão de partículas (ANA, 2018 B). Predomina a vegetação de floresta pluvial 

tropical, com áreas cobertas por vegetação secundária (ENGESOLO, 2007).  

Os Solos Concrecionários Lateríticos Indiscriminados Distróficos recobrem a maior parte de Belém, não 

oferecem interesse agrícola e são mediamente profundos, formados por uma mistura de partículas 

mineralógicas finas e concreções de vários diâmetros. A vegetação típica é a de florestas (ENGESOLO, 2007) 

 

4.1.4.1 | USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Em relação ao uso e ocupação do solo, na Figura 12, o gráfico mostra a distribuição das classes de uso do solo 

na região de Belém, conforme a ANA (2018 B). 

Na Figura 13, há o mapa com os tipos de uso e ocupação do solo do município de Belém e adjacências (Vide 

Apêndice 26). 

 
Figura 12 – Distribuição das classes de uso do solo na Região de Belém. 
Fonte - ANA, 2018 B. 
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Figura 13 – Mapa de uso e ocupação do solo em Belém e adjacências. 
Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Pelo gráfico, é possível observar que a principal classe de uso do solo é a Floresta Ombrófila Densa, sendo 
encontrada em toda a Região de Belém, que ocupa 46,58% do total. As porções maiores e menos fragmentados 
são observadas ao sul e oeste da área de Belém e adjacências, com destaque para o Refúgio de vida silvestre 
Metrópole da Amazônia, a APA da Ilha do Combu, e as ilhas Murucutu, Grande, João Pilato e dos Periquitos. Em 
segundo lugar, está a classe Corpo d’água, que ocupa 25,06% em relação às outras classes. A maior concentração 
de corpos d’água ocorre em Belém (88,7%), sendo os mais representativos as Baías de Marajó, do Guajará, de 
Santo Antônio e o Rio Guamá (ANA, 2018 B), como pode ser visto também no mapa da Figura 13. 
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Em relação às classes de ocupação antrópica, as Áreas Edificadas (Áreas Artificiais do mapa) correspondem ao 
tipo mais representativo na Região de Belém, recobrindo 8,97% da área total. Boa parte dessas áreas 
urbanizadas são caracterizadas por ocupações precárias, com baixo índice de atendimento de serviços de 
saneamento e diversos problemas de gestão de resíduos, água e efluentes. As áreas de cultivo e de pecuária 
constituem 3,45% e 7,79% da Região de Belém e estão mais concentradas na porção nordeste, com destaque 
para os municípios de Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará, e na faixa leste, com destaque para o 
Município de Santa Izabel do Pará, respectivamente (ANA, 2018 B). 

Apesar de aproximadamente 80% da área total ser composta por ambientes rurais, os 20% de atividades 
antrópicas, inclusive na área de influência direta do empreendimento exercem uma pressão sobre os recursos 
naturais locais, que é muito preocupante para a qualidade desses recursos e a qualidade de vida da população. 

 

4.1.5 | HIDROGRAFIA E HIDROGEOLOGIA 

 

4.1.5.1 | HIDROGRAFIA 

Belém é uma cidade localizada em uma região de grande riqueza hídrica. Sua zona urbana foi edificada em área 

de península sedimentar estuarina, área intensamente irrigada, com corpos d’água com grandes volumes de 

aporte de água superficial e subterrânea e do encontro destes com o Oceano Atlântico (PEREIRA et al., 2005). O 

município possui quatorze bacias hidrográficas e a maior porção continental está em cotas inferiores a 4 metros, 

o que lhe confere uma condição de alagamentos e inundações (PMB, 2019). Na Figura 14 abaixo está o mapa de 

Belém com suas bacias hidrográficas. 

 
Figura 14 – Bacias hidrográficas do município de Belém-PA. 
Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 
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Em geral, dois grandes grupos de bacias compõem a rede hidrográfica do município: as bacias que sofrem 

influência do rio Guamá e as de influência da Baía do Guajará (PEREIRA et al., 2005). As quatorze bacias 

hidrográficas são: Bacia do Ananin; Bacia do Outeiro; Bacia do Paracuri; Bacia do Cajé; Bacia do Mata-Fome; 

Bacia de Val-de-Cães; Bacia do Una; Bacia do Reduto; Bacia da Tamandaré; Bacia da Estrada Nova; Bacia do 

Tucunduba; Bacia do Murucutum; Bacia do Aurá; Bacia do Pratiquara (MATTA, 2002).  

No lado nordeste do Estado do Pará, a regia hidrográfica é formada por quatro bacias principais: Bacias do Rio 

Acará, do Rio Mojú, do Rio Capím e do Rio Guamá (ENGESOLO, 2007). Dentre os cursos d’água mais importantes 

na região, pois, está o rio Guamá, que margeia a cidade de Belém ao sul em sua margem direita e desagua na 

Baía de Guajará, outro relevante corpo hídrico em Belém. Na margem esquerda do rio predomina a parte insular 

com aproximadamente 39 ilhas (ANA, 2018 B).  

O Município de Belém e municípios adjacentes, pois, estão localizados numa região seccionada por grande 

quantidade de corpos de água superficiais, dentre os quais destacam-se os rios Tocantins, Aurá, Guamá, 

Murubira e Pratiquara, sendo a densidade da ordem de 5,9 cursos de água superficiais por 10 km². Na região, 

há também grande número de lagos e lagoas formadas por águas de chuvas e afloramento de águas 

subterrâneas (ANA, 2018 B).  

Os corpos hídricos superficiais contêm uma média de 1/3 de suas áreas abaixo da cota 5 m e em sua maioria 

baixa densidade de drenagem que varia de 0,57 a 4,34 km/km2, indicando problemas de drenagem com cheias 

rápidas e danosas, característica fundamentada por cota altimétrica, fator de forma (Kf) e coeficiente de 

compacidade (Kc) (MATTA et al., 2000). 

Dentro da região de Belém, próxima à costa e bastante plana, os rios nascem e desaguam rapidamente na baía 

do Guajará ou no rio Guamá e não possuem dimensões grandes. Por isso, apresentam vazões de pequenas 

dimensões, a exceção do Rio Guamá, que nasce em cotas inferiores a 100 m, percorre cerca de 400 km 

(ENGESOLO, 2007), e possui uma área de drenagem de 49.400 km2 e vazões médias de 853,63 m3/s e de 276,15 

m3/s (95% de permanência no tempo) (ANA, 2018 B). Esse rio é o principal corpo hídrico da Bacia de Estrada 

Nova, área de intervenção do PROMABEN II, que abrange uma área de 958 ha (corresponde a 16% da área 

urbana de Belém) (ENGESOLO, 2007). 

O rio Guamá, juntamente com dois reservatórios de água, os lagos Bolonha e Água Preta, é responsável pelo 

abastecimento de água da Região Metropolitana de Belém (RMB). Os lagos fazem parte do Complexo do Utinga, 

são formados por barragens de nascentes e igarapés da região e são reforçados por uma adutora de água do 

Rio Guamá para o abastecimento da RMB (MATTA et al., 2000).  

O lago Bolonha possui uma área total de 1790000 m2, sendo sua maior parte pertencente à Companhia de 

Saneamento do Estado do Pará (COSANPA), sua bacia encontra-se na RMB, entre a BR-316 e o limite da bacia 

do lago Água Preta. O lago possui uma nascente localizada nos fundos da Granja Santa Lúcia, do Ministério da 

Agricultura, nas terras do Utinga, de propriedade da COSANPA, e outra nascente fora de suas propriedades com 

as margens totalmente ocupadas (MATTA et al., 2000). 

Já, o lago Água Preta possui uma área total de 7199500 m2, sendo sua maior parte pertencente à COSANPA e 

em terras da EMBRAPA. Sua bacia também se encontra na RMB e possui três nascentes. A primeira localiza-se 

nos fundos do Conjunto Tropical, indústrias, clubes recreativos e imóveis. A segunda e a terceira nascentes estão 

fora dos limites do Utinga, sendo a terceira em terras de terceiros. As margens do lago apresentam uma larga 

faixa de vegetação que serve como proteção (MATTA et al., 2000). 

Os estudos hidrogeológicos na região de Belém realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), publicados em 

2018, registraram 516 novos pontos de água entre poços e nascentes, sendo a maioria de poços tubulares (478) 

e 38 nascentes. Na Figura 15, pode-se visualizar o mapa da distribuição espacial de poços cadastrados sem 

proteção, das nascentes e dos poços amazonas na Região de Belém.   
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Figura 15 - Mapa da localização de poços cadastrados sem proteção, das nascentes e dos poços amazonas na Região de Belém. 
Fonte - ANA, 2018 B. 

Em relação à qualidade das águas superficiais, incluindo as dos lagos citados, estudos realizados por Matta et al. 

(2000 B) mostram que a ocupação urbana, a adução da água do Rio Guamá, a presença de cemitério e aterro 

sanitário próximo aos lagos, assim como, indústrias, postos de gasolina, hospitais, empresas de transporte 

urbano constituem fontes potenciais de contaminação das águas desses reservatórios. Acrescentam que em 

seus estudos, apesar da maioria dos parâmetros medidos na água dos lagos estarem dentro dos padrões de 

potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, alguns como pH, condutividade elétrica e compostos 

nitrogenados destoaram, indicando problemas na qualidade do recurso hídrico.  

Os estudos da CPRM (2002), que analisaram a água de diversos corpos hídricos superficiais da RMB, mostraram 

que muitos rios estão comprometidos pelos teores elevados de coliformes fecais e totais, turbidez e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO). Além de encontrarem elevadas concentrações de amônia e nitrogênio e muito 

baixas de oxigênio dissolvido (OD).  

Estudo de Silva (2006) que analisou a água do rio Guamá e da baía do Guajará também encontrou resultados 

ruins quanto à qualidade do recurso, como a concentração de coliformes totais e termotolerantes, oriundos de 

efluentes domésticos, acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA n° 357/2005 para rios de classe III, 

indicando a degradação do ambiente da Baía do Guajará e do rio Guamá, devido ao excesso de lançamento de 

efluente doméstico e industrial. 

Vasconcelos e Souza (2011) fizeram uma caracterização de parâmetros da qualidade da água do manancial 

Utinga, que engloba as águas do rio Guamá e dos Lagos Água Preta e Bolonha, e encontraram alterações 

significativas na cor, turbidez, coliformes totais e em variáveis químicas, como nitratos, quando comparados 

com a CONAMA n° 357/2005. Além da eutrofização existente no lago Bolonha.  

Resultados que mostram a relação entre o crescimento populacional e o aumento da produção de esgoto in 

natura, como também de resíduos sólidos, lançado inadequadamente nos corpos d’água, ocasionando sua 
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degradação. Isso demonstra a vulnerabilidade ambiental dos recursos hídricos na RMB, em especial do Rio 

Guamá, que é grande receptor de efluentes e resíduos, e alerta para a necessidade de melhorias na área. 

 

4.1.5.1.1 | BACIA DA ESTRADA NOVA 

A Bacia da Estrada Nova, localizada na região sudoeste de Belém, possui como curso d’água principal o Rio 

Guamá e é constituída por uma série de igarapés, que funcionam como escoadores das águas pluviais e de 

efluentes. É a quinta maior bacia hidrográfica da cidade, com extensão aproximada de 9,54 km², possuindo a 

maior parte de sua área constituída por áreas inundáveis (ENGESOLO, 2007).  

A área da Bacia é altamente povoada com uma população de aproximadamente 300.000 pessoas (IBGE, 2010), 

possui a maior densidade populacional dentre as bacias da Região Metropolitana de Belém (296,38 hab/ha) 

(CRUZ, 2018) e é composta pelos bairros do Jurunas, Batista Campos, Cremação, Condor e Guamá, e 

parcialmente pelos bairros de Nazaré, São Braz e Cidade Velha (LEÃO, 2014). 

A área é ocupada desde o período colonial, mas por muito tempo foi evitada em virtude de sua característica 

física de cotas muito baixas que favorece o surgimento de charcos e áreas alagáveis (LEÃO, 2014). Atualmente, 

encontra-se um cenário de precariedade, em virtude da ocupação desordenada e pela área ser baixa, com 

declividade de apenas 0,70%. A ocupação altamente adensada gerou para a bacia considerável 

impermeabilização de suas superfícies, possuindo atualmente apenas 3,27% de permeabilidade, a menor taxa 

entre as bacias da RMB. Então, a área de intervenção do PROMABEN já não possui grande cobertura vegetal, 

ficando a concentração das áreas permeáveis e vegetadas da bacia nas áreas de topografia mais elevada em sua 

porção norte (CRUZ, 2018). 

Assim, as margens, as calhas e planícies dos cursos d’águas na bacia sofreram ocupação num processo de 

urbanização descontrolado, que se traduz em graves problemas de saneamento básico, disposição inadequada 

de efluentes e de resíduos sólidos, que, associados às características físicas de alta pluviosidade, baixas 

declividades que favorecem inundações e alagamentos, conferem impacto negativo à qualidade dos recursos 

hídricos da região e ao sistema de macrodrenagem da bacia (LEÃO, 2014; ENGESOLO, 2007).  

Esse processo desordenado de uso e ocupação do solo causa prejuízos aos corpos hídricos da região. Os 

igarapés, responsáveis pela drenagem da bacia hidrográfica, têm suas margens ocupadas com construções 

precárias de população de baixa renda. Canais de drenagem estão assoreados devido ao lançamento direto de 

esgoto e resíduos sólidos e morfologicamente alterados pelas vias de tráfego (ENGESOLO, 2007). 

Aprisionamento do lençol líquido em virtude do aterro e impermeabilização de áreas (MATTA et al., 2000). Esses 

são alguns problemas existentes na região, que sobrecarregam os recursos hídricos da Bacia e que associados 

às ações das marés dificultam o escoamento das águas, que frequentemente alagam áreas. Situação esta que 

justifica a necessidade de intervenções de infraestrutura na Bacia de Estrada Nova, como o saneamento em 

questão. 

Para desenvolver as ações de infraestrutura de saneamento, do sistema de macro, microdrenagem e de 

urbanização da Bacia, a Prefeitura de Belém dividiu sua área em 4 sub-bacias, sendo as sub-bacias 1 e 2 as áreas 

alvo de intervenção do PROMABEN II. Nas Figura 16 e Figura 17 é possível visualizar a Bacia da Estrada Nova e 

sua divisão em 4 sub-bacias.  
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Figura 16 – Mapa de localização da Bacia hidrográfica da Estrada Nova e sua divisão em quatro sub-bacias. 
Fonte - JÚNIOR, 2016. 

 
Figura 17 – Mapa da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova e sua divisão em sub-bacias. 
Fonte - Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 
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Em virtude da magnitude da área de drenagem e complexidade da macrodrenagem da sub-bacia 2, ela foi 

subdividida em 3 unidades (ENGESOLO, 2007):  

• Montante Dr. Moraes: correspondente à área de drenagem situada a montante da 

confluência entre os canais de drenagem das ruas Quintino Bocaiúva e Dr. Moraes, que 

concentra o escoamento no canal da Rua Dr. Moraes; 

• Montante Quintino Bocaiúva: correspondente à área de drenagem situada a montante da 

confluência entre os canais de drenagem das ruas Quintino Bocaiúva e Dr. Moraes, que 

concentra o escoamento no trecho de montante do canal da Rua Quintino Bocaiúva; e  

• Jusante Quintino Bocaiúva: correspondente à área de drenagem incremental situada a 

jusante da confluência entre os canais de drenagem das ruas Quintino Bocaiúva e Dr. 

Moraes até a Avenida Bernardo Sayão, que tem como percurso principal do escoamento 

superficial o trecho de jusante do canal da Rua Quintino Bocaiúva. 

Como principais características geomorfológicas das sub-bacias da Bacia de Estrada Nova, tem-se (ENGESOLO, 

2007):  

• Sub-bacia 01: área de drenagem de 1,846 km2; percurso de escoamento de 2120 m; 

• Sub-bacia 02:  

o Montante Dr. Moraes: área de drenagem de 0,991 km2; percurso de escoamento de 1565 m; 

o Montante Quintino Bocaiúva: área de drenagem de 1,386 km2; percurso de escoamento de 

2060 m; 

o Jusante Quintino Bocaiúva: área de drenagem de 1,663 km2; percurso de escoamento de 1820 

m; 

• Sub-bacia 03: área de drenagem de 2,226 km2; percurso de escoamento de 2670 m; 

• Sub-bacia 04: área de drenagem de 2,670 km2; percurso de escoamento de 1260 m. 

Quanto ao uso e ocupação do solo, todas as sub-bacias possui mais de 80% de suas áreas urbanizadas com baixa 

cobertura vegetal (ENGESOLO, 2007), com habitações de pequeno porte ocupadas desordenadamente, 

principalmente nas margens do rio Guamá e dos igarapés, canais responsáveis pelo escoamento superficial e 

drenagem, que recebem influência das marés (BRAGA et al., 2014), mas que apresentam problemas, 

anteriormente citados, e portanto, muitos desafios para a gestão hídrica da região. 

 

4.1.5.2 | HIDROGEOLOGIA 

Em Belém, as formações geológicas existentes são constituídas pelas Formações Pirabas, Barreiras e Pós-

Barreiras e as principais unidades aquíferas existentes no município de Belém são as relacionadas a essas 

formações. Os sistemas aquíferos podem ser agrupados em duas categorias conforme a natureza litológica de 

seus terrenos e suas propriedades hidráulicas: permeáveis por fraturamento que constituem os aquíferos 

cristalinos e os permeáveis por porosidade granular, que são os aquíferos sedimentares (ANA, 2018 B). 

Na região de Belém, os sistemas aquíferos são formados por rochas sedimentares terciárias e quaternárias, 

estão individualizados em aquíferos com coberturas recentes, depósitos inconsolidados identificados como Pós-

Barreiras e rochas sedimentares das Formações Pirabas, mais profunda, e Barreiras. O sistema aquífero terciário 

caracteriza-se por sedimentos compostos por intercalações de arenitos de granulometria desde fina a 

conglomerática, e siltitos e argilitos, distribuídos em camadas de espessuras individuais, que variam entre 226 

m e 275 m (ANA, 2018 B). Esses sistemas são constituídos por camadas arenosas lenticulares, intercaladas por 

outras argilosas, também lenticularizadas, formando um sistema aquífero de geometria bem complexa (Figura 

18) (MATTA et al., 2000). 
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Figura 18 - Exemplo de Geometria dos Sistemas Aquíferos da Região Metropolitana de Belém. 
Fonte - MATTA et al., 2000. 

O Sistema Barreiras possui ampla distribuição na costa brasileira (JOÃO et al., 2013), é constituído de rochas que 

afloram em toda a extensão de Belém e compreende aquíferos livres em sua porção superior e semiconfinados 

a confinados em sua porção inferior. Já, o Sistema Pirabas ocorre apenas em subsuperfície e é composto por 

aquíferos semiconfinados a confinados (ANA, 2018 B). 

Em relação à área de ocorrência, os Sistemas aquíferos Pirabas e Barreiras (Barreiras, Pós-Barreiras e Coberturas 

recentes) possui um total de 493,56 km2 no município de Belém. Os aquíferos formados por coberturas recentes 

ocupam terrenos associados aos corpos d’água superficiais e porções insulares, distribuem-se por 198 km2 no 

município. Os aquíferos Pós-Barreiras ocupam uma área de 272 km2 e é a unidade geológica que apresenta 

maior exposição. Já os aquíferos Barreiras ocupam 580 km2 da área de Belém (ANA, 2018 B). A Figura 19 

apresenta a distribuição dos aquíferos pelo município de Belém e adjacências (Vide Apêndice 29). 
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Figura 19 – Mapa dos Aquíferos de Belém. 
Fonte – ANA, 2013, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Os níveis arenosos da Formação Pirabas possuem grande expressão lateral e médias em torno de 30 m, 

intercalam com camadas argilosas, sendo considerados os melhores aquíferos da região, pois acumulam grande 

volume de água, apresentam grande transmissividade e vazões em torno de 300.000 m3/h (MATTA et al., 2002; 

CPRM, 2002). Já, as camadas arenosas da formação Barreiras estão intercaladas com camadas de argila de forma 

irregular, o que constitui um sistema aquífero com espessuras variáveis e distribuição espacial confusa (MATTA 

et al., 2002; ANA, 2018 B). A areia possui granulometria fina a média com níveis médios mais grossos, quatzosos, 

que apresentam vazões em torno de 80 m3/h. Nas camadas superiores do sistema ocorrem aquíferos que 

descarregam suas águas para os corpos hídricos da área (ANA, 2018 B).  
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Um aspecto relevante do Sistema aquífero Barreiras é que alguns de seus níveis lateríticos são formados pela 

migração do ferro para a superfície, o que faz com que a água proveniente desse sistema possua teores desse 

componente acima do permitido pela legislação vigente. Isso, associado às contaminações, exige que a água 

proveniente desse aquífero passe por tratamento como cloração, sulfatação e aeração para poder ser 

consumida (MATTA et al., 2002; CPRM, 2002). A água das camadas com alto teor de ferro e matéria orgânica 

apresenta mau cheiro e gosto desagradável, o que acarretou a desativação de unidades de captação (CPRM, 

2002). 

A Agência Nacional de Águas desenvolveu Estudos hidrogeológicos do Estado do Pará, que avaliaram vários 

aspectos dos sistemas aquíferos Pirabas e Barreiras. Para conhecer a potencialidade dos sistemas, ou seja, as 

vazões exploráveis ou recomendadas de extração, no Sistema Pirabas foram selecionados 87 poços com 

profundidades maiores que 180 m e vazões superiores a 100 m3/h e se determinou o valor de 13,48 m3/h/m 

para a mediana da capacidade específica dos poços. No Sistema Barreiras, foram selecionados 272 poços com 

profundidades maiores do que 40 m e menores do que 180 m, vazões menores do que 100 m³/h e se determinou 

o valor de 2,68 m3/h/m para a mediana da capacidade específica dos poços (ANA, 2018 B). 

Segundo a ANA (2018 B), num sistema hidrogeológico há regiões em que a água penetra no aquífero, as 

chamadas áreas de recarga, e há porções em que a água é descarregada do aquífero, que são as áreas de 

descarga. As áreas de recarga compreendem geralmente porções mais elevadas, em que a infiltração direta de 

água de precipitações ou degelo são as principais contribuintes. As áreas de descarga, por sua vez, são mais 

baixas, adjacentes às planícies dos rios, formadores das bacias hidrográficas e sustento do escoamento dos 

cursos d’água superficiais durante estiagem. 

Belém possui grande quantidade de feições hídricas superficiais, a topografia relativamente plana, as altitudes 

dos terrenos próximas do nível de base dos rios e pequena profundidade do nível de água subterrânea, o que 

leva a desempenhar função de área de descarga dos aquíferos livres, reunidos no Sistema Aquífero Barreiras, 

especialmente a área de intervenção. O fluxo geral de água subterrânea ocorre a partir da porção oriental do 

Estado para as áreas de altitudes baixas às margens do rio Guamá e da Baía de Guajará (ANA, 2018 B). 

Em relação à recarga dos aquíferos livres, as vazões mínimas encontradas nos cursos d’água superficiais são 

representativas do escoamento de base dos rios, que são exsudação das águas subterrâneas. Essas vazões 

também são utilizadas como referência para outorgas de recursos hídricos, como no Estado do Pará que utiliza 

a Q95 como vazão de referência para análise de disponibilidade hídrica superficial dos pedidos de outorga. Assim, 

o estudo da ANA (2018 B) considerou a Q95 = 5,59 L/s/km2 como vazão representativa da parcela de água de 

precipitação atmosférica que se infiltra no solo, alcança a zona de saturação e é descarregada na forma de 

escoamento de base para os rios, em ciclos anuais contínuos, ou seja, expressa a recarga dos aquíferos, em 

situação de inexistência de exploração por poços. 

Para a região de Belém, a ANA (2018 B) calculou um escoamento de base de 10,58 m3/s e coeficiente de 

infiltração de 6,0%, estimados a partir da Q95, da área de exposição dos aquíferos (1893 km2) e de precipitação 

média anual (176,72 m3/s). Quanto à disponibilidade hídrica dos sistemas referentes às reservas renováveis, 

expressa como a Reserva Potencial Explotável (RPE) que corresponde à parcela da Recarga Potencial Direta 

(RPD) de aquíferos livres que pode ser utilizada de modo sustentável sem interferir nas vazões superficiais 

mínimas, a ANA (2018 B) calculou e encontrou o valor de 1,67.E8 m3/s para o Sistema Aquífero Barreiras em 

condições livre.  

Na Figura 20, há esquema do arcabouço hidrogeológico e da dinâmica de circulação da água subterrânea nos 

sistemas aquíferos da região de Belém e municípios adjacentes. 
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Figura 20 – Representação do arcabouço hidrogeológico e dinâmica de circulação da água subterrânea nos sistemas aquíferos da região 
de Belém. 
Fonte - ANA, 2018 B. 

No Pará, o uso principal das águas subterrâneas é para o abastecimento dos centros urbanos, como Belém, 

sendo os maiores usuários a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) e os Serviços Autônomos de Água 

e Esgoto (SAAEs) municipais. No entanto, já há um uso crescente por indústrias de alimentos, cervejarias, 

turismo e agronegócio, e por condomínios residenciais. Um uso que é preocupante é o uso das águas de 

aquíferos rasos por postos de lavagem de veículos na RMB, porque é potencialmente impactante com possíveis 

rebaixamentos do solo e diminuição da descarga de base dos cursos d’água superficiais (JOÃO et al., 2013).  

Os sistemas aquíferos estão sendo explorados para o abastecimento público e particular, através de poços 

tubulares que variam de 12 a 300 metros de profundidade, que apresentam vazões variando entre 1 a 3 m3/h, 

em poços de até 18 m e, 20 a 300 m3/h, em poços com profundidades superiores a 80 m (ENGESOLO, 2007). A 

região de Belém e adjacentes pode ser definida como área permanentemente ou sazonalmente saturadas de 

água (ANA, 2018 B), o que leva à preocupação com a gestão desses recursos hídricos, importantes não só para 

o município, mas para o Estado do Pará e o Brasil como um todo. 

O uso e a ocupação do solo na RMB, a falta de saneamento básico, o adensamento populacional, que 

sobrecarregam os recursos hídricos superficiais, também são fatores de risco para a qualidade das águas 

subterrâneas da região. Segundo a ANA (2018 B), os aquíferos de Belém apresentam vulnerabilidade ambiental 

alta-baixa (índices entre 0,5 e 0,7) e alta-alta (índices entre 0,6 e 0,7) e a região da Bacia de Estrada Nova 

vulnerabilidade alta-alta. Essa área, por possuir grande concentração de empreendimentos de elevado risco 

potencial de geração de contaminantes, possui classificação elevada e moderada de risco potencial de 

contaminação das águas subterrâneas. Cruzando a vulnerabilidade com o elevado risco potencial de 

contaminação, a área de intervenção apresenta elevado perigo de contaminação de seus aquíferos. 

A água subterrânea mais superficial, originária das coberturas detrítico-laterítica e aluvionares, cuja espessura 

do aquífero oscila entre 8 m e 30 m, é bastante utilizada pela população, mas requer atenção quanto ao elevado 

teor de ferro e a contaminação por nitrito, nitrato e amônia, citada por CPRM (2002). A CPRM (2002) avaliou a 

qualidade da água subterrânea através de oitenta amostras de água coletadas em poços diversos na RMB. As 

águas de poços profundos que alcançam o Sistema Pirabas se apresentaram de boa qualidade, sem restrições 

para o consumo humano, com pH entre 7 e 7,5, concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) entre 242 e 383 

mg/l, dureza média de 165 mg/l de CaCO3 (limite máximo para águas potáveis é de 200 mg/l).  
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Por outro lado, a turbidez foi alta na maioria das amostras, o que pode ser atribuído à contaminação por águas 

superficiais. Quanto ao manganês e ferro, apresentaram valores baixos entre 0 e 0,11 mg/l e 0,67 e 0,08 mg/l, 

respectivamente. Mas, algumas amostras apresentaram valores de ferro acima de 0,5 mg/L, valor não 

recomendado pelo Ministério da Saúde (MS). A água dos poços mais rasos possuíra uma variedade físico-

química e bacteriológica e algumas amostras apresentaram valores de turbidez, ferro, nitrato e coliformes fecais 

insatisfatórios aos padrões do MS (CPRM, 2002). 

João et al. (2013) ressalta a preocupação com a contaminação dos aquíferos por compostos nitrogenados e 

hidrocarbonetos provenientes de esgotos domésticos e postos de combustíveis, respectivamente. A falta de 

saneamento básico e de fiscalização permanente dos subsolos de postos de combustíveis resulta nesse cenário. 

Outro fator é a ocupação desordenada do solo, sem infraestrutura que atenda as demandas e a escavação de 

poços pela população sem nenhum procedimento técnico e análise do solo e da água, se tornando uma fonte 

de contaminação do lençol freático. 

A avaliação hidrogeoquímica das águas dos sistemas aquíferos realizada pela ANA (2018 B) mostrou que, embora 

na maioria das amostras os parâmetros analisados (pH, íons, condutividade, alcalinidade etc.) estivessem em 

conformidade com o esperado para tais recursos hídricos, na porção sudoeste da área analisada encontrou-se 

valores mais elevados de cloretos, nitratos, sulfatos e sódio, possivelmente ligados à contaminação antrópica. 

Essa região sudoeste é a que compreende a Bacia da Estrada Nova, área de intervenção em questão. 

Por se situarem em regiões topograficamente mais baixas em relação às porções circunvizinhas, a área de 

intervenção concentra fluxos superficiais e subterrâneos que interagem entre si, num processo dinâmico, em 

que as águas ora infiltram no terreno, ora ascendem à superfície, dependendo do volume de água precipitado. 

Dinâmica esta bastante complexa na região por ser antropizada, pouco permeável, com presença de um grande 

número de poços produtores (ANA, 2018 B). A BHEN, pois, é privilegiada quanto à disponibilidade hídrica em 

geral. No entanto, enfrenta desafios sérios de gestão, a fim de preservação dos recursos hídricos e seu uso 

sustentável. 

 

4.1.6 | RUÍDO 

Um dos aspectos desafiadores que o processo de urbanização e desenvolvimento das cidades trouxeram é o 

ruído. O ruído ou nível de pressão sonora elevado é causado por diversas fontes nas cidades, como o trânsito 

de veículos, o funcionamento de estabelecimentos comerciais, a realização de obras civis, festas e eventos, os 

próprios hábitos da população. Esse cenário característico dos grandes centros urbanos é alvo de preocupação 

sobre a qualidade de vida e a saúde das pessoas que são expostas à poluição sonora frequentemente. 

Há vários prejuízos à saúde e ao bem-estar ocasionados por ruído excessivo, como dor de cabeça, irritabilidade, 

perda de audição, distúrbios de sono, cansaço, baixa produtividade laboral (SEMAS, 2016). Idosos com picos de 

hipertensão arterial, crianças com transtornos do Espectro Autista (TEA) e de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) são ainda mais vulneráveis à poluição sonora (AGENCIA PARÁ, 2020), que é um crime ambiental, 

conforme a Lei de Crimes Ambientais N° 9605/98. Além disso, na Lei de Contravenções Penais (decreto lei n° 

3688) se encontra a perturbação do sossego, que pode levar à prisão e multa (O LIBERAL, 2019).  

Em Belém, a situação quanto à poluição sonora não é diferente de outras grandes cidades. O ruído do trânsito, 

de obras, de som em bares e residências, dentre outras fontes, perturba o sossego da população. Entre 2002 e 

2004 foi realizado por Moraes e Lara (2004) um estudo pioneiro sobre a poluição sonora em Belém, em que se 

produziu o Mapa Acústico de Belém (MAB) (Figura 21). O MAB reuniu o diagnóstico do perfil sonoro da região 

em dezoito bairros da cidade, apresentou o nível de ruído a que a população estava exposta e analisou o grau 

de prejuízos provocados pela exposição, a partir da percepção sonora dos habitantes.  
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Figura 21 – Mapa Acústico de Belém em 2004 com os Níveis de Pressão Sonora (NPS) no período de 17h a 18h. 
Fonte - MORAES E LARA, 2004. 

O mapa constatou que em todos os bairros os níveis de ruído ultrapassam os níveis aceitáveis para zona urbana 

estipulados pela NBR 10151 (ABNT, 2019), sendo os bairros de Nazaré, Reduto e Campina os que tiveram 

maiores níveis. O estudo afirma que a principal fonte de ruído na cidade é o tráfego de veículos, pois os valores 

mais elevados concentram-se nas vias de grande circulação de veículos. O estudo mostrou também que a 

população apresenta problemas de conforto e de saúde devido à exposição ao ruído (MORAES E LARA, 2004). A 

Figura 22 mostra o gráfico que apresenta a distribuição de sintomas extra auditivos sentidos pela população.  

 
Figura 22 – Sintomas extra auditivos da população exposta ao ruído. 
Fonte - MORAES E LARA, 2004. 
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Em 2008, Moraes e Simón (2008) apud Costa (2016) atualizou o MAB de 2004 por método de predição 

computacional, o qual pode ser visualizado na Figura 23. Destaca-se que as vias de tráfego principais, como a 

Avenida Bernardo Sayão às margens do Rio Guamá na área de intervenção, possuem coloração de vermelho a 

roxo, ou seja, apresentam níveis de pressão sonora acima de 70 dB, nível inaceitável pela NBR 10151 que limita 

em 60 dB (diurno) e 55 dB (noturno) o ruído em áreas urbanas, com vocação comercial e administrativa (ABNT, 

2019).  

 
Figura 23 – Mapa Acústico de Belém em 2008. 
Fonte - MORAES E SIMÓN (2008) apud COSTA (2016). 

Nos centros urbanos brasileiros, os veículos automotores são as principais fontes de ruído. O trânsito de 

veículos, buzinas, alarmes, o ronco dos motores causa poluição sonora intensa nas áreas urbanas com alta 

densidade populacional, como a área de intervenção em estudo. Os ruídos de tráfego ultrapassam 65 dB (A) em 

regiões metropolitanas como Belém-PA (SEMAS, 2016). Diante desse quadro o CONAMA - Conselho Nacionlal 

de Meio Ambiente, através da Resolução N° 272, de 14 de setembro de 2000, estabelece para os veículos 

automotores nacionais e importados, fabricados após a data de publicação desta Resolução – com exceção de 

motocicletas, bicicletas com motor, motonetas e ciclomotores – limites máximos de ruído. É necessário, pois, 

políticas para o controle dessa fonte de ruído em cumprimento à legislação. 

Outra significativa fonte de ruído é a construção civil. Costa (2016) avaliou o impacto ambiental sonoro da 

construção civil, desenvolvendo uma pesquisa em três canteiros de obras e seus entornos no bairro Umarizal 

em Belém-PA, bairro escolhido por apresentar níveis de pressão sonora acima dos padrões normativos, 

conforme o MAB, pelo acelerado processo de verticalização e aumento da construção civil. A pesquisa 

encontrou que os níveis de pressão sonora no entorno dos canteiros estavam acima dos limites recomendados, 

que o ruído da construção civil foi mascarado pelo ruído do tráfego e que a população da área de vizinhança dos 

canteiros sente incômodo com o ruído das obras. Ela conclui que a gestão pública ambiental deve ser mais 

rigorosa e eficaz para o controle dessa fonte de ruído. 
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Valente Filho et al. (2019) estudaram os impactos ambientais da obra do BRT (Bus Rapid Transit) de Belém, que 

se iniciou em 2012 e terminou em 2020, em trecho da Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, 

e encontraram que a poluição sonora ocasionada pelo aumento do trânsito ao redor da obra e pela própria obra 

foi significativa, com níveis de ruído em torno de 70 e 80 dB entre 8h e 12h. Apesar da população entrevistada 

demonstrar certo costume com a poluição sonora, os habitantes da área relataram incômodo por acordar com 

buzinas todos os dias. O que mostra a problemática da poluição sonora veicular e das obras. 

A Divisão Especializada em Meio Ambiente (DEMA) da Polícia civil de Belém atende uma média de 185 casos de 

poluição sonora por mês. Em 2018, foram 1998 ordens de serviço, sendo 80% referentes à poluição sonora. 

Segundo dados do CIOP – Centro Integrado de Operações, em 2019 houve mais de 60 mil chamados (63.361) 

por causa de barulho excessivo provocado por residências (37% dos chamados), comércios (16%), veículos 

(21%), casas de shows e eventos (4%) e vias públicas (20%) (AGENCIA PARÁ, 2020).  

Em 2020, somente nos dois primeiros meses houve um crescimento de mais de 50% nos registros de poluição 

sonora e perturbação do sossego alheio em Belém, por causa dos festejos do Carnaval. Em 98% dos casos, os 

bairros periféricos são os que mais geram barulheira excessiva e incômodos em vizinhanças, sendo os de maior 

incidência os de Pedreira, Guamá, Sacramenta, Jurunas, Marco, Terra Firme, Marambaia, Tapanã, Telégrafo e 

Coqueiro, segundo o CIOP (AGENCIA PARÁ, 2020).  

Conforme relatório da DEMA de 2010, os bairros mais barulhentos da RMB são: Pedreira com 533 ocorrências, 

Coqueiro com 531, Icoaraci com 510, Marambaia com 425, Jurunas com 384, Marco com 374, Guamá com 315, 

Sacramenta com 288, Ananindeua com 277 e Tapanã com 230, que juntos totalizaram 51,14% das denúncias 

registradas em 2010, que foram um total de 7562 denúncias (DEMA, 2010).  

A Figura 24 mostra o número de ocorrências por dia da semana e percebe-se que sexta, sábado e domingo foram 

os dias com maior percentual de solicitações (46,54% do total), em virtude dos sons altos em residências, sons 

automotivos, festas, bares. Quanto à fonte de ruído, 40,45% foram de residências, seguidas pelos bares (20,91%) 

e veículos (10,69%). Apesar das obras civis, pela movimentação e funcionamento de máquinas e veículos, serem 

uma importante fonte de ruído, só representaram 0,98% das reclamações (DEMA, 2010).  

 
Figura 24 – Gráfico de denúncias de poluição sonora por dia da semana no ano de 2010 em Belém-PA. 
Fonte - DEMA, 2010. 

A problemática do ruído nas cidades não é fácil de se resolver, pois envolve a cultura das pessoas, a economia, 

a política e a gestão do meio urbano. Nesse contexto, é imprescindível o aumento da consciência das pessoas 

sobre o problema. A professora e fonoaudióloga Alexandra Negrão da Universidade da Amazônia (UNAMA) 

avalia que falta ao brasileiro informação sobre a saúde auditiva, pois, na maioria dos casos, o indivíduo não 

percebe que o ruído excessivo está prejudicando sua saúde, até causando surdez. Ruídos superiores a 50 dB já 

são suficientes para a perda progressiva da audição. Além de que faz parte da cultura do paraense formas de 
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lazer e diversão com sons muito altos (Figura 25) (O LIBERAL, 2019). Inclusive, na área do Jurunas é característico 

o uso de veículos com aparelhagem de som de grande porte (“paredões”). 

 
Figura 25 – Festas, som automotivo ligado e gritarias costumam ser fontes de poluição sonora em Belém-PA. 
Fonte - O LIBERAL, 2019 (Foto: Divulgação/SEMMA) 

Em sua dissertação de mestrado, a professora Alexandra estudou moradores do bairro Umarizal, área nobre de 

Belém, e cerca de 80% dos entrevistados reclamavam dos barulhos dos bares, dos aparelhos de som 

automotivos, de obras, de movimento em estacionamentos irregulares e de carros. A maioria tinha sinais de 

estresse, fadiga e outros problemas ligados ao ruído, mas dificilmente o diagnóstico se relacionava com a 

exposição a ruído excessivo (O LIBERAL, 2019). Por outro lado, um estudo de Lima (2011) nos bairros de Nazaré 

e Cidade Velha mostra que a população belenense está cada vez mais conscientizada em relação à exposição a 

níveis de ruídos excessivos e que estes trazem impactos negativos ao bem-estar e à saúde.  

Neste contexto, para o controle da poluição sonora e adequada gestão do espaço urbano, o município de Belém 

possui as seguintes legislações: 

• Lei n° 7055 de 1977, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Belém e em seu capítulo 

III apresenta medidas que serão adotadas para evitar a poluição sonora, como impedir a localização, em 

setores residenciais ou comerciais, de estabelecimento cujas atividades produzam ruídos, sons 

excessivos ou incômodos e disciplinar o horário de funcionamento noturno de construções; 

• Lei Complementar n° 02 de 1999 (Lei Complementar de Controle Urbanístico (LCCU)), que dispõe sobre 

o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do Município de Belém, fez a classificação das 

atividades e requisitos de instalação por nível de incomodidade e apresentou uma tabela com a 

classificação da atividade por nível na fonte de ruído, a partir da distância da fonte e o nível de pressão 

sonora (NPS) de acordo com os horários de geração; 

• Lei n° 8489 de 2005 – Política Municipal do Meio Ambiente, que trata do objetivo e tipos de 

monitoramento ambiental, prevê a avaliação de impactos ambientais, discorre sobre a fiscalização 

ambiental (objetivos e competências), à luz das legislações federais; 

• Lei n° 7990 de 2000, que dispõe sobre o controle e o combate à poluição sonora no âmbito do Município 

de Belém, define o conceito de poluição sonora e fixa níveis de intensidade de sons ou ruídos de acordo 

com a NBR 10151/2000 da ABNT ou a que lhe suceder. No entanto, tais limites são mais permissivos 

que as legislações federais, devendo, logo, serem seguidas estas. 
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4.1.7 | QUALIDADE DO AR 

O ar é um atributo ambiental fundamental à vida. É composto por diversas substâncias, que sofrem reações e 

processos, formando um equilíbrio. No entanto, processos naturais, como o vulcanismo, e principalmente ações 

antrópicas vêm alterando esse equilíbrio, afetando a qualidade do ar, o que causa muitos problemas à saúde e 

ao bem-estar dos seres vivos (MACÊDO, 2016). 

Dentre as atividades antrópicas que impactam a qualidade do ar, estão o trânsito de veículos, a operação de 

indústrias, as queimadas, sendo a poluição veicular um problema complexo nas grandes cidades (MACÊDO, 

2016). O aumento da frota de veículos nas cidades e a mudança do uso e ocupação do solo, com áreas cada vez 

mais com menos cobertura vegetal, favorecem o acúmulo de poluentes na atmosfera (MOREIRA et al., 2018). 

Na RMB e na área de intervenção, que possuem grau elevado de urbanização e adensamento populacional, esse 

é um grande desafio a ser enfrentado.  

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e a 

Human Rights Watch (HRW) em parceria realizaram uma avaliação do impacto que as queimadas associadas ao 

desmatamento na Amazônia brasileira tiveram sobre a saúde das pessoas em 2019. Os resultados da avaliação 

mostraram que 2195 internações por doenças respiratórias foram atribuídas às queimadas. Destas internações, 

21% foram de bebês menores de 01 ano e 49% de idosos com mais de 60 anos. Além das pessoas doentes que 

não foram internadas e não entraram na estatística (IEPS; IPAM; HRW, 2020).  

Tal estudo aponta que cerca de três milhões de pessoas, residentes em 90 municípios da região amazônica, 

inclusive em Belém-PA, foram expostas a níveis nocivos de material particulado fino (PM 2,5), poluente 

relacionado à ocorrência de queimadas na Amazônia, que ultrapassaram o limite recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para proteger a saúde. Essa situação provoca uma grande preocupação 

com o sistema de saúde, que com a pandemia de Covid-19 já está em colapso (IEPS; IPAM; HRW, 2020).  

Apesar de haver os compromissos para reduzir o desmatamento na Amazônia, nos termos do Acordo de Paris 

sobre Mudança do Clima, o Brasil Está longe de cumprí-los, com o aumento do desmatamento e de queimadas 

em 2020, que liberam grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera (IEPS; IPAM; HRW, 2020). 

Um trabalho desenvolvido por Moreira et al. (2015) avaliou a qualidade do ar em três bairros de Belém-PA: 

Nazaré, São Brás e Cidade Velha por meio de análise microbiológica do ar e da medição do Índice de Fumaça 

Tipo Ringelmann Reduzido por escala colorimétrica. Foram encontradas bactérias nas amostras de ar dos três 

bairros e alta frequência de poluentes emitidos pelos veículos, conforme a Escala de Ringelmann, principalmente 

no bairro de São Brás por ser porta de entrada e saída do município e ter densidade populacional elevada. Foram 

encontrados sintomas como os oftalmológicos (conjuntivite e excesso de lágrimas), os respiratórios (congestão 

nasal, rouquidão, garganta seca e dor de garganta), os pulmonares (sensação de falta de ar e tosse seca) e os 

dérmicos (alergias e edemas) na população, que constituem efeitos para a saúde humana da má qualidade do 

ar. 

Os autores acrescentam que o alto fluxo de veículos, que lançam grandes quantidades de material particulado 

e outras substâncias no ar, associado à pouca cobertura vegetal que eleva as temperaturas locais, resultam em 

desconforto ambiental e térmico para a população (MOREIRA et al., 2015). Situação esta que se pode extrapolar 

para a região de intervenção, dos bairros Jurunas, Condor, que são margeados por uma grande avenida, a Av. 

Bernardo Sayão possuindo, pois, características similares aos bairros estudados, principalmente ao de Cidade 

Velha, próximo ao bairro Jurunas. 

A urbanização nas grandes cidades e a preocupação com a qualidade de vida da população promoveu um maior 

controle das fontes industriais, porém o tráfego veicular vêm se tornando a principal fonte de poluição do ar no 

mundo (MOREIRA et al., 2015). Os veículos automotores emitem grande quantidade de substâncias e em 

congestionamentos, os tipos de poluentes, como monóxido de carbono (CO), são ainda piores para a saúde dos 

seres vivos expostos. Além disso, a falta de cobertura vegetal, as condições climáticas locais, a concentração de 

edificações elevadas que interferem diretamente no perfil vertical do vento próximo à superfície, incrementam 

a poluição (SEMAS, 2016).  
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A RMB possui topografia baixa, temperatura e umidade elevadas, velocidade do vento em torno de 2 m/s, 

condições que favorecem a boa qualidade do ar. No entanto, possui trânsito intenso de veículos, edificações 

que variam de 10 m a 120 m de altura (SEMAS, 2016), pouca cobertura vegetal nas áreas de maiores 

aglomerações. Fatores que prejudicam a dispersão de poluentes, ficando a população e os seres vivos expostos 

a maiores concentrações de substâncias tóxicas e por mais tempo. 

A professora e pesquisadora Eliane Coutinho, diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) e coordenadora do curso de especialização em Gestão e Direito 

Ambiental, alerta para o problema da poluição do ar em Belém. Ela afirma que o problema provém sobretudo 

da queima de combustível, que emite dióxido de enxofre, dióxido e monóxido de carbono e fuligem, que torna 

a fumaça densa e compromete a qualidade do ar ao redor das avenidas. Em suas pesquisas, o monóxido e o 

dióxido de carbono tiveram suas emissões aumentadas em 50% desde 2009 na cidade, que não possui legislação 

própria nem uma rede de monitoramento que auxiliem a gestão da qualidade do ar (O LIBERAL, 2019 B). 

A professora explica que há dez anos a densidade da fumaça em Belém está acima do permitido e que é maior 

próximo às avenidas em que o tráfego é mais intenso (Figura 26). Alerta para os problemas respiratórios da 

população, principalmente idosos e crianças, exposta à poluição e destaca a importância da cobertura vegetal, 

já tão escassa na área de intervenção, para atenuação dos níveis de poluição. Acrescenta que as temperaturas 

elevadas e a baixa altitude de Belém favorecem a dispersão dos poluentes (O LIBERAL, 2019 B).  

 
Figura 26 – Fumaça sobre a cidade de Belém. 
Fonte - O LIBERAL, 2019 B. 

Brabo e Miyagawa (2014) avaliaram os impactos da poluição atmosférica na saúde da população de Belém-PA 

por meio de medições de monóxido e dióxido de carbono, temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do 

vento em três pontos ao longo da Avenida Almirante Barroso. O ponto 1 analisado é onde há fluxo intenso de 

automóveis e uma reserva natural de 150.000 m2, o Bosque Rodriguez Alves, que proporciona conforto térmico 

para a população. O ponto 2 há menor fluxo de automóveis e pouca cobertura vegetal, com construções de 

médio à grande porte no entorno. Já o ponto 3 apresenta trânsito intenso de veículos, pouca cobertura vegetal 

e construções de pequeno porte.  

Os autores encontraram concentrações de monóxido e dióxido de carbono dentro dos padrões legais, o que 

mostrou que a umidade, a temperatura e a velocidade de vento favoráveis contribuem muito para a dispersão 

dos poluentes na atmosfera e minimização dos impactos na saúde humana (BRABO E MIYAGAWA, 2014). 

Estudo de Valente Filho et al. (2019) analisou impactos atmosféricos gerados por obra de BRT (Bus Rapid Transit) 

na Avenida Augusto Montenegro em Belém. Os autores destacam o impacto do aumento da concentração de 

dióxido de carbono (CO2) e da temperatura local pelo trânsito intenso de veículos na RMB, cuja frota em maio 

de 2020 chegou a 772.640 e a perspectiva é que em 2022, chegue a 1 milhão de veículos na cidade, segundo 
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Campos (2016) apud Valente Filho et al. (2019). Para melhorar o sistema viário da cidade e consequentemente 

reduzir as emissões veiculares, a prefeitura desenvolveu a obra BRT, interligando o bairro de São Braz e o distrito 

industrial de Icoaraci. 

A avaliação de CO2, temperatura e umidade na Avenida, que enfrentam muitos congestionamentos, mostraram 

que a umidade do ar foi um pouco menor e as temperaturas maiores que os valores da normal climatológica de 

1981-2010 (INMET, 2020 apud VALENTE FILHO et al., 2019). A umidade mais baixa pode aumentar a temperatura 

local e consequentemente o desconforto térmico. Quanto à concentração de CO2, foram encontrados valores 

menores nos finais de semana e no período noturno do que entre 8h e 12h, período de maior atividade da obra. 

Isso mostra o impacto dos congestionamentos ocasionados pela obra do BRT sobre a qualidade do ar local e 

serve como premissa para o planejamento de horários e ações de interrupções de vias de obras como essas. 

Assim, obras como essa do BRT são também importantes fontes de material particulado pelo revolvimento do 

solo, funcionamento de máquinas, veículos e indiretamente pelo aumento dos congestionamentos no trânsito, 

que faz com que os veículos emitam mais poluentes (VALENTE FILHO et al., 2021). Isso associado às condições 

climáticas locais se traduz em impactos negativos para o meio ambiente e para a população. Devendo, pois, 

haver planejamento e gerenciamento eficazes das obras civis, a fim de minimizar os impactos ambientais 

durante as suas realizações. 

Além das fontes comuns de poluição como a construção civil, a atividade industrial, o funcionamento dos 

veículos, as queimadas, há outras fontes no meio urbano que preocupam quanto à manutenção da qualidade 

do ar. Um exemplo é que em dezembro de 2020, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(Semas) emitiu auto de infração contra a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) por poluição 

atmosférica, pois foram identificados focos de incêndio no Lixão do Aurá, que possui 118 mil m2 de área e recebe 

cerca de três mil toneladas de resíduo domiciliar dos municípios de Belém e Ananindeua. A suspeita é que o 

incêndio tenha sido ocasionado por baganas de cigarro (G1 PA, 2020). 

Como instrumentos regulatórios e de gestão que norteiam a gestão da qualidade do ar das cidades brasileiras, 

a nível nacional, há o Programa Nacional de Qualidade do Ar - PRONAR, que estabelece padrões de qualidade e 

enquadra o território nacional em classes, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

– PROCONVE, que estabelece limites máximos de emissão para veículos automotivos, a Resolução CONAMA N° 

08 de 1990, que estabelece limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão 

externa de fontes fixas de poluição, a Resolução CONAMA N° 491 de 2018, que revogou a N° 03 de 1990 e que 

estabelece os padrões de qualidade do ar.  

A nível estadual, o Pará conta com o Plano de Controle da Poluição por Veículos em USO – PCPV, determinado 

pela Resolução CONAMA N° 418 de 2009, que prevê a criação de medidas específicas de incentivo à manutenção 

e fiscalização da frota em uso, procedimento implementado pelo Programa I/M (Inspeção e Manutenção). O 

PCPV é importante instrumento para o controle da poluição veicular, pois estabelece diversas medidas que vão 

do inventário de emissões, rede monitoramento da qualidade do ar, programas de inspeção e manutenção 

veicular e educação ambiental. 

As  Figura 27 e Figura 28 mostram a evolução das emissões para veículos à Gasolina e a Diesel, respectivamente, 

proveniente do Inventário de Emissões realizado no contexto de elaboração do PCPV do Estado do Pará. 
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Figura 27 – Emissões ao longo dos anos para veículos à gasolina. 
Fonte – SEMAS, 2016. 

 

 
Figura 28 – Emissões ao longo dos anos para veículos a diesel. 
Fonte – SEMAS, 2016. 

Observa-se que as emissões de alguns parâmetros como o CO aumentaram ao longo dos anos, o que está 

associado ao aumento da frota de veículos e dos congestionamentos. 

Segundo o PCPV do Pará, o sistema de alta pressão, que atua na região Centro-Oeste do Brasil entre maio e 

julho, influencia grande parte do sul do Estado e é caracterizado por correntes descendentes de ar e inversão 

térmica, que prejudicam a dispersão de poluentes. Nessa época do ano, aumenta a ocorrência de incêndios 

florestais que são os principais eventos de poluição atmosférica no estado e cujas plumas de fumaça alcançam 

quilômetros. Belém, apesar de possuir condições topográficas e climáticas favoráveis à dispersão de poluentes, 

pode ser afetada com a concentração de gases poluentes dessas plumas de fumaça, o que leva ao aumento 

significativo de casos de internações por doenças respiratórias (SEMAS, 2016). 
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É perceptível que, assim como a maioria das cidades brasileiras, Belém necessita de atenção quanto à qualidade 

do ar e ações efetivas para o controle da poluição, como a implementação do PCPV, do programa I/M veicular, 

fiscalização das obras civis e contra queimadas e supressão vegetal irregular, de forma que os danos aos 

materiais, à fauna, à flora e à população sejam minimizados e a cidade se torne mais sustentável. 

 

4.2 | MEIO BIÓTICO 

 

4.2.1 | COBERTURA VEGETAL E FAUNA 

No Pará, assim como ocorre em diversos Estados do país, o crescimento acelerado e desigual entre seus 

municípios promoveu grande alteração na cobertura vegetal original da região. Atualmente esse território é 

composto predominantemente por florestas secundárias ou capoeiras, que substituíram as antigas florestas 

densas de baixos platôs (SEGEP, 2020). 

Entre a vegetação remanescente na região, observa-se a Floresta Ombrófila Densa em tratos marginais dos 

cursos d’água e nas baixadas, com Mata de Terra Firme, de Várzea e Mangue, que possuem elevada 

biodiversidade e diversificação. A Floresta Ombrófila Densa é característica do Bioma Amazônia, possui árvores 

perenifólias, de grande porte (acima de 50 metros de altura) e que, conforme aspectos regionais como altitude, 

clima e umidade, pode ser encontrada como Mata de Várzea periodicamente inundada, Mata de igapó 

permanentemente inundada e Terra Firme, pertencentes a terrenos secos (PMB, 2014).  

Na Figura 29, há o mapa da cobertura vegetal de Belém, em que se pode visualizar a predominância de influência 

urbana e escassez da vegetação original na área de influência direta do empreendimento (Apêndice 30). 
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Figura 29 – Mapa de cobertura vegetal de Belém. 
Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

De acordo com Amaral et al. (2009), em virtude desse cenário de cobertura vegetal, podem ser encontradas na 

região Metropolitana de Belém cerca de 455 espécies de valor madeireiro, alvo de exploração, consideradas 

vulneráveis ao desaparecimento nos próximos anos, entre elas: Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. 

(Apocynaceae), Cedrela odorata L. (Meliaceae), Eschweilera piresii S.A. Mori (Lecythidaceae), Euxylophora 

paraensis Huber (Rutaceae), Hymenolobium excelsum Ducke (Leguminosae), Manilkara huberi (Ducke) 

Chevalier (Sapotaceae), Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. (Bignoniaceae), Mezilaurus itauba (Meisn.) 

Taub. ex Mez (Lauraceae) e Qualea caerulea Aubl. (Vochysiaceae).  
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A SEGEP (2020) afirma que o Pará possui uma vasta área de desflorestamento (Figura 30), sendo identificada 

252 km² em Belém, trazendo ao Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), região que abriga a maior parte do 

bairro Jurunas, uma característica de cobertura vegetal fragmentada, com maior parte no conjunto Jardim 

Itororó, ao nordeste e na bacia do Tucunduba, ao leste (RODRIGUES E LUZ, 2007). 

 
Figura 30 - Desflorestamento acumulado no Pará. 
Fonte – FAPESPA, 2015 

As regiões cuja cobertura do solo ainda se encontra preservada se devem à criação de Unidades de Conservação 

(UCs). O município de Belém possui cerca de 6.200 ha de UCs, o que representa aproximadamente 6% de área 

protegida (SEGEP 2020). Quanto ao Pará, o Estado apresenta 60,25% do seu território ocupado por áreas 

legalmente protegidas, dividido entre Unidades de Conservação, Terras indígenas, Terras das Forças Armadas e 

Terras Quilombolas, conforme a Tabela 4 (IDEFLOR-BIO, 2019). 

Tabela 4 - Áreas Legalmente Protegidas no Pará 

 
Fonte - SEPLAD, 2019 apud IDEFLOR- BIO, 2019 

De forma geral, a IDEFLOR-BIO (2019) afirma que as áreas legalmente protegidas abrigam cerca de 6.360 
espécies da flora incidente no estado do Pará, das quais 2.447 são arbóreas, a grande maioria são de florestas 
de terra firme, outras de mata de várzea e igapó, e algumas são comuns a ambos os ambientes. Sendo as Ucs e 
áreas de proteção localizadas em Belém e região metropolitana: o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da 
Amazônia (REVIS), o Parque Estadual do Utinga (PEUt), a Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu (APA 
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Ilha do Combu), a Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém), além do Jardim 
Botânico Bosque Rodrigues Alves, Jardim Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi, Parque Zoobotânico 
Mangal das Garças (Figura 31). 

 

 
Figura 31 – Mapa de Unidades de Conservação e Áreas de Proteção em Belém. 
Fonte – IBGE, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

O Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS) está localizado na Região Metropolitana de Belém 

(Figura 32), possui cerca de 6.367ha e não está inserido na área de influência das obras de intervenção. Criada 

em 2010 através do Decreto nº 2.211, a unidade tem entre seus objetivos a conservação da área remanescente 

de florestas primárias, uma vez que há o predomínio de 98,2% de Floresta Ombrólia Densa, com presença de 
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mata de várzea em sua área. Nesta região encontra-se diversas espécies de plantas ameaçadas de extinção como 

o acapu (Vouacapoua americana), angelim (Zygia racemosa), cedro (Cedrela odorata), castanheira do Pará 

(Bertholletia excelsa) e a ucuúba branca (Virola surinamensis), entre outras e nas áreas de várzea dos rios Guamá 

e Uriboca, encontram-se exemplares de grande porte de samaúmas (Ceiba pentandra), ucuúbas (Virola 

surinamensis) e entre outras (ANA, 2018 B; IDEFLOR-BIO, 2020). 

 
Figura 32- Localização do Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. 
Fonte - IDEFLOR-BIO, 2020 

A Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém, mais conhecida por APA Belém, é uma 

Unidade de Conservação para Uso Sustentável estabelecida em 1993 através do Decreto Estadual n° 1.551/93, 

possui área territorial de 7.458 ha, limitada ao sul pelo rio Guamá e engloba os municípios de Belém e 

Ananindeua. Sua cobertura vegetal contém características do Bioma Amazônia, possuindo mais de 60% de 

território ocupado por Floresta Ombrólia e 15% por áreas construídas (ANA, 2018 B). 

O parque Estadual de Utinga é uma UC criada pelo Decreto Estadual n° 1.551/1993, classificada como uma 

Unidade de Proteção Integral, está situado nos municípios de Belém e Ananindeua, inserido na APA Belém e sua 

cobertura vegetal é caracterizada por florestas de terra firme, igapó e ombrófila densa, com vegetação de 

palmeiras, ervas, epífitas e árvores. Sua grande importância se deve à presença, em seu território, de dois corpos 

d’água responsáveis pelo abastecimento de 70% da população na Região Metropolitana de Belém, o Lago 

Bolonha e o Água Preta (Figura 33) (GAMA et al., 2019).  
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Figura 33- Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Parque Estadual do Utinga. 
Fonte - GAMA et al., 2019 

Definido pelo CONAMA n° 339/03, o Jardim Zoobotânico Emílio Goeldi (Parque Zoobotânico do Museu 

Paraense) e o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves são consideradas como Zonas Especiais de Interesse 

Ambiental (ZEIA). O Jardim Rodrigues Alves está localizado na Avenida Almirante Barroso, bairro Marco, na 

entrada de Belém, e surgiu a partir da necessidade de preservação do ambiente natural na área urbana da cidade 

de Belém. Atualmente apresenta uma cobertura florística de 2.500 espécies florestais característica de floresta 

de terra firme, enquanto o Parque do Museu Paraense apresenta 2.000 espécies de plantas dentro da sua área 

de 52 mil m², no bairro de São Brás (FAPESPA, 2019).  

O Parque Naturalístico Mangal das Garças foi criado pelo Governo do Pará em 2005 como resultado da 

revitalização de uma área de cerca de 40.000 m2 às margens do Rio Guamá, no centro histórico de Belém. O 

Parque foi dotado de infraestrutura que aproveitasse ao máximo as condições paisagísticas da área e 

representasse as diferentes macrorregiões florísticas do Pará: as matas de terra firme, as matas de várzea e os 

campos, com sua fauna. O Parque conta com lagos, aves, vegetação típica, equipamentos de lazer, restaurante, 

vistas espetaculares da cidade e do rio e se tornou um dos pontos turísticos de Belém (MANGAL DAS GARÇAS, 

2021). Esse Parque localiza-se no entorno do empreendimento. 

A flora característica do Parque Mangal das Garças é a várzea do estuário amazônico e é composta 

principalmente pelas espécies (Figuras 34, 35 e 36 – Flora encontrada no Parque Mangal das Garças.) (MANGAL 

DAS GARÇAS, 2021 B):  

• Bacurizeiro (Platonia insignis): a espécie cultivada no Parque é o Bacuri-Pari (Bacuri de Bico, Bari-pari e 

Bacupari-açú), que pode ser encontrada na floresta Amazônica e em áreas de várzeas de pequenos rios.  

• Aningal / Aningas (Montrichardia linifera): é uma planta herbácea que cresce na água, em solos cobertos 

por água ou em solos saturados, macrófita aquática, possui capacidade de absorver grandes 

quantidades de minerais presentes no solo. A aninga é uma espécie de planta invasora, que cria 

condições de sombra e possibilidade de aparecerem outras espécies, como o açaí e o buriti.  
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• Açaizeiro (Eutérpe oleracea): é uma palmeira que produz o famoso fruto de cor roxa, utilizado na 

confecção de refrescos, sucos, sorvetes e serve como alimento. Também chamado de açaí-branco, 

juçara, palmiteiro e piná e tucaniei.  

• Mangueira (Mangifera indica): é uma árvore frutífera nativa do sul e sudeste asiático que no Brasil foi 

introduzida com sucesso por ser um país tropical.  

 
Figuras 34, 35 e 36 – Flora encontrada no Parque Mangal das Garças. 
Fonte - MANGAL DAS GARÇAS, 2021 B, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

A APA da Ilha de Combu possui vasta área de floresta várzea e está localizada à margem do Rio Guamá (Figura 

37) e foi criada a partir da Lei Estadual n° 6.803/1997 como área de proteção ambiental pertencente ao grupo 

de Uso Sustentável, possui área territorial de aproximadamente 16 km². 

 
Figura 37 - Uso do solo na APA da Ilha do Combu. 
Fonte- IDEFLOR-BIO, 2010 

A Ilha do Mosqueiro abrange uma área de aproximadamente 191 km2, dista 67 km de Belém e o Parque do 

Mosqueiro é, pois, formado por um conjunto de ilhas: do Cotovelo, Terra Alta e Carará e ladeado pelos rios 

Murubira e Tamanduá. O Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro (PMIM) engloba uma área de 190 há na ilha, 
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limitado pelos igarapés Tamanduá e Cajueiro e pelo rio Murubira e é uma unidade de conservação criada pela 

Lei n° 1.401/88, englobada pelo Plano Diretor do Município de Belém, Lei nº 1.601/93 e ratificada pelo Decreto 

nº 26.138/93 – PMB. Foi criado para permitir a proteção dos mananciais que abastecem de água a Vila do 

Mosqueiro e da flora e fauna remanescentes. Além disso, com a infraestrutura prevista para o Parque, “vai 

assegurar para as gerações futuras e propiciar para a população da ilha um espaço de lazer e cultura, 

transformando-se em um referencial de aproveitamento racional de um recurso natural aliado a sua 

conservação” (PMB, 2019 B). 

Quanto à fauna, o Bioma Amazônia abriga mais de 70% das espécies de mamíferos e 80% de aves existentes em 

território brasileiro. Por sua vez, a localização territorial do Pará, predominantemente sob o Bioma Amazônia 

(99%), exerce grande influência na fauna local, que apresenta alta biodiversidade. Segundo o Ibama (2017), esse 

fator, junto ao avanço das cidades frente ao território de florestas, confere ao Estado variados casos de tráfico 

de animais silvestres e consequente apreensão.  

De acordo com a IDEFLOR-BIO (2019), as UCs localizadas na RMB abrigam 1.261 espécies de peixes de águas 

doce e salgada, 1.046 espécies de aves e 148 espécies de mamíferos. O Parque Estadual de Utinga compreende 

uma das regiões do Pará de maior heterogeneidade biológica, abrigando 122 espécies de anfíbios e répteis entre 

eles: Alopoglossus angulatus, Leptophis ahaetulla (cobra-cipó), Mastigodryas bifossatus (cobra-cipó), 

Chelonoides carbonarius (Jabuti Piranga), Podocnemis expansa (Tartaruga da Amazônia) (PEREIRA, 2014).   

O Parque Mangal das Garças reúne espécies de fauna num Viveiro, sendo as principais (Figuras 38, 39, 40 e 41 

– Fauna encontrada no Parque Mangal das Garças.) (MANGAL DAS GARÇAS, 2021 C): 

• Flamingo (Phoenicopterus ruber): espécie também conhecida como Flamingo Chileno, que pode ser 

encontrada no sul do país. Alimenta-se principalmente por vegetação e invertebrados aquáticos. Devido 

ao caroteno, possui coloração rosada. 

• Borboleta Júlia (Júlia (Dryas iulia)): é uma espécie de borboleta que pode ser encontrada nas três 

Américas. Alimenta-se de folhas de maracujá e possui vida longa, podendo atingir seis meses. 

• Garça Branca Grande (Ardea alba): é uma espécie encontrada no Pantanal, costas do sudeste, nordeste, 

norte e rios de todo o território brasileiro. Alimenta-se principalmente de peixes, podendo consumir 

pequenos roedores anfíbios e répteis. 

 
Figuras 38, 39, 40 e 41 – Fauna encontrada no Parque Mangal das Garças. 
Fonte - MANGAL DAS GARÇAS, 2021 C, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 
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Na área de intervenção, às margens do Rio Guamá, a fauna sofreu um severo impacto negativo devido à 

urbanização e praticamente a extinção dos ambientes naturais, habitats da fauna. Os canais existentes na área 

são utilizados para lançamentos de esgoto e águas pluviais, o que inviabiliza a manutenção de espécies mais 

especializadas. Assim, vertebrados terrestres, como os lagartos, se refugiam nos fragmentos de floresta 

remanescentes. A perspectiva é de se encontrar ainda mamíferos roedores, como Mus musculus, Rattus rattus 

e Rattus novergicus e da ictiofauna espécies de peixes resisitentes à poluição, como o tamoatá (Hoplosternum 

littorale) e a traíra (Hoplias malabaricus), e que podem vir a ntrar nos canais durante as cheias do Rio Guamá. 

As aves que ainda ocorrem são o periquito-de-asa-branca (Brotogeris versicolurus) e a andorinha (Stelgidopteryx 

ruficollis) (ENGESOLO, 2007). 

Em virtude da modificação do uso e ocupação do solo em Belém e na área de intervenção, em que a vegetação 

foi substituída por edificações e estruturas urbanas, a fauna e a flora locais são remanescentes e para sua 

preservação é preciso evitar a destruição de seus habitats nos fragmentos de vegetação que ainda existem na 

região. 

 

4.3 | MEIO ANTRÓPICO 

 

4.3.1 | INFRAESTRUTURA 

As condições de infraestrutura de Belém ainda carecem de ampliação a fim de oferecer uma boa qualidade de 

vida para toda a sua população, assim, o escopo das ações do PROMABEN abrange ações prioritárias e 

contempla, principalmente, o resgate do equilíbrio ambiental através da requalificação da macrodrenagem, do 

saneamento básico e do sistema viário. 

 

4.3.1.1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água no município de Belém tem ocorrência em mais de 75% (setenta e cinco 

por cento) do município.  

Os principais mananciais superficiais dos sistemas públicos de abastecimento localizados na 

área de estudo são o rio Guamá, o lago Água Preta e o lago Bolonha. Os lagos Água Preta 

(10.000.000 m³) e Bolonha (2.000.000 m³) foram formados por meio da construção de 

barragens. Atualmente, segundo informações da COSANPA (2018), são captados 3,20 m³/s no 

rio Guamá para reforço dos lagos Água Preta e Bolonha. 

Em Belém estima-se que sejam produzidos atualmente 5,63 m³/s de água tratada para 

abastecimento da população servida com rede. Dos 5,63 m³/s, 2,60 m³/s são provenientes do 

Complexo Bolonha (mananciais superficiais) e o restante (3,03 m³/s), portanto, é proveniente 

de mananciais subterrâneos. (ANA, 2018) 

Gráfico 8 – Abastecimento de água por domicílio, Belém 

 
Fonte – DATASUS/SIAB, 2015 
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De acordo com o gráfico acima se percebe que de um total de 86.110 (oitenta e seis mil, cento e dez) domicílios 

existentes no ano 2015 (dois mil e quinze), 75,47% (setenta e cinco inteiros e quarenta e sete décimos por cento) 

são abastecidos pela rede pública, enquanto 22,70% (vinte e dois inteiros e setenta décimos por cento) usam 

poços ou nascentes e 1,83% (um inteiro e oitenta e três décimos por cento) utilizam outra forma de 

abastecimento. 

  
Figura 42 – Abastecimento de Água 
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Na área de intervenção do projeto, como pode ser observado acima, a maioria dos habitantes contam com 

abastecimento de água pela rede pública, de acordo com dados do IBGE. O município de Belém tem 

fornecimento de água administrado pela Companhia de saneamento do Pará (COSANPA), e, portanto, atende 

ao Bairro Jurunas. Segundo a publicação “Anuário de Belém” de 2019 (dois mil e dezenove), o bairro aqui 

estudado apresenta os seguintes tipos de abastecimentos de água em seus domicílios particulares permanentes. 

Gráfico 9 – Abastecimento de água por domicílio, Bairro Jurunas 

 
Fonte – ANUÁRIO, 2019 

De acordo com pesquisas feitas no local de intervenção, com a aplicação de 55 (cinquenta e cinco) questionários 

aplicados (Vide Apêndice 03) no miolo do Jurunas, não havia nenhum poço ou nascente nas propriedades 

entrevistadas ou fora delas. Em relação a qualidade da água e do serviço prestado pela COSANPA, o resultado 

foi: 
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Tabela 5 – Avaliação do Abastecimento de Água 

Abastecimento de Água Opnião dos moradores 

Boa Razoável Ruim 

Qualidade da Água (Sabor e turbidez) 13 19 23 

Frequência (Falta d’água) 20 18 17 

Total 33 37 40 

Total Geral 110 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021. 

Nas entrevistas foram detectadas muitas falas que consideravam a qualidade da água como ruim, informando 

o aspecto de cor (turbidez) e sabor como não aceitáveis, por ser uma região de baixo poder aquisitivo, o custo 

das soluções para se ter água potável, com a compra de água mineral, é muito alto, não sendo possível para 

grande parte da população, ou comprometendo recurso importante da renda mensal dos usuários deste serviço.   

Com relação ao tratamento da água para consumo, de acordo com dados do DATASUS/SIAB (2015), 52,77% 

(cinquenta e dois inteiros e cinquenta e sete décimos por cento) utilizam água filtrada, 5,35% (cinco inteiros e 

trinta e cinco décimos por cento) água fervida, 11,16% (onze inteiros e dezesseis décimos por cento) água 

clorada e 30,72% (trinta inteiros e setenta e dois décimos por cento) utilizam água sem tratamento. 

Gráfico 10 – Tratamento de água para consumo 

 
Fonte – DATASUS/SIAB, 2020 

 

4.3.1.2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Belém não foge à regra dos demais municípios brasileiros, isto é, apresenta como grande carência o 

esgotamento sanitário. O mais frequente é a utilização de fossas sépticas, com uma parcela da população ainda 

realizando o lançamento de dejetos na rede de drenagem, contribuindo para a contaminação das águas, com 

rebatimentos sobre a qualidade de vida da população.  

Tendo em vista dados do Sistema de Informações de Atenção Básica - SIAB, no ano de 2015, Belém tinha apenas 

27.353 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e três) domicílios, 23,97% (vinte e três inteiros e noventa e sete 

décimos por cento) do total com ligação a um sistema de esgotamento, enquanto 73.977 (setenta e três mil, 

novecentos e setenta e sete) domicílios, 64,84% (sessenta e quatro inteiros e oitenta e quatro décimos por 

cento)  utilizavam fossas, sépticas ou rudimentares e 12.763 (doze mil, setecentos e sessenta e três), 11,19% 

(onze inteiros e dezenove décimos por cento) jogavam os resíduos a céu aberto, em valas ou em rios, lagos ou 

no mar, como pode ser visto no gráfico abaixo. 
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Gráfico 11 – Esgotamento Sanitário, Belém 

 
Fonte – DATASUS/SIAB, 2015 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), além de baixos, somente 10% (dez por cento) dos efluentes 

do município de Belém são tratados. “A deficiência da coleta de esgotos propicia o uso de alternativas 

individuais, como fossas e sumidouros ou o lançamento do esgoto diretamente em cursos d’água ou no solo 

sem qualquer tipo de tratamento”. (ANA, 2018) 

Gráfico 12 - Destinação final dos esgotos domésticos nas áreas urbanas de Belém 

 
Fonte – ANA, 2018 

A falta de coleta e tratamento e a disposição dos efluentes domésticos em fossas e sumidouros 

realizada durante anos, concentradas em uma mesma região, representa um contínuo aporte 

de contaminantes aos aquíferos. Esse cenário ocorre em uma região onde os aquíferos 

aflorantes tem o nível d’água rasos, facilitando o processo de contaminação. (ANA, 2018) 

 
Figuras 43, 44 e 45 – Contaminação do solo e corpos hídricos devido à carência de saneamento básico em Belém. 

Fonte – ANA, 2018 
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Quando comparada a situação do município com o local de intervenção, o tema se mostra um grande problema 

no Miolo do Jurunas. Em todo o perímetro percorrido, todas as ruas, passagens, travessas e avenidas 

apresentavam problemas em relação a solução adotada para o esgoto doméstico.  

Apesar de poucas casas informarem haver fossa, todas informaram ter ligação com a rede pública. É importante 

salientar que não existe rede pública de esgotamento sanitário no perímetro, sendo assim, o uso adotado como 

regra é a ligação do esgoto doméstico a rede de drenagem pluvial, como pode ser visualizado no mapa abaixo. 

  
Figura 46 – Domicílios providos de banheiros ligados à rede de esgoto ou à rede pluvial  
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

O único trecho que não foi detectado visualmente problemas com esgotamento sanitário foi a Avenida Quintino 

Bocaiuva. As fotos abaixo conseguem mostrar os problemas de esgotamento no local. 

 
Figura 47 – Problemas no esgotamento sanitário  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 48 – Problemas no esgotamento sanitário  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

4.3.1.3 | ENERGIA ELÉTRICA 

De acordo com dados do DATASUS/SIAB (2015), 109.280 (cento e nove mil, duzentos e oitenta) domicílios, 

correspondendo 95,78% (noventa e cinco inteiros e setenta e oito décimos por cento) do total, possuem energia 

elétrica em suas residências.  

  
Figura 49 – Domicílios atendidos por energia elétrica  
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 
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Como pode ser visualizado no mapa acima, o local de intervenção e seu entorno, quase que em sua totalidade, 

possuem fornecimento de energia elétrica e, de acordo com a percepção dos usuários entrevistados, o serviço 

prestado é bom, com pouca oscilação e boa frequência, como pode ser visto no gráfico abaixo.  

Gráfico 13 – Percepção dos moradores sobre o fornecimento de energia elétrica 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

4.3.1.4 | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de limpeza pública e coleta dos resíduos sólidos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, e, 

de acordo com DATASUS/SIAB (2015), 94,83% (noventa e quatro inteiros e oitenta e três décimos por cento) dos 

domicílios do município têm o seu lixo coletado, enquanto o lixo que é queimado ou enterrado totalizam 3,39% 

(três inteiros e trinta e nove décimos por cento) e o que é jogado a céu aberto totalizam 1,78% (um inteiro e 

setenta e oito décimos por cento), como pode ser observado no gráfico abaixo. 

Gráfico 14 - Disposição do lixo por domicílio, Belém 

 
Fonte - DATASUS/SIAB, 2015. 
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Figura 50 – Domicílios providos de coleta de lixo, Belém  
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo 

Como pode ser observado no mapa abaixo, a área de intervenção e praticamente todo o seu entorno possui 

coleta de lixo em proporções entre 80 (oitenta) e 100% (cem por cento), de acordo com dados do IBGE. Porém, 

embora ocorra regulamente a coleta em toda a zona urbana, ainda é possível ver nas ruas ou em pontos de 

terrenos baldios a presença de lixo, como uma evidência da falta de cuidado da população, facilitando a 

presença de vetores transmissores de doenças, como pode ser observado nas fotos abaixo, tiradas na área de 

intervenção do empreendimento. “O material acumulado sobre o solo produz chorume, assoreamento e 

possíveis alagamentos junto aos canais e bueiros”. (ANA, 2018B) 

 
Figura 51 – Lixo acumulado em via  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 52 – Lixo acumulado em calçada e via  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 53 – Lixo acumulado em via e canal  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 54 – Lixo acumulado em via  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 55 – Lixo acumulado em calçada e via  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Apesar do local conter placas que indicam crime ambiental o ato de jogar lixo em meio urbano, como a mostrada 

abaixo, imagens de vias, calçadas e valas cheias de resíduos sólidos são recorrentes no local.  

 
Figura 56 – Placa indicando proibição jogar lixo na rua  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

“Em Belém, embora a SESAN ofereça serviços de coleta de entulhos, desobstrução de canais, pontos de entrega 

voluntária de resíduos e programas de educação ambiental, é notória a necessidade de ampliarem-se esses 

serviços para a população”. (ANA, 2018B) 

Tabela 6 – Lixões e aterros localizados próximos ao município 

Nome da Área Município 

Aterro sanitário de Marituba Marituba 

Lixão do Aurá Ananindeua 

Lixão Municipal Benevides (Bairro das Flores) 

Lixão Municipal Santa Izabel do Pará 

Lixão Municipal Santa Bárbara (Estrada do Caiçaua, km3) 
Fonte – ANA, 2018B 

Os aterros sanitários e lixões encontrados na região próxima ao município de Belém são os citados na tabela 

acima, e eles possuem a seguinte movimentação de origem e destino dos resíduos sólidos entre Belém e os 

municípios destacados: 
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Figura 57 – Mapa de localização das fontes pontuais de poluição relacionadas a lixões  
Fonte – ANA, 2018B 

“Os aspectos construtivos dos lixões e aterros sanitários indicam um baixo controle no que diz respeito à 

prevenção de vazamentos ou coletas de chorume e águas residuais, somado ao fato de não haver a devida 

compactação de cobertura, controle de vetores ou de acesso”. (ANA, 2018B) 

 

4.3.1.5 | DRENAGEM 

O crescimento da cidade tem como consequência o aumento da produção de resíduos sólidos, 

impermeabilização das superfícies e a contaminação das águas pluviais, e, quando não são propostas medidas 

para compensar o aumento do escoamento superficial, começam-se a surgir os problemas de drenagem urbana. 

A urbanização aumenta as áreas impermeáveis, o que aumenta a frequência de inundações e a produção de 
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sedimentos e dos resíduos sólidos que escoam para a drenagem, o que provoca inundações, empoçamento de 

águas pluviais, carreamento de resíduos sólidos pelo sistema de drenagem. (COSTA et all, 2015) 

Cidades como Belém-PA revelam uma situação preocupante, pois embora existam serviços de 

varrição e limpeza urbana, estes não são capazes de coletar toda a produção gerada. O 

resultado deste efeito é o despejo de resíduos sólidos em terrenos baldios e muitas vezes 

próximos aos cursos d'água, ou mesmo diretamente nos canais. Os sistemas de drenagem 

urbana que se encontram comprometidos pela falta de capacidade de condução para a 

urbanização atual, tornam-se agentes de transporte dos resíduos que obstruem o fluxo. (COSTA 

et all, 2015) 

Essa situação reflete na percepção dos moradores que vivem no local de intervenção e seu entorno, como pode 

ser visto nos gráficos abaixo sobre a interpretação dos moradores em relação à drenagem pluvial e à mistura de 

água de chuva com esgoto, perspectivamente. 

Gráfico 15 – Percepção dos moradores locais sobre a Drenagem Pluvial local 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Gráfico 16 – Percepção dos moradores locais sobre a existência da mistura da água de chuva com esgoto no local 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

O resultado da pesquisa acima se dá em detrimento da convivência da população local com situações como as 

abaixo registradas.  

14

40

0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Existente com
eficácia

Existente com
alagamentos

Inexistente Não sabe informar

49

6

0

10

20

30

40

50

60

Existe a mistura da água da
chuva com esgoto

Não existe a mistura da água
da chuva com esgoto



 

80 
 
 
 

 
Figura 58 – Situação da drenagem local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 59 – Situação da drenagem local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 60 – Situação da drenagem local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 61 – Situação da drenagem local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 62 – Situação da drenagem local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

4.3.1.6 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A respeito do sistema de iluminação pública, foi detectado pelo trabalho de campo e confirmados nos 

questionários aplicados na região, que 100% (cem por cento) das ruas possuem sistema padronizado de 

iluminação pública e atende satisfatoriamente a todos os moradores do miolo do Jurunas. 

O único local que apresentou queixa a respeito da iluminação pública foi no condomínio Residencial Aloysio 

Chaves, onde os moradores informaram que é insuficiente ou há pouca manutenção para a troca das lâmpadas 

na entrada do condomínio. 

 

4.3.1.7 | TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 

Segundo dados da ANATEL (2020), o município de Belém é atendido pelos seguintes serviços:  

Tabela 7 – Serviços de telefonia e comunicação em Belém 

SERVIÇO ACESSOS DENSIDADE 

Internet banda larga fixa 234k 54,5 (acessos/100 dom.) 

Telefonia móvel  2,5 mi 160,4 (acessos/100 hab.) 

TV por assinatura 105,6k 24,6 (acessos/100 dom.) 

Telefonia fixa 223k 52 (acessos/100 dom.) 
Fonte – ANATEL, 2020 
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4.3.1.7.1 | INTERNET FIXA BANDA LARGA 

O Serviço de internet fixa banda larga possui, segundo informações da ANATEL (2020), 46% (quarenta e seis por 

cento) do serviço ligado por cabo coaxial, 29,90% (vinte e nove inteiros e noventa décimos por cento) por fibra 

óptica, 16,30% (dezesseis inteiros e trinta décimos por cento) por cabos metálicos e 5,80% (cinco inteiros e 

oitenta décimos por cento) por LTE.  

Em relação as prestadoras de serviço e sua distribuição percentual no município, se apresenta da seguinte 

forma: 

Gráfico 17 – Prestadoras de serviço de internet Banda Larga 

 
Fonte – ANATEL, 2020 

 

4.3.1.7.2 | TELEFONIA MÓVEL 

Em relação ao serviço de telefonia móvel, a tecnologia apresentada neste município se apresenta da seguinte 

forma: 77,50% (setenta e sete inteiros e cinquenta décimos por cento) das linhas ativas possuem a tecnologia 

4G, 12,30% (doze inteiros e trinta décimos por cento) utilizam 3G e 10,20% (dez inteiros e vinte décimos por 

cento) utilizam 2G.  

Já em relação a modalidade de cobrança do serviço de telefonia móvel, 68,30% (sessenta e oito inteiros e trinta 

décimos por cento) das linhas ativas possuem como sistema o serviço pré-pago e 31,70% (trinta e um inteiros e 

setenta décimos por cento) como pós-pago. 

As prestadoras de serviço de telefonia móvel se distribuem percentualmente no município da seguinte forma: 

Gráfico 18 – Prestadoras de serviço de telefonia móvel 

 
Fonte – ANATEL, 2020 
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4.3.1.7.3 | RÁDIO E TV 

Não foram registradas rádios comunitárias com radiodifusão em postes. As rádios disponíveis para a área de 

intervenção são: 

Tabela 8 – Rádios disponíveis no local 

Frequência Nome Frequência  Concessão/sede Razão social Refixo Rds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FM 

99 FM 99.9 MHz Belém Carajás FM Ltda. 
ZYD 
205 

Não 

Amazônia 
Viva FM 

89.5 MHz Belém 
Fundação Educativa e 
Cultural Amazônia Viva 

ZYL 
775 

Não 

CBN 
Amazônia 
Belém 

102.3 MHz Belém 
Rádio Cidade Morena FM 
Ltda. 

ZYD 
234 

Sim 

Diário FM 92.9 MHz Belém Belém Radiodifusão Ltda. 
ZYD 
208 

Sim 

FM Liberdade 95.9 MHz Belém 
Rádio e Televisão Guajará 
Ltda. 

ZYD 
204 

Não 

FM O Dia 90.5 MHz Belém G. C. Comunicação Ltda. 
ZYX 
774 

Sim 

Liberal FM 97.5 MHz Belém Televisão Liberal Ltda. 
ZYD 
230 

Sim 

Mix FM 100.9 MHz Belém 
Emissoras Rádio 
Marajoara Ltda. 

ZYD 
206 

Sim 

Província FM 98.5 MHz Belém Província FM Stereo Ltda. 
ZYD 
212 

Não 

Rádio Boas 
Novas 

91.9 MHz Belém 
Fundação Cultural de 
Radiodifusão Educativa 
Costa Dourada 

ZYL 
802 

Não 

104.7 MHz Belém 
Fundação Evangélica Boas 
Novas 

ZYI 
530 

Não 

Rádio Cultura 
do Pará 

93.7 MHz Belém 
Fundação Paraense de 
Radiodifusão - FUNTELPA 

ZYD 
233 

Não 

Rádio 
Marinha 

104.1 MHz Belém 
Centro de Comunicação 
Social da Marinha 

ZYR 
550 

Não 

Rádio Nazaré 
FM 

91.3 MHz Ananindeua/Belém 
Fundação Nazaré de 
Comunicação 

ZYD 
216 

Não 

Rauland FM 95.1 MHz Belém Rauland Belém Som Ltda. 
ZYD 
200 

Não 

OT2 

Rádio Clube 
do Pará 

4885 kHz Belém 
Rádio Clube do Pará PRC5 
Limitada 

ZYG 
362 

  

Super Rádio 
Marajoara 

4955 kHz Belém 
Emissoras Rádio 
Marajoara Ltda. 

ZYG 
361 

  

Fonte – ANATEL, 2020 e Consulta geral de radiodifusão, 2020 

Sobre as emissoras de TV existentes no local, foram levantadas:  

Tabela 9 – Emissoras de TV locais 

NOME CD3 CONCESSÃO RAZÃO SOCIAL AFILIAÇÃO PREFIXO  

Boas Novas 
Belém 

4 (36) Belém Rádio e Televisão Guajará Ltda. Boas Novas ZYB 201 

 
2 Ondas Tropicais. (Faixas de 90 e 60 metros) - Onda Média com potência compreendida entre 1 kW e 10 kW (ANATEL. 
2003). 
3 Canal digital. 
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NOME CD3 CONCESSÃO RAZÃO SOCIAL AFILIAÇÃO PREFIXO  

RBA TV 13 
(35) 

Belém Sistema Clube do Pará de 
Comunicação Ltda. 

Rede 
Bandeirantes 

ZYB 203 

Record TV 
Belém 

10 
(22) 

Belém Rádio e Televisão Marajoara Ltda. RecordTV ZYB 204 

Rede Brasil 
Pará 

17 
(16) 

Belém W.A.C. Rabelo e Cia. Ltda. RBTV RTV 

Rede Cultura 
do Pará 

2 (41) Belém Fundação Paraense de 
Radiodifusão - FUNTELPA 

TV Cultura ZYB 202 

Rede TV! Belém 47 
(48) 

Belém Rádio e TV União Ltda. RedeTV! RTV 

SBT Pará 5 (26) Belém TVSBT - Canal 5 de Belém S/A SBT ZYB 200 

TV A Crítica 
Belém 

40 Belém Sistema Livre de Comunicação TV A Crítica RTV 

TV Grão Pará 14 
(15) 

Belém Rauland Belém Som Ltda. TV Gazeta RTV 

TV Liberal 
Belém 

7 (21) Belém Televisão Liberal Ltda. Rede Globo ZYB 222 

TV Nazaré 30 
(31) 

Belém Fundação Nazaré de Comunicação TV Nazaré ZYB 206 

Fonte – ANATEL, 2020 e Consulta geral de radiodifusão, 2020 

Com relação à outras formas de comunicação existentes no bairro Jurunas, foram encontradas poucas páginas 

em redes sociais, tais como: 

Tabela 10 – Outras formas de comunicação 

REDE NOME ENDEREÇO OBSERVAÇÃO 

Facebook Lá no Jurunas 

Belém-PA 

https://www.facebook

.com/groups/5516229

64963598/ 

Com 7,4 mil membros. 

Pagina com poucos conteúdos informativos. 

Havendo por conta do período eleitoral municipal 

uma grande quantidade de postagens. Onde 

favorece um dos candidatos. 

Facebook Notícias do 

Jurunas 

https://www.facebook

.com/groups/1561800

510536292 

Com 12,4 mil membros. 

Pagina com poucos conteúdos informativos. 

Havendo por conta do período eleitoral municipal 

uma grande quantidade de postagens neste 

sentido. 

Facebook O Comunicador https://www.facebook

.com/comunicadorluz/ 

Informações sobre política, acontecimentos, festas 

e etc... 

Fonte – Consulta geral de radiodifusão, 2020 

Segundo a comunidade entrevistada, a forma mais comum de comunicação é via grupos de WhatsApp, não 

havendo um em específico. Foram citados grupos de igrejas, grupos de amigos, mas nenhum que consolidasse 

majoritariamente os diversos grupos e afinidades existentes no Miolo do Jurunas. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/551622964963598/
https://www.facebook.com/groups/551622964963598/
https://www.facebook.com/groups/551622964963598/
https://www.facebook.com/groups/1561800510536292
https://www.facebook.com/groups/1561800510536292
https://www.facebook.com/groups/1561800510536292
https://www.facebook.com/comunicadorluz/
https://www.facebook.com/comunicadorluz/
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4.3.2 | DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

4.3.2.1 | METODOLOGIA 

Para o levantamento dos dados socioeconômicos, foi utilizada a seguinte metodologia: 

Para o levantamento de dados referente as questões sociais e socioeconômicas, foram utilizados instrumentos 

metodológicos de comprovada eficácia, com larga tradição nas pesquisas deste gênero. A amplitude deste 

estudo foi dimensionada de acordo com o estabelecido no termo de referência do referido trabalho. 

As atividades foram divididas em duas, como apresentada abaixo.  

Levantamento de dados Secundários – com base em bibliografias de referência, tanto de Institutos de pesquisa 

e estatística de credibilidade como o IBGE e INEP quanto Agências Reguladoras Nacionais como ANA, ANEEL e 

ANATEL, bem como publicações consagradas como Atlas da Violência, e por fim, fontes bibliográficas 

acadêmicas, sejam em teses, dissertações, artigos de revistas cientificas.  

Levantamentos de dados Primários – estes foram divididos em dois processos, distintos e complementares 

entre si. O primeiro se constitui na elaboração de questionário de entrevista, aplicação, tabulação e 

interpretação dos dados. O segundo utilizou a metodologia de observação direta. Estas ações de levantamentos 

de dados primários ocorreram no recorte temporal de 21 (vinte e um) a 26 (vinte e seis) de novembro de 2020 

(dois mil e vinte), das 7:30h (sete horas e trinta minutos) às 16h (dezesseis horas). 

Toda ação foi realizada por técnico capacitado e por uma auxiliar de pesquisa. Esta, foi selecionada por ter 

experiência em atividades com interação coletiva, ser ex-moradora do Bairro e já ter sido professora de uma das 

escolas municipais no entorno do Miolo do Jurunas, sendo, portanto, conhecedora das ruas e moradores locais. 

  

  

Figuras 63, 64, 65 e 66 – Registros fotográficos de parte das entrevistas realizadas.  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Tentou-se abordar por questões sanitárias apenas moradores que estivessem utilizando máscaras de proteção, 

no entanto, dado ao irrisório número de pessoas que faziam uso do EPI, foi inevitável a interação com parte dos 

entrevistados que não o utilizava. 

Há ainda um fator importante a ser mencionado, o período de levantamento de dados in loco ocorreu no ínterim 

entre o primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020. Este período de grande engajamento social, 

certamente representou um cenário atípico no ambiente de estudo e devido a este contexto, a apresentação 

da equipe e do trabalho foi realizada de forma detalhada, clara e objetiva, informando qual o programa, as 

empresas envolvidas e o objetivo daquele levantamento de dados na comunidade. 

A equipe apresentou-se fardada com cores neutras (cores que não conotassem partidos políticos) e foram 

identificados com crachá da empresa. Outro fator que resultou em um número não desprezível de declinações 

para responder o questionário por parte da população foi relatado como a insegurança por possíveis golpes de 

estelionatários que recolhem dados da população. 

Neste sentido, o questionário foi adaptado (sua aplicação) reduzindo questões que pudessem gerar 

desconfiança, como telefone e nome completo  

Todas medidas em campo foram tomadas para viabilizar uma boa interação com a comunidade. De forma geral, 

a população local recebeu muito bem a equipe sem nenhuma ocorrência digna de relato. Foram aplicados 55 

questionários, sendo todos eles aplicados na área de influência do empreendimento. 

Dentre os questionários realizados, eles foram distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 11 – Distribuição dos questionários aplicados 

RUA QUANTIDADE 

Rua Eng. Fernando Guilhon 1 

TV. Bom jardim 3 

TV. Dr Brito 3 

TV. Dr Veiga 4 

Helena Dias 2 

TV. Limoeiro 2 

Passagem Jacó 2 

Paulo Roberto 1 

São Miguel 3 

São Miguel Quadra B 6 

São Silvestre 4 

Passagem são Vicente de Paula 1 

Passagem Monte Alegre 9 

TV. Carlos Carvalho 8 

Condomínio Aloysio Chaves 4 

Quadra B, Radial B 2 

TOTAL 55 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

4.3.2.2 | HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO E DINÂMICA POPULACIONAL 

Dados de 2001(dois mil e um) levantados no Bairro Jurunas sobre a procedência de seus moradores demonstram 

que cerca de 54% (cinquenta e quatro por cento) dos entrevistados e seus familiares são nascidos em Belém, 

enquanto 34% (trinta e quatro por cento) são migrantes de origem ribeirinha e 12% (doze por cento) não 

ribeirinhos. (CHAVES, 2001). 
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Durante o trabalho de levantamento de dados primários, dos 55 (cinquenta e cinco) moradores que 

responderam os questionários, 38 (trinta e oito) moram desde seu nascimento no bairro, o equivalente a 76% 

(setenta e seis por cento), demonstrando um índice alto de permanência no bairro, assim como o histórico de 

conhecimento e identidade local relacionado a urbanização e organização comunitária local. 

Gráfico 19 - Origem dos moradores do Bairro Jurunas 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

O índice apresentado demonstra um estabelecimento e fixação da população no bairro, apresentando de acordo 

com a amostra, um fluxo de saída e entrada de moradores baixo.  Os bairros e municípios de origem dos 

moradores podem ser vistos na tabela abaixo. 
Tabela 12 - Local de origem dos moradores entrevistados. 

LOCAL DE ORIGEM/ÚLTIMA MORADA QUANTIDADE 

Cidade Bairro/Local 

Belém – PA  Cremação 1 

Belém – PA Guamá 1 

Belém – PA Condor 1 

Belém – PA Cidade Velha  1 

São Sebastião da Boa Vista – PA - 2 

Igarapé Mirim – PA - 2 

Marapanim – PA - 1 

Santarém – PA - 1 

Bujaru – PA - 1 

Outro não identificado - 2 

TOTAL  13 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Em relação ao tempo de permanência, os moradores entrevistados no bairro os dados demonstram e confirmam 

a baixa circulação de residentes neste perímetro estudado do Bairro Jurunas. Conforme apresenta a Tabela 

abaixo. 
Tabela 13 – Tempo de permanência dos moradores no bairro. 

PERMANÊNCIA NO BAIRRO  

Toda vida 42 

Entre 1 e 5 anos 3 

Entre 5 e 10 anos 3 

Entre 10 e 20 anos 4 

Mais de 20 anos 3 

Total 55 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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Com estes dados sobre origem e tempo de permanência, pode-se avaliar que a comunidade denominada como 

Miolo de Jurunas possui características de identidade urbana consolidadas e formas de cultura local relacionada 

diretamente aos modos de vida construído desde a sua formação. Com esta análise, acredita-se que as 

intervenções feitas para a melhoria da infraestrutura de saneamento potencializarão a permanência destas 

pessoas no local e poderá trazer novos arranjos habitacionais e especulativos. 

 

4.3.2.3 | PERFIL SOCIOECONÔMICO E CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS SOCIAIS DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

De acordo com a dissertação Movimentos sociais no Bairro Jurunas, o referido bairro possui um histórico de 

mobilização social atuante e amplo desde final da década de 1960 (mil, novecentos e sessenta). “Apesar desse 

quadro desfavorável, os Centros Comunitários atuavam no bairro do Jurunas desde 1969 e pouco se 

intimidaram. Havia uma adesão da população que a cada assembleia aumentavam sua participação”. (SILVA, 

2016). 

Existiam centros comunitários e um conselho comunitário criados na década de 1980 (mil, novecentos e oitenta) 

durante o processo de reivindicações de melhorias de qualidade de vida e a propriedade. 

 
Figura 67 – Conselho comunitário do Jurunas  
Fonte – SILVA, 2016 

Na “década de 90 já com o trabalho do Conselho Comunitário do Jurunas que reivindicava o Projetão do Jurunas 

ocorreu, finalmente, a inauguração do Complexo do Jurunas em 1993. Esta obra de infraestrutura foi uma das 

últimas demandas que revela o trabalho político dos centros comunitários” (SILVA, 2016) 

Atualmente existe diversas organizações que atuam em diversas áreas conforme exposto abaixo: 

Associação de Mulheres para o Desenvolvimento do Bairro Jurunas 

Wathsapp: +55 91 98911-9057 

e-mail: natalinapinheiro@hotmail.com 

Obs: Consta como "permanentemente fechado". 

Associação Comunitária da Passagem Limoeiro (ACPL) 

e-mail: centrolimoeiro@gmail.com 

Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 (Fechado aos Sábados e Domingos) 

Histórico: Fundado em 16 de novembro de 1960. Um dos centros mais antigos em atividade em Belém/PA. A 

Associação Comunitária da Passagem Limoeiro (ACPL) surgiu no Bairro do Jurunas (Belém do Pará) em meio ao 

processo de estruturação dos movimentos sociais na deca de 1970 com o proposito que requerer condições 

mailto:natalinapinheiro@hotmail.com
mailto:centrolimoeiro@gmail.com
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básicas de infraestrutura como educação, saneamento, saúde e transporte. Denominado inicialmente de Grupo 

Comunitário Limoeiro foi inaugurado em 04 de outubro de 1970. 

OCAS - ONG 

Endereço: Bairro do - Jurunas, Belém - PA, 66023-300 

Horário de funcionamento: 08:00 – 23:00 (08:00 – 14:00 aos Sábados e Fechado aos Domingos). 

A Organização Comunitária de Adesāo Social OCAS, vem trabalhar a execução de planos projetados por 

profissionais engajados em desenvolver atividades para inclusão social, empreendedorismo cultural, 

capacitação profissional, prevenção a Covid-19, soluções agroindustriais e sugestão de novas tecnologias de 

Monitoramento Populacional. 

e-mail: renatorosas@ocasong.com 

A. A. Grupo Vida Nova - 20 

Endereço: R. Eng. Fernando Guilhon, 450 - Jurunas, Belém - PA, 66045-200. 

Horário de atendimento: 20:00–22:00 (apenas aos Sábados). 

Telefone: (91) 3249-1666 

Grupo Paravida 

Endereço: Av. Roberto Camelier, 809 - Jurunas, Belém - PA, 66033-970 

Horário de funcionamento: 08:00–18:00 (exceto aos Domingos) 

Telefone: (91) 3272-4645 

São Domingos e C R Beneficente 

Endereço: Av. Roberto Camelier, 816 - Jurunas, Belém - PA, 66033-640 

Telefone: (91) 3272-6469 

LBV em Belém/PA – Escola (ONG) 

Endereço: Tv. Padre Eutíquio, 1976 - Batista Campos, Belém - PA, 66033-000 

Horário de funcionamento: 07:30–16:30 (exceto aos Sábados e Domingos) 

Telefone: (91) 3225-0071 

A. A. Grupo Pescador - 20 

Endereço: Rua Timbiras, 1060 ESQUINA C, Av. Roberto Camelier - Jurunas, Belém - PA, 66033-800 

Horário de funcionamento: 20:00–22:00 (apenas as Terças-feiras) 

Telefone: (91) 3249-1666 

A. A. Grupo Belém - 20 

Endereço: R. dos Timbiras, 1060 - Jurunas, Belém - PA, 66033-800 

Horário de funcionamento: 20:00–22:00 (apenas as Sextas-feiras) 

Telefone: (91) 3249-1666 

Sociedade Espírita Servindo a Deus e ao Próximo 

Endereço: R. Eng. Fernando Guilhon, 307 - Cremação, Belém - PA, 66045-200 

Telefone: (91) 3252-2899 

Salão do Reino das Testemunhas de Jeová - Congregação Norte, Jurunas e Condor 

Endereço: R. dos Timbiras, 1106 - Jurunas, Belém - PA, 66033-800 

Telefone: (91) 98135-9798 

Associação da Comunidade de Base do Jurunas (COBAJUR) 

R São Silvestre, 17 - Jurunas - Belém, PA - CEP: 66030-570 

Telefone: (91) 3271-2311 

Atividades: As associações em defesa dos direitos sociais objetivam a defesa de causas relacionadas aos direitos 

humanos, direitos de grupos minoritários étnicos, assim como outros direitos difusos e coletivos. Ilustram essa 

categoria as Organizações não governamentais (ONGs) em proteção às garantias citadas acima, assim como as 

mailto:renatorosas@ocasong.com
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associações beneficentes em prol de grupos socialmente desfavorecidos, como as responsáveis pela distribuição 

de cestas básicas à comunidade carente. 

Presidente: Jose Maria Silva da Costa 

Fonte: http://cnpj.info/Associacao-da-Comunidade-de-Base-do-Jurunas-Cobajur 

Associação Grupo Comunitário Limoeiro 

Endereço: Passagem Limoeiro, 44 - Jurunas, Belém - PA, 66030-150 

Horário de funcionamento: 09:00–17:00 (exceto aos Domingos 

Histórico: A Associação Comunitária da Passagem Limoeiro (ACPL) surgiu no Bairro do Jurunas (Belém do Pará) 

em meio ao processo de estruturação dos movimentos sociais na deca de 1970 com o proposito que requerer 

condições básicas de infraestrutura como educação, saneamento, saúde e transporte. Denominado inicialmente 

de Grupo Comunitário Limoeiro foi inaugurado em 04 de outubro de 1970.  

e-mail: centrolimoeiro@gmail.com 

De acordo com Silva (2016) foram implantadas importantes melhorias no bairro com o Orçamento Participativo 

(OP) na década de 1990 (mil, novecentos e noventa) e 2000 (dois mil), como ilustra o mapa abaixo. 

 
Figura 68 – Melhorias ocorridas no Bairro Jurunas  
Fonte – SILVA, 2016 

De acordo com a bibliografia consultada e aos moradores que a equipe técnica teve contato em campo, os 

movimentos sociais do bairro se mobilizam quando há uma questão em comum de risco ou reivindicação 

coletiva. O último processo com ações mais evidentes foi durante o processo de requalificação do espaço 

conhecido como Portal da Amazônia (PROMABEN) que afetou 355 (trezentos e cinquenta e cinco) famílias, de 

acordo com Consistência Cadastral – EGP/2011. (SILVA, 2016). 

O Bairro Jurunas, em Belém, teve relevante perímetro de atuação durante o Orçamento Participativo. Destaca-

se a área do Miolo do Jurunas com ações tanto do OP quanto de Parcerias4. “As mobilizações sociais no Jurunas 

têm visibilizado na capital do estado as condições [infra estruturais], saúde, educação, segurança do bairro e 

elas se constituem na agenda política para confrontar administrações municipais e estatais ineficientes e 

politicamente desmobilizadoras”. (SILVA, 2016) 

 
4 As parcerias eram uma forma de garantir que demandas que muitas vezes não eram garantidas nas assembleias do OP 
fossem executadas. 

http://cnpj.info/Associacao-da-Comunidade-de-Base-do-Jurunas-Cobajur
mailto:centrolimoeiro@gmail.com
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A percepção do campo pela equipe técnica foi de que há uma baixa aderência à organizações sociais, um dos 

fatores que levou a esta percepção foi a resposta unânime de não citar nenhuma associação ou liderança, por 

todos os entrevistados, quando questionados se era de conhecimento deles a existência de associações, ONGs 

ou lideranças comunitárias no bairro Jurunas. Alguns relatos como: “antes tinha, mas agora não tem mais 

nenhuma” pode estar relacionado ao período de quarentena e distanciamento social relacionados ao COVID-

19, que desde março tem trazido mudanças de sociabilidade, o que pode vir a ser a causa de não citarem atores 

sociais representativos. 

 
Figura 69 – Associação grupo comunitário Limoeiro  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

4.3.2.4 | CARACTERIZAÇÃO E DINÂMICA DA ECONOMIA LOCAL 

A região do Miolo do Jurunas e seu entorno imediato é um espaço que possui grande oferta no setor terciário, 

o seja, venda de serviços e bens imateriais. Não foi realizado um estudo dedicado ao tema, mas durante as 

entrevistas realizadas, evidenciou-se uma forte participação de trabalhadores autônomos, em sua maioria 

moradores do próprio bairro ou de bairros vizinhos atuando nos comércios formais e no grande número de 

comércio informal ali existente.  

Não foram encontrados, de acordo com os dados primários e secundários, representantes do setor primário ou 

secundário. Destaca-se que a região tem uma atividade comercial bastante dinâmica, esta característica se dá 

em grande parte por influência direta das dezenas de portos existentes às margens do rio Guamá na Avenida 

Bernardo Sayão. 

Segundo a Companhia de Docas do Pará (CDP), as agências de navegação existentes nesta região são: 

Tabela 14 – Agências de Navegação existentes da região 

Empresa Tipo Endereço Contato 

CELTE NAVEGAÇÃO 
LTDA. 

Transp. 
Travessias e 
Carga Em Geral 

Av. Bernardo Sayão, 4272 
- Belém – Pa – CEP: 
66030-120 

Fone: (91) 3249-0677 / 4355 - 
Fax: 3249-2094 
celte@ibest.com.br 
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Empresa Tipo Endereço Contato 

CONAM – COMÉRCIO E 
NAVEGAÇÃO MORAES 

Transp. 
Travessias E 
Carga Em Geral 

Av: Bernardo Sayão, Pass: 
São Raimundo, 12 – 
Condor - Belém – Pa – 
CEP: 66030-120 

Fone: (91) 3229-3179  -  Fax: 
3229-3179 
conambelem@uol.com.br 

G. C. RODRIGUES – 
GELCINAVE (GRUPO 
MATURU) 

Transporte De 
Cargas Em Geral 

Av: Bernardo Sayão, 3704 
- Belém – Pa – CEP: 
66065-120 

Fone: (91) 3249-0563 /3229-
2216 / 3249  - Fax: 3229-2376 
grupomaturu@gmail.com 

L. B. OLIVEIRA 
NAVEGAÇÃO LTDA. 

Transp. De Carga 
Em Geral 

Av: Bernardo Sayão, 3012 
- Belém – Pa – CEP: 
66030-120 

Fone: (91) 3272-8324 / 2502  - 
Fax: 3272-3675 

NAVETUR – 
NAVEGAÇÃO, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP. 

Passageiros / 
Transporte De 
Carga Geral 

Av: Bernardo Sayão, 2000 
– Jurunas - Belém – Pa – 
CEP: 66030-120-000 

Fone: (91) 3272-1423 / 3783-
2122 - Fax: 3202-7311 

PORTO SEGURO 
TRANSPORTE E 
NAVEGAÇÃO LTDA 

Transporte 
Aquaviário De 
Cargas 

Av: Bernardo Sayão, 5050 
- Belém – Pa – CEP: 
66075-150 

Fone: (91) 3249-2091 / 7606  
Fax: 3249-6665 / 7776 

SÃO DOMINGOS 
COMÉRCIO E 
NAVEGAÇÃO LTDA. 

Transporte De 
Passageiros E 
Carga Geral 

Av: Bernardo Sayão,  4504 
- Belém – Pa – CEP: 
66075-150 

Fone: (91) 3229-7722 / 3249-
9262  - Fax: 3229-7722 

WALDEMAR 
NAVEGAÇÃO LTDA – 
WALDENAVE 

Transporte 
Rodofluvial 

Av: Bernardo Sayão, 4906 
– D - Belém – Pa – CEP: 
66075-150 

Fone: (91) 3259-9086 - Fax:  
3259-9101 

Fonte – CDP. Companhia Docas do Pará. Agências de navegação. 

De acordo com o “painel de monitoramento de instalações privadas” da ANTAQ (dados atualizados em 

02/12/2020) havia apenas 6 (seis) portos, nenhum deles descrito como autorizados e dentre os 6, nenhum 

localizada no bairro Jurunas. 

 
Figura 70 – Portos Registrados  
Fonte – ANTAQ, 2020  

mailto:conambelem@uol.com.br
mailto:grupomaturu@gmail.com
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Apesar dos órgãos reguladores/fiscalizadores não apresentarem o grande número de portos informais ali 

existentes, é de conhecimento geral a existência e o movimento intenso destes portos e sua relação com a 

população e comércio local, onde destaca-se o entreposto comercial Porto do Açaí, localizado no cruzamento 

entre a Rua engenheiro Fernando Guilhon e Avenida Bernardo Sayão. 

  
Figura 71 – Porto do Açaí e Feira Conceição  
Fonte – Google Maps, 2020, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

É o único porto que funciona 24h (vinte e quatro horas) na capital do estado. Centenas de famílias se relacionam 

socioeconomicamente de forma direta e indireta através do porto, que recebe açaí das ilhas e municípios 

próximos.  

O local é constituído por uma plataforma de 700m² (setecentos metros quadrados) sobre o rio, expandindo o 

local da feira. A reforma, de acordo com a imprensa local, construiu 26 (vinte e seis) novos boxes padronizados 

em alvenaria com instalação elétrica e hidráulica. Um novo trapiche em concreto também foi construído e um 

prédio administrativo. A reforma contemplou ainda, praça de alimentação, área para carga e descarga e 

banheiros. 

“De acordo com dados da Secretaria Municipal de Economia (SECON), o Porto do Açaí é um entreposto de 

grande comercialização do fruto. Anualmente, cerca de 16 (dezesseis) milhões de toneladas de açaí in natura, 

que desembarcam de diversas localidades, são comercializadas no entreposto”. (REDE PARÁ, 2020) 

A equipe esteve em campo no período de 20 (vinte) a 26 (vinte e seis) de novembro de 2020 (dois mil e vinte), 

e verificou que, apesar da infraestrutura aparentar estar pronta, ainda não se encontrava em funcionamento, 

permanecendo com tapumes, como aguardando a inauguração. Porém, apesar disso o porto continua sem 

sessar seu funcionamento, como pode ser visto nas imagens abaixo.  
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Figura 72 – Comercialização de açaí no local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 73 – Comercialização de açaí no local  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Segundo informações, o espaço reformado do entreposto conta com 49 (quarenta e nove) permissionários que 

atuam em 26 (vinte e seis) barracas e na área aberta do porto, comercializando hortigranjeiro, açaí in natura, 
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farinha, industrializados, lanches, refeições e outros produtos. Além deles, os ribeirinhos, que trazem produtos 

de outras localidades, também vendem na área livre. 

 
Figura 74 – Complexo de abastecimento do Jurunas  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 75 – Complexo de abastecimento do Jurunas  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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4.3.2.5 | CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS 

Em sua feição mais geral, o bairro apresenta os mesmos contrastes presentes em outros bairros periféricos das 

cidades brasileiras. Ao lado de uma feição mais urbanizada, com ruas de traçado largo e bem pavimentadas, nas 

quais moradores mais recentes e de maior poder aquisitivo vivem em edifícios modernos, permanecem as 

formas mais tradicionais de ocupação do espaço, com estreitas vilas e passagens que acusam um uso bastante 

desorganizado do solo urbano, abarrotadas de casas estreitas de alvenaria, madeira ou taipa – que parecem 

sempre inacabadas, em construção ou em reforma. (RODRIGUES. 2006). 

Tabela 15 – Domicílios e moradores do Bairro Jurunas 

BAIRRO DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES 

MORADORES EM DOMICILIO 
PARTICULARES PERMANENTES 

Jurunas 15.872 64.448 
Fonte – IBGE, Censo Demográfico 2010. Anuário Estatístico do Município de Belém, 2012. 

De acordo dados, o bairro Jurunas possui 15.872 (quinze mil, oitocentos e setenta e dois) domicílios particulares 

permanentes e 64.448 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito) moradores. Desses domicílios, 

grande parte é caracterizado como aglomerado urbano subnormal, como pode ser visto no mapa abaixo.  

   
Figura 76 – Aglomerados Subnormais  
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

O espaço que é aqui denominado como Miolo do Jurunas é um espaço de pouca ordenação urbana, onde de 

acordo com as interações com os moradores e comerciantes locais, vem melhorando lentamente nas últimas 

décadas, com o advento da pavimentação e iluminação pública por exemplo.  

De acordo com comerciantes e moradores mais antigos, com os quais a equipe técnica teve acesso, as 

construções vêm se verticalizando cada dia mais. Como demonstra o fragmento de fala registrado durante a 

atividade de campo em 25/11/2020 (vinte e cinco e novembro de dois mil e vinte): “No início eram casas de 

madeira simples, agora a maioria de 2, 3 andares ou mais”  

O espaço se divide em: 
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• Passagem: ruas estreitas, de uma via (ou mais estreitas) muitas, sem ligação (sem saída) 

• Vila/Viela: acessos a conjuntos de casas, em geral mais humildes e menos ordenadas, em geral sem 

saída. 

• Travessas: pequenas ruas com acesso a outras ruas ou avenidas 

• Ruas/avenidas: em geral as ruas externas ao miolo do Jurunas. 

 
Figura 77 – Aspecto de uma Vila ou Viela  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 78 – Aspecto de travessas  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Em relação ao material que se constituem as unidades habitacionais, no município de Belém, tem-se a seguinte 

configuração: 

Gráfico 20 – Configuração das residências de Belém 

 
Fonte – DATASUS/SIAB, 2015 

Enquanto no local de intervenção, de acordo com as entrevistas realizadas no local, tem-se: 

Gráfico 21 – Configuração das residências no Miolo de Jurunas 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

É importante salientar que dentre o espaço do Miolo do Jurunas, a face sul do quadrilátero, aquele que beira a 

avenida Bernardo Sayão, é o que se demonstra com mais unidades habitacionais de madeira e maior 

precariedade na infraestrutura das casas e das ruas. 

73.836

626 330

36.990

1.471 840
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Tijolo Taipa
Revestida

Taipa não
Revestida

Madeira Madeira
Aproveitada

Outros

38

8 9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Alvenaria Madeira Alvenaria e madeira



 

100 
 
 
 

 
Figura 79 – Área com habitações e vias mais precárias  
Fonte – Google Maps, 2020, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 
Figura 80 – Habitação e via precária  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Em relação a situação do imóvel, a grande maioria informou que se tratava de casa própria, como pode ser 

observado abaixo, onde 86% (oitenta e seis por cento) informaram morar em casa própria e 14% (quatorze por 

cento) em casa alugada. 

Tabela 16 – Casas próprias e alugadas no local de intervenção 

SITUAÇÃO QUANTITATIVO 

Própria 48 

Alugada 7 

Outra 0 

Total 55 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Ao analisarmos a quantidade de cômodos por unidade habitacional, a partir dos questionários realizados, tem-

se o seguinte quantitativo: 

Tabela 17 – Quantidade de cômodos por unidade habitacional 

CÔMODOS UNIDADES HABITACIONAIS 

1 3 

2 2 

3 14 

4 11 

5 6 

6 15 

7 1 

8 1 

9 1 

12 1 

Total 55 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Para que haja uma proporcionalidade e um melhor entendimento da relação cômodos versus morador, 

dividimos o número de cômodos pelo total de moradores informados. Na área do Miolo do Jurunas, 35% dos 

entrevistados possuem mais de um morador por cômodo. 

Gráfico 22 – Quantitativo de cômodos por morador 

 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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Tabela 18 – Quantitativo de cômodos por morador 

CÔMODOS POR MORADORES Quantitativo 

Menos de 1 cômodo por morador 19 

1 cômodo por morador 11 

Entre 1,1 e 2 cômodos por morador 22 

Entre 2,1 e 3 cômodos por morador 3 

Mais de 3 cômodos por morador 0 

Total 55 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Um ponto que merece destaque é o forte vínculo que a população tem com o bairro. Em diversos depoimentos 

espontâneos, apesar de todas as dificuldades de infraestrutura existente no bairro, os moradores expressam de 

forma direta ou indireta um sentimento de pertencimento forte com a região. 

 

4.3.2.6 | ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) 

De acordo com o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD, 2010), o IDHM (2010) do 

município de Belém é 0,746 (setecentos e quarenta e seis centésimos), estando, portanto, na posição 628° 

(seiscentésima vigésima oitava) entre os 5.565 (cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco) municípios brasileiros. 

Dentre os municípios do estado do Pará ocupa a 1º (primeira) posição no Ranking.  

O IDHM de 2010 do município de Belém é considerado alto, conforme quadro abaixo. 

Tabela 19 – IDHM de Belém 

Nível Entre (mínimo) Até (máximo) 

Muito Baixo 0,000 0,499 

Baixo 0,500 0,599 

Médio 0,600 0,699 

Alto 0,700 0,799 

Muito alto 0,800 1,000 
Fonte – PNUD, 2010 

Podemos destacar uma evolução constante e bem consolidada do ano de 1991 (mil novecentos e noventa e um) 

ao ano de 2010 (dois mil e dez), que é visto no Gráfico abaixo. 

Gráfico 23 – Evolução do IDHM de Belém 

 
Fonte – IBGE, Censos 1991, 2000 e 2010. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é dividido em 3 sub índices, sendo eles: IDHM Renda, IDHM 

Longevidade, e IDHM Educação. 



 

103 
 
 
 

Dentre os três sub índices que compõe o IDHM, o item educação é que se apresenta mais abaixo do ideal, no 

entanto, ao observarmos os dados de 1991 (mil, novecentos e noventa e um), 2000 (dois mil) e 2010 (dois mil e 

dez), percebemos que este também é o que mais evoluiu, conforme Quadro e Gráfico abaixo. 

Tabela 20 – Evolução do IDHM 

Índice 1991 2000 2010 

IDHM RENDA 0,674 0,700 0,751 

IDHM LONGEVIDADE 0,710 0,758 0,882 

IDHM EDUCAÇÃO 0,371 0,504 0,673 
Fonte – IBGE, Censos 1991, 2000 e 2010. 

Gráfico 24 – Evolução do IDHM 

 
Fonte – IBGE, Censos 1991, 2000 e 2010. 

Sobre a média salarial do responsável pelo domicílio no Bairro Jurunas, tem-se uma grande variação, havendo 

com maior quantitativo, o média salarial entre R$600,00 (seiscentos reais) e R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 

como pode ser visualizado no mapa abaixo. 

  
Figura 81 – Renda média mensal do responsável pelo domicílio  
Fonte – IBGE, Censo 2010, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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4.3.2.7 | CONCLUSÃO 

Dentro do espaço estudado, verifica-se três espaços com características distintas, são eles: 

Condomínio Aloysio Chaves, este espaço delimitado fisicamente apesar de se encontrar bastante próximo do 

“Miolo do Jurunas”, distingue-se tanto em termos de infraestrutura, quanto no que compete a diferenças 

socioeconômicas de seus moradores, esta diferença é acentuada também quando comparada a seu entorno 

imediato. Os moradores possuem nível educacional mais alto, assim como renda e apresenta as infraestruturas 

básicas (água, energia, esgoto, drenagem pluvial) que foram avaliadas majoritariamente como boa.  

O segundo núcleo que podemos destacar é a região que se estende imediatamente no entorno do condomínio, 

este espaço está no limiar entre o bairro Jurunas e Condor. Apesar de apresentar índices de renda e escolaridade 

compatíveis com a área do Miolo do Jurunas, esta região possui serviços básicos com um índice menor de 

queixas, destacando-se positivamente o serviço de drenagem e esgotamento sanitário (em comparação ao 

miolo do Jurunas). 

O terceiro espaço, trata-se do Miolo do Jurunas, um recorte do bairro Jurunas, que tem em seu histórico de 

formação a informalidade e a não conformidade com os regimentos urbanos. Por décadas o poder público 

negligenciou ou atuou de forma discreta nesta região, no que compete aos serviços básicos de infraestrutura e 

saneamento, de acordo com diversos relatos, as melhorias são lentas, mas ocorrem. A comunidade reconhece 

parte da responsabilidade da população, em especial em relação a situação dos resíduos sólidos. O problema 

do esgoto, drenagem e resíduos sólidos, também se soma a um problema sanitário de animais de rua (gatos e 

cães) que se apresentam em quantidade relevante em toda região. 

Este perímetro, pode ser ainda subdividido, tendo o extremo sul, trecho que se prolonga na avenida Bernardo 

Sayão (entre a Fernando Guilhon e Quintino Bocaiuva) como um espaço que se destaca por contar com um 

maior número de imóveis de madeira, um índice maior de insatisfação com alagamento e problemas 

relacionados com esgotamento sanitário. Neste espaço ainda, de acordo com alguns relatos há um problema de 

segurança pública mais acentuado, sendo esta informação sem comprovações ou fundamentações técnicas 

efetivas. 

Conclui-se que se trata de uma região com uma complexa constituição socioeconômica e sanitária, sendo 

necessários estudos profundos visando investimentos em melhoria da qualidade de vida através da educação 

ambiental, infraestrutura em saneamento básico, ações preventivas de saúde e não menos importante, o 

estímulo à formação de organizações sociais, ações estas que visam possibilitar a compatibilização entre o viés 

ambiental, social e urbanístico do local. 

 

4.3.3 | EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

 

4.3.3.1 | SAÚDE 

A população entrevistada, quando perguntada sobre o local que se dirigem quando necessitam de atendimento 

médico/hospitalar, apresentou majoritariamente a UBS do Jurunas, localizado na Av Fernando Guilhon s/n, e a 

UPA Jurunas, ambas com funcionamento 24h (vinte e quatro horas). 
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Figura 82 – UBS do Jurunas  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 83 – UPA do Jurunas  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Durante as entrevistas, diversas críticas foram feitas a UBS, informando insatisfação no atendimento e constante 

falta de médicos. Já em relação a UPA, as informações qualitativas foram muito positivas. Abaixo segue um 

levantamento detalhado dos equipamentos e serviços de acordo com o perfil apresentado no DATASUS (2010). 
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Tabela 21 – Equipamentos de Saúde 

DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTO 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JURUNAS (UBS 
JURUNAS) CNES  2694808 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JURUNAS (UPA 
JURUNAS) CNES 0100587 

Gestão municipal Municipal 

Endereço/contato Av Fernando Guilhon s/n Tv Quintino Boucaiuva s/n 

Nível de atenção ambulatorial Ambulatorial 

Atividade Atenção básica / média complexidade Média complexidade 

Profissionais SUS (médicos) 21 37 

Profissionais do SUS (outros) 75 157 

Atendimento prestado (SUS) Ambulatorial e urgência Ambulatorial e urgência 

Equipamentos (imagem) PET/CT ( 1 uni) e Ultrassom convencional (1 uni) Raio x até 100 MA ( 1 uni), raio x mais de 500MA (1 uni) 

Equipamento (infraestrutura) Sem Dados 
Controle ambiental/ar-condicionado central, grupo 
gerador, usina de oxigenio 

Equipamentos (odontologia) 
Compressor odontológico (1 uni) e equipo odontológico 
(2 uni) 

Amalgamador (3 uni), aparelho de profilaxia c/ jato de 
bicarbonato (1 uni), caneta de alta rotacao (2 uni), caneta 
de baixa rotacao (1 uni), compressor odontológico (1 uni), 
equipo odontológico (1 uni), fotopolimerizador (1 uni) 

Equipamentos (manutenção da vida) 
Desfibrilador (1 uni), Monitor ECG (1 uni) e Reanimador 
Pulmonar/Ambu (2 uni) 

Bomba de infusão (10 uni), desfibrilador (1 uni), monitor 
de ECG (4 uni), monitor de pressao nao-invasivo (4 uni), 
reanimador pulmonar/ambulatorial (12 uni), 
respirador/ventilador (6 uni) 

Equipamento (métodos gráficos) Eletrocardiógrafo (1 uni) Eletrocardiógrafo (1 uni) 

Equipamento (por métodos ópticos) Sem dados  Oftalmoscópio (2 uni) 

Resíduo/rejeitos Resíduos comuns 
Coleta seletiva de: resíduos biológicos, resíduos químicos, 
rejeitos radioativos e residuos comuns 
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DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTO 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JURUNAS (UBS 
JURUNAS) CNES  2694808 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JURUNAS (UPA 
JURUNAS) CNES 0100587 

Serviços especializados 

atenção primaria, serviço de atenção a DST/HIV/AIDS, 
serviço de atenção a saúde reprodutiva, serviço de 
atenção ao paciente com tuberculose, serviço de atenção 
ao pré-natal, parto e nascimento, serviço de atenção em 
saúde bucal, serviço de atenção integral em hanseníase, 
serviço de diagnóstico de laboratório clinico, serviço de 
diagnostico por anatomia patológica e/ou citopato, 
serviço de diagnóstico por imagem, serviço de 
diagnostico por métodos gráficos dinâmicos, serviço 
posto de coleta de materiais biológicos. 

Serviço de diagnóstico de laboratório clinico, serviço de 
diagnóstico por imagem, servico de diagnostico por 
metodos gráficos dinâmicos, serviço de hemoterapia, 
serviço de urgência e emergência. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Sala de acolhimento com classificação de 
risco 

0 1 

Sala de atendimento a paciente critico/sala 
de estabilização 

0 1 

Sala de gesso 0 1 

Sala de higienização 0 1 

Consultório médico  1 0 

Sala repouso/observação - feminino 0 1 (3 leitos) 

Sala repouso/observação - masculino 0 1 (5 leitos) 

Sala repouso/observação - pediátrico 0 1 (5 leitos) 

Sala de atendimento indiferenciado 1 0 

Sala de curativo 1 1 

Sala repouso/observação - indiferenciado 1 consultório e 2 leitos 2 (2 leitos) 

AMBULATORIAL 

Clinicas básicas 10 0 

Clinicas especializadas 1 0 

Clinicas indiferenciado 3 0 

Odontologia 2 0 
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DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTO 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JURUNAS (UBS 
JURUNAS) CNES  2694808 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JURUNAS (UPA 
JURUNAS) CNES 0100587 

Outros consultórios não médicos 3 0 

Sala de curativo 1 0 

Sala de enfermagem (serviços) 4 0 

Sala de imunização 1 0 

Sala de nebulização 1 0 

SERVIÇOS DE APOIO 

Ambulância próprio Próprio 

Central de esterilização de materiais próprio Próprio 

Farmácia próprio Próprio 

S.A.M.E. ou S.P.P.(serviço de prontuário de 
paciente) 

próprio Próprio 

Serviço social próprio Próprio 

Lavanderia Inexistente Terceirizado 

Necrotério Inexistente Próprio 

Nutrição e dietética (S.N.D.) Inexistente Próprio 

Serviço de manutenção de equipamentos Inexistente Terceirizado 
Fonte – DATASUS, 2020 
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Quando indagados para onde se dirigiam em caso mais complexos de saúde, necessitando de internação, 

cirurgia ou ações mais específicas relacionadas a saúde, os locais mais lembrados foram o “Guamá” e o “14”. 

O HPSM5 Dr. Humberto Maradei Pereira, popularmente conhecido como hospital do Guamá é localizado na 

Passagem São Miguel, nº 100 (número cem), Bairro Guamá em Belém.  

O HPSM Mario Pinotti, popularmente conhecido como Pronto socorro da 14 (quatorze), localiza-se na Tv. 14 de 

Marco, nº 500 (número quinhentos), Bairro Umarizal, em Belém. 

 
Figura 84 – Uso e Ocupação do Solo – Saúde   
Fonte – Google Maps, 2020/Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Ambas as referências apresentadas pela população são de gestão municipal e, de acordo com o relatado pela 

população, apenas em situações mais graves são levadas a estes equipamentos, uma vez que o UPA do bairro 

vem suprindo de forma satisfatória, segundo relatado. 

A porcentagem de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em 2016 (dois 

mil e dezesseis) era de 6,19 (seis inteiros e dezenove décimos), já em 2017 (dois mil e dezessete) houve uma 

redução, chegando a 4,57 (quatro inteiros e cinquenta e sete décimos). Há uma grande disparidade entre taxas 

relacionadas a mortalidade entre brancos e negros no município de Belém, segundo dados do 

DATASUS/Ministério da Saúde de 2017, estes índices se apresentam da seguinte forma: 

Tabela 22 – Taxas de mortalidade para negros e brancos 

Indicadores de Registros Administrativos Total 
(2017) 

Negros Brancos 

Taxa bruta de mortalidade 6,41 5,11 1,20 

Taxa de mortalidade por doenças não transmissíveis 325,56 252,43 68,86 

Taxa de mortalidade infantil 13,55 12,74 18,54 

Taxa de incidência de AIDS 52,74 42,35 5,37 

 
5 Hospital de pronto socorro municipal. 
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Indicadores de Registros Administrativos Total 
(2017) 

Negros Brancos 

Taxa de mortalidade por acidente de trânsito 10,54 9,23 0,96 

Taxa de mortalidade por suicídio 2,82 2,62 0,14 

Taxa de mortalidade materna 97,89 88,11 10,37 

% de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado 

4,57 0,53 0,32 

Elaboração – PNUD, Ipea e FJP. Fonte – DATASUS, 2017 

 

4.3.3.2 | EDUCAÇÃO 

O levantamento de dados secundário apresentou um quantitativo de 5 (cinco) escolas particulares, 4 (quatro) 

municipais e 10 (dez) estaduais no bairro do Jurunas. Quando a população foi perguntada pela suficiência de 

vagas e a qualidade, as respostas se mostravam enviesadas pela situação de suspenção das aulas pela pandemia 

do Covid 19.   

Tabela 23 – Escolas no bairro Jurunas 

EQUIPAMENTO NOME ENDEREÇO SERVIÇOS 

Escola Particular (Curso 
Técnico – Subsequente) 

Instituto 
Tecnológico e 
Ambiental da 
Amazônia 

Travessa Honório Jose 
dos Santos, 34, 
Osvaldo Caldas Brito 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66025-280 

Código INEP: 15156664 
Aula Presencial 
Administração, Edificações, 
Segurança do Trabalho, 
Manutenção e Suporte em 
Informática, logística 
Contabilidade, 
Profissionalizantes. 
Manhã, tarde e noite.  

Escola Particular 
 
  

Centro de 
Educação Básica 
Infantil. 
Professora Rosenil 
Cordeiro da Silva 

Rua Honório Jose dos 
Santos, 737, Casa B 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66033-340 

Código INEP: 15554473 
- Educação Infantil - Pré-escola; 
-Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano) manhã e 
tarde. 

Escola Particular 
Centro 
Educacional 
Espaço Feliz 

Tv de Breves, 794 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66023-150 

Código INEP: 15521605 
-Educação Infantil - Pré-escola; 
-Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 

Escola Particular 
Centro de Estudos 
Dimensão 

Travessa de Breves, 
813/819 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-150 

Código INEP: 15172007 
-Educação Infantil - Pré-escola; 
-Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 

Escola Particular 
Centro 
Educacional do 
Seninha 

Rua Nova I, 228, Rua 
Roberto Camelier 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66077-440 

Código INEP: 15521699 
-Educação Infantil – Creche; 
-Educação Infantil - Pré-escola; 
-Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 
 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Benedito Chaves 
Mendes Seara 

Trav. Honorato Jose 
dos Santos, 1283 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-600 

Código INEP: 15140682 
-Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 
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EQUIPAMENTO NOME ENDEREÇO SERVIÇOS 

Escola Pública Municipal Uei Allan Kardec 

Avenida Roberto 
Camelier, 1894 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66033-640 

Código INEP: 15152030 
-Educação Infantil – Creche; 
-Educação Infantil - Pré-escola; 
Manhã 

Escola Pública Municipal Uei Monte Alegre 

Rua Conceição Ps 
Monte Alegre S N 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-370 

Código INEP: 15543390 
-Educação Infantil – Creche; 
-Educação Infantil - Pré-escola; 
Manhã 
Manhã 

EEEFM - Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio (Escola Pública 
Estadual) 

Arthur Porto 

Rua Fernando 
Guilhon, 450 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-250 

Código INEP: 15039668 
- Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 9º ano; 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
- Correção de Fluxo; 
- Ensino Médio - 1ª a 3º Série; 
- EJA - Ensino Médio; 
Manhã, tarde e noite. 

EEEFM - Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio (Escola Pública 
Estadual) 

Padre Benedito 
Chaves 

Rua dos Mundurucus 
760, 760 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66025-660 

Código INEP: 15039684 
- Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 6º ao 9º Ano; 
- Ensino Médio – da 1ª a 3º 
Série. 
Manhã, tarde e noite. 

EEEFM - Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio (Escola Pública 
Estadual) 

Profa. Plácida 
Cardoso 

Rua dos Tamoios, 602 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66093-600 

Código INEP: 15039757 
- Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 4º ao 9º Ano; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Finais; 
- EJA - Ensino Médio. 
Manhã, tarde, noite. 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Vereador Gonçalo 
Duarte 

Avenida Engenheiro 
Fernando Guilhon, 
151, Entre Breves e 
Berna 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-250 

Código INEP: 15039986 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 6º ao 9º Ano; 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
- Correção de Fluxo; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Finais. 

EEEFM - Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio (Escola Pública 
Estadual) 

 Prof Camilo 
Salgado 

Avenida Roberto 
Camilier, 823, Rua 
Fernando Guilhon 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66033-640 

Código INEP: 15040143 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
- do 6º ao 9º Ano; 
- Ensino Médio – da 1ª a 3º 
Série; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Finais; 
- EJA - Ensino Médio. 
Manhã, tarde e noite. 
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EQUIPAMENTO NOME ENDEREÇO SERVIÇOS 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Moradores Vila 
Nova P Moura 
Carvalho 

Rua dos Tamoios Vila 
Nova, 56 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66025-540 

Código INEP: 15037126 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Profa. Marluce 
Pacheco Ferreira 

Tv Bj Esquina da 
Quintino, Esq Avenida 
Quintino B 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66045-580 

Código INEP: 15038696 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde. 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Maria Luiza Vella 
Alves 

Rua Engenheiro 
Fernando Guilhon 
Passagem Jacob, Ao 
Lado do Posto De 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-290 

Código INEP: 15039226 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Finais. 
Manhã, tarde, noite 
 

Escola Pública Municipal 
E M Prof. Miguel 
Pernambuco Filho 

Avenida Roberto 
Camelier, 825 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66033-640 

Código INEP: 15040720 
-Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
- Educação Infantil - Pré-escola; 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 
Manhã e tarde.  

Escola Pública Municipal 
E M Nestor 
Nonato Lima 

Conjunto Radional Ii 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66030-700 

Código INEP: 15040836 
-Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
Fundamental de 9 anos – do 1º 
ao 9º Ano; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais; 
- EJA - Ensino Fundamental - 
Anos Finais. 
Manhã, tarde, noite. 

EEEF - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
(Escola Pública Estadual) 

Sao Pio X 

Rua dos Timbiras, 
1060 
Jurunas 
Belém - PA 
CEP: 66033-800 

Código INEP: 15041395 
- Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 
- Ensino Fundamental de 9 anos 
– do 1º ao 5º Ano. 

Fonte – ESCOL.AS, 2020. Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Por conta da pandemia por covid, as aulas do ensino particular e público (municipal e estadual) estão suspensas 

na modalidade presencial, sendo existente apenas as aulas no modal a distância. Por este motivo, os 

entrevistados não informaram sobre a situação do ensino para o bairro. 
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Figura 85 – Uso e Ocupação do Solo – Educação  
Fonte – Google Maps, 2020, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

4.3.3.3 | ESPORTE E LAZER 

Os dados secundários não apresentaram resultados sobre locais e ações de esporte na AID. No entanto foram 

levantadas informações in loco junto aos moradores da região, onde foi questionado quais os locais existentes 

em que a comunidade costuma utilizar para prática de esporte. 

As respostas dos moradores se dividiram em 3 grupos: 

• Grupo 1- Não há espaços para esporte/ espaços estão em reforma ou construção. 

• Grupo 2- Existem apenas espaços particulares  

• Grupo 3- Portal da Amazônia (orla) 

Foram relatados por diversos moradores a inexistência de espaços de lazer e esporte no bairro ou proximidades, 

em muitos casos eram apontadas obras de construção/reforma de praças como possibilidades futuras. Como é 

o caso da praça Monte Alegre, que, segundo a população, deve contar com espaço para esporte. 

Salienta-se que este é um dos raros espaços do Miolo do Jurunas que possui árvores. 
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Figura 86 – Praça Monte Alegre  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Parte expressiva dos entrevistados informaram que existia apenas espaços de esporte particulares, conhecidos 

na comunidade como “Arenas”. O espaço mais citado foi o Arena Florentina, localizado na Tv. Monte Alegre, nº 

1605 (número mil, seiscentos e cinco).  

Também foi mencionado o Imperial, que funciona como local de festas e esporte em sua quadra. 

 
Figura 87 – Imperial  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Por fim, o local mais lembrado como espaço de lazer e de esporte é o Portal da Amazônia, ou simplesmente 

orla, inaugurado em 2012 (dois mil e doze). Segundo a população, este local concentra muitas pessoas, não 
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apenas do bairro Jurunas, estas pessoas carentes de espaços de lazer, esporte e sociabilidade, fazem uso 

massivo deste espaço em especial nos feriados e finais de semana. 

 
Figura 88 – Orla / Portal da Amazônia  
Fonte – Google Maps, 2020 

 
Figura 89 – Uso e Ocupação do Solo – Esporte e Lazer  
Fonte – Google Maps, 2020, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

4.3.3.4 | CULTURA E LAZER 

Dentro e fora das casas desenvolve-se uma intensa rede de relações de parentesco, vizinhança 

e amizade, diversas formas de lazer e sociabilidade, dentre as quais se destacam inúmeras 
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expressões da cultura popular: festas juninas, festas de santos católicos nas ruas e nas quadras 

das igrejas; rituais de umbanda, e mina em casas construídas para esse fim ou em pequenos 

cômodos nos fundos das residências. (RODRIGUES, 2006).  

Ainda de acordo com a tese da antropóloga Carmem Izabel Rodrigues, que realizou uma etnografia detalhada 

do bairro Jurunas, este bairro, aparece no imaginário popular, não apenas dos moradores de Belém, mas 

também do interior do estado, como sendo um bairro de inúmeras festividades.  

Nessa imagem e representações, o bairro é visto como um lugar onde festas e procissões 

acontecem (quase) todo dia. Pequenos ou grandes rituais festivos, por eles elaborados e a eles 

destinados, são tão frequentes na vida dos moradores do bairro, que acabaram por demarcar 

um ethos festivo ao bairro e uma identidade de festeiros aos seus habitantes, sendo um lugar 

comum, nos dias atuais, a associação entre moradores e as festas, produzindo uma imagem 

que extrapola o próprio bairro, e que se mistura, alternando-se e sobrepondo-se, à imagem de 

lugar periférico, pobre e violento que também acompanhou o crescimento do bairro. 

(RODRIGUES, 2006). 

De acordo com entrevistas realizadas no local, os equipamentos de cultura e lazer existentes são:  

Tabela 24 – Equipamentos de cultura e lazer 

EQUIPAMENTO NOME ENDEREÇO SERVIÇOS 

casa de show Florentina Prime 
R. Eng. Fernando 
Guilhon 

Espaço para apresentações musicais 
e esporte 

casa de show 
São Domingos e C.R 
Beneficente 

Av. Roberto 
Camelier, 816 

Entretenimento 

casa de show Imperial 
R. Eng. Fernando 
Guilhon 

Espaço para apresentações musicais 
e esporte 

Aparelhagem Belo som Não há Música e Entretenimento 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte Juventude e lazer (SEJEL) inexistem equipamentos municipais de 

esporte e cultura no bairro Jurunas.  

São Benedito, Padroeiro do bairro 

Em seu estudo sobre sociabilidade e identidades no bairro do Jurunas, Rodrigues (2008) 

apresenta a festa de São Benedito como um evento religioso que absorve todo o bairro em 

termos espaciais e sociais. O período festivo se organiza com base em diversos eventos: 

procissões, que ligam uma associação de moradores, uma irmandade religiosa e uma capela 

particular; uma procissão fluvial, a qual faz o percurso de muitos produtos e passageiros que 

desembarcam cotidianamente no Porto do Açaí; o ‘pequeno-círio’ do Jurunas, que emula o 

alcance espacial do Círio de Nazaré, envolvendo simbolicamente toda a cidade; a homenagem 

de feirantes, peixeiros, madeireiros, trabalhadores típicos de atividades econômicas comuns 

do bairro. (COSTA, 2011). 

 

4.3.3.5 | ASSISTÊNCIA SOCIAL 

De acordo com dados primários e pesquisa local, os equipamentos ligados à assistência social existentes no local 

são:  
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Tabela 25 – Equipamentos de Assistência Social 

EQUIPAMENTO ENDEREÇO SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

CRAS6 
R. dos Mundurucus, 350 - Jurunas, Belém - PA, 
66025-660 

Informação não 
disponibilizada 

Informação não 
disponibilizada 

CRAS 
Rua Honório José dos Santos, 1236 - Jurunas, 
Belém - PA, 66033-372 

Informação não 
disponibilizada 

Informação não 
disponibilizada 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Tabela 26 – Conselhos Tutelares 

DISTRITO NOME ENDEREÇO BAIRROS DE ATUAÇÃO 

DABEL 
Conselho 
Tutelar de 
Belém 

Travessa Rui 
Barbosa, n° 
2027. 

Batista Campos, Campina, parte de Canudos, Cidade Velha, 
parte da Cremação, parte do Guamá, parte do Jurunas, 
parte do Marco, Nazaré, Reduto, parte de São Brás, 
Umarizal. 

DAGUA 
Conselho 
Tutelar do 
Guamá 

Avenida Alcindo 
Cacela, n° 2699. 

Parte da Batista Campos, Canudos, parte da Cidade Velha, 
Condor, Cremação, parte de Curió-Utinga, Guamá, Jurunas, 
parte do Marco, Terra Firme, parte de São Brás. 

Fonte – COMDAC, 2020 

 

4.3.3.6 | FEIRAS E MERCADOS 

O bairro contava com um grande supermercado, que fazia parte de uma rede Yamada, que fechou diversas lojas, 

inclusive no bairro de Jurunas. Restando apenas pequenos comércios chamados localmente de “mercadinhos”, 

que abastecem a população do bairro no dia a dia. 

A feira livre de jurunas é considerada uma das maiores do município, ocorre toda semana e conta com cerca de 

50 (cinquenta) feirantes que vendem produtos alimentícios, roupas, eletrônicos, entre outros.  

 
6 Centro de Referência de Assistência Social.  



 

118 
 
 
 

5 | IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE, DO EMPREENDIMENTO E DO 

EMPREENDEDOR 

5 | IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE, DO EMPREENDIMENTO E DO EMPREENDEDOR 

5.1 | NOME DO EMPREENDIMENTO 

Sistema de Saneamento (rede de esgotamento sanitário, microdrenagem e melhorias no sistema de 

abastecimento de água) do Miolo do Jurunas 

 

5.2 | LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O projeto de saneamento terá abrangência no miolo do bairro do Jurunas, Município de Belém/PA, mostrado 

na cor amarela na imagem abaixo. 

 
Legenda:                    Área de abrangência do projeto de saneamento 
Figura 90 – Localização da Área de abrangência do projeto de saneamento  
Fonte – STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2019. 

Segundo a Lei Municipal n° 8655/2008 que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, o terreno está 

inserido no Distrito Administrativo Dagua e no Bairro Jurunas, como pode ser visto no mapa abaixo, na MZAU – 

Macrozona do Ambiente Urbano (Figura 92) e na ZAU5 - Zona de Ambiente Urbano 5 (Figura 93) além do terreno 

também fazer parte da ZEIS - Zona Especial de Interesse Social (Figura 94) e da ZOU9 – Zona de Operação Urbana 

9 (Figura 95). 
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Legenda:              Área de abrangência do projeto de saneamento 
Figura 91 – Unidades Territoriais  
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

  
Figura 92 – Macrozoneamento  
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Legenda 

          MZAN 
 

          MZAU 
 

          Área de abrangência do projeto de saneamento 
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Figura 93 – Zoneamento  
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

 

 

 

 
              Área de abrangência do projeto de saneamento 

Figura 94 – Zoneamento Especial 
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Área de abrangência do 
projeto de saneamento 
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Figura 95 – Zonas de Operações Urbanas Consorciadas 
Fonte – Plano Diretor, 2008, modificado pela Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

5.3 | DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO PROGRAMA 

Nome: Prefeitura Municipal de Belém 

Endereço: Palácio Antônio Lemos - Praça Dom Pedro II, s/nº - Cidade Velha 

CEP.: 66.020-240 

Telefone / Fax: (91) 3283-4702 / 3283-4703 

A executora do Programa é a UCP - Unidade Coordenadora do Programa, vinculada diretamente ao Prefeito 

Municipal. 

  

Área de abrangência do projeto de saneamento 
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6 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

6 | CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

6.1 | INFORMAÇÕES INICIAIS 

A área de estudo se encontra em uma região de relevância global: está sobre a maior reserva de água 

subterrânea do mundo, o Aquífero Marajó (74.710 km³), componente do Sistema Aquífero Grande Amazônia 

(162.520 km³) (ANA, 2018; ABREU, CAVALVANTI E MATTA, 2013). Para fins de comparação, o segundo maior 

aquífero do mundo - Guarani - abrange 4 países e tem apenas 45 mil km³. Em vista de tamanha importância, 

somada à fragilidade causada por condições geológicas (Bacia Sedimentar Costeira, aquífero poroso) (ABREU, 

CAVALVANTI E MATTA, 2013) e localização geográfica equatorial (elevada pluviosidade), se considera que a 

região em pauta tem elevado grau de vulnerabilidade dos recursos hídricos. Em recorte mais específico, observa-

se na Figura 97, que ilustra a Bacia Hidrográfica da Estrada nova, onde será implantado o projeto em questão. 

 
Obs: o volume de água da imagem considera apenas a porção brasileira. 
Figura 96 – Sistemas aquíferos Grande Amazônia e Guarani.  
Fonte: BBC Brasil.  
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Figura 97 – Bacia Hidrográfica da Estrada Nova  (Marcada na cor rosa) 
Fonte – ENGESOLO, 2007 

Belém enfrenta graves problemas de saneamento básico. O esgoto, aterro sanitário e drenagem pluvial são 

problemas relevantes para a população de Belém. Em função das cotas topográficas muito baixas e 

características de Bacia Sedimentar Costeira, os sistemas de aterro, tratamento de esgoto e macrodrenagem 

devem ser especiais, pois em cenários de lençol freático superficial, cercado por grandes corpos d’água e com 

alta pluviosidade, a possibilidade de contaminação se torna relevante. 

O sistema de esgotamento é caracterizado pela inexistência de um sistema público de esgotamento sanitário 

composto de redes coletoras e estação de tratamento. Na área a ser beneficiada, as ligações de esgotos 

domiciliares são feitas no sistema de microdrenagem, ou lançadas diretamente no canal a céu aberto.  

O projeto em questão se refere à urbanização e sistema de saneamento do Miolo do Jurunas, que foi idealizado 

para melhorar as condições acima citadas. As áreas a serem contempladas com as intervenções receberão a 

implantação dos sistemas de esgotamento sanitário, microdrenagem, melhorias no sistema de abastecimento 

de água e sistema viário. 

      

6.2 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento é caracterizado pela inexistência de um sistema público de esgotamento sanitário 

composto de redes coletoras. Na área a ser beneficiada, as ligações de esgotos domiciliares são feitas no sistema 

de microdrenagem, ou lançadas diretamente no canal a céu aberto. 

O projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da área a ser atendida prevê a concepção do sistema 

do tipo separador absoluto composto por ligações domiciliares, e intradomiciliares, unidades de coleta, 

transporte, estação elevatória e linhas de recalque e estação de tratamento de esgoto (ETE). Para o estudo do 

plano de escoamento da rede coletora de esgoto, está sendo considerado o levantamento topográfico 

atualizado da área de projeto. O esgotamento sanitário em questão é composto por uma rede coletora de 

esgoto e um sistema de recalque com três estações elevatórias que conduzem esse esgoto até a Estação de 

Tratamento de Esgoto. 

O sistema de esgotamento sanitário está localizado no miolo do bairro do Jurunas da sub-bacia 2 da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova, em Belém - PA. Visando otimizar as profundidades da Rede Coletora de Esgoto 

Sanitário, a área do empreendimento de 46 hectares, conhecida como Miolo do Bairro do Jurunas foi subdivida 

em duas micro bacias, micro bacia um (1) e dois (2).  
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Figura 98 – Micro Bacias 01 e 02  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

As Micro Bacias de esgotamento da Sub-bacia 02, localizada na Área Miolo do Bairro do Jurunas, registrou nos 

Censos Demográficos dos anos 2000 (dois mil) e 2010 (dois mil e dez), o total de 20 (vinte) setores censitários, 

sendo 7 (sete) setores censitários pertencentes a Micro Bacia 01 e 13 (treze) setores censitários a Micro Bacia 

02, incluídos integral ou parcialmente, como pode ser observado abaixo. 



 

125 
 
 
 

 
Figura 99 – Setores Censitários da Sub-bacia 02  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

De acordo com dados demográficos dos setores censitários pertencentes às Micro Bacia 01 e 02 e estimativa de 

crescimento das mesmas, tem-se o comportamento das estimativas populacionais realizadas. 
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Gráfico 25 – Gráfico Comparativo entre as Projeções Populacionais realizadas à Micro-Bacia 01 

 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

Gráfico 26 – Gráfico Comparativo entre as Projeções Populacionais realizadas à Micro-Bacia 02 

 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A Micro Bacia 1 abrange uma Área de 18 hectares, com seu efluente sendo lançado na Estação Elevatória de 

Esgoto Nº: 01 – EEE 01, localizada na Travessa Quintino Bocaiúva esquina com Avenida Bernardo Sayão (Estrada 

Nova). A Micro Bacia 2 abrange uma Área de 28 hectares com seu efluente sendo lançado na Estação Elevatória 

de Esgoto Nº: 02 – EEE 02, localizada na Passagem Helena Dias 1 em frente à Praça Monte Alegre. A outra Área 

que contribuirá diretamente para o Projeto da Rede Coletora de Esgoto Sanitário é a do Condomínio Aloysio 

Chaves, que por sua vez, contribuirá para a Estação Elevatória de Esgoto Nº: 03 – EEE 03. O Sistema de 

Transporte e Coleta do Esgoto Sanitário produzido na área será do tipo Separador Absoluto, composto de um 
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Conjunto de Tubulação Assentadas no Terço Médio das Vias, Ramais Prediais de Esgoto e Ligações Intra-

domiciliares. 

 

 
Figura 100 – Localização da área denominada miolo do bairro Jurunas, localizada na Sub-Bacia 2  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A rede de esgoto é composta por tubulações de PVC, poços de visita (PV) e terminais de limpeza (TL) localizados 

em pontos estratégicos para devida manutenção. Os poços de visita permitem o acesso à rede de esgoto 

subterrânea, possibilitando manutenções, mudanças de declividade e de direção no sentido do escoamento. Os 

PVs em questão variam de 1,00m (um metro) até 4,00m (quatro metros) de profundidade, podendo conter 

degrau ou tubo de queda, como pode ser observado nas figuras abaixo. 
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Figura 101 – Detalhe do PV com degrau  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

 
Figura 102 – Detalhes do PV com tubo de queda  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

Os terminais de limpeza (TL) são dispositivos não visitáveis que permitem a inspeção e introdução de 

equipamentos de limpeza. Os TL em questão são de PVC com tampão de concreto armado, conforme pode ser 

observado nos detalhes da Figura abaixo, e estão localizados nas extremidades (esquinas) dos lotes. 
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Figura 103 – Detalhes do TL  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

O esgoto coletado na rede é conduzido até as Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) 1 e 2 com vazões de 38,341 

l/s (trinta e oito litros e trezentos e quarenta e um mililitros por segundo) e 60,46 l/s (sessenta litros e 

quatrocentos e sessenta mililitros por segundo) respectivamente. Além disso, a EEE 3 recebe os esgotos que 

vem do condomínio Residencial Aloyzio Chaves, com vazão de 7,80 l/s (sete litros e oitocentos mililitros por 

segundo).  

As linhas de recalque, isto é, as tubulações que conduzem os esgotos das estações elevatórias até a estação de 

tratamento são mostradas nas Figuras 4, 5 e 6. A linha de recalque LR-01 possui diâmetro de 250mm (duzentos 

e cinquenta milímetros) e transporta o esgoto da EEE 1 até a ETE, passando pelas travessias sobre o canal da Av. 

Bernardo Sayão e sobre o canal Tv. Quintino Bocaiúva. A linha de recalque LR-02 possui 300mm (trezentos 

milímetros) de diâmetro e transporta o esgoto da EEE 2 até a ETE, passando pela travessia sobre o canal Av. 

Bernardo Sayão e sobre o canal Tv. Quitino Bocaiúva. Por fim, o sistema de esgotamento sanitário do 

condomínio Aloyzio Chaves chega na EEE 3 que será recalcada pela linha de recalque LR-03, com diâmetro de 

100mm (cem milímetros) até o PV 83 (oitenta e três) da rede coletora de esgoto. 

Imagem 01

Tampão em Fº Fº Ø= 100mm
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Figura 104 – Linha de Recalque LR-01  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

 
Figura 105 – Linha de Recalque LR-02  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 
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Figura 106 – Linha de Recalque LR-03  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A estrutura das três estações elevatórias será em concreto armado convencional, de acordo com as prescrições 

da NBR 6118/2014, a sua execução deverá obedecer a NBR 14931/2003 e o controlo tecnológico do concreto a 

NBR 12655/2006. A fundação será com estacas pré-moldadas de 20 x 20 cm (vinte por vinte centímetros) e a 

sua amarração com os pilares será feita com blocos de concreto armado. 

 

6.3 | PROJETO ESTRUTURAL 

O projeto trata-se do Projetos de Fundação e Estrutura para a composição do sistema de esgoto do bairro, com 

a construção das três estações elevatórias em concreto armado, que conta com o conjunto de bombas e 

acessórios que possibilitam a elevação da cota piezométrica da água transportada nos serviços de 

abastecimento público. A fundação foi dimensionada em estaca hélice contínua e a superestrutura compõe-se 

de pilares, lajes, vigas e paredes de contenção. 

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada segurança, estabilidade e aptidão em serviço 

durante o período correspondente a vida útil da estrutura, foram adotados critérios em relação à classe de 

agressividade ambiental, conforme tabela a seguir:  

Tabela 27 – Classe de agressividade ambiental adotada 

EEE Pavimento Classe de agressividade ambiental Agressividade Risco de deterioração da estrutura 

01 Todos II Moderada pequeno 

02 Todos IV Muito forte elevado 

03 Todos IV Muito forte elevado 
 Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 
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6.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto se refere à ampliação da Estação de Elevatória de Esgoto do Bairro do Jurunas, com implantação do 

sistema elétrico que atenderá a unidade, tendo a EEE 01 situada na Travessa Honório José dos Santos com 

Travessa Quintino Bocaiuva, a EEE 02 na Passagem Helena Dias I com Passagem Helena Dias II, S/Nº Bairro do 

Jurunas, e a EEE 03 na Travessa Quintino Bocaiuva com Rua Carlos de Carvalho. 

O projeto das EEE 01 e 02 tem como objetivo a instalação de uma subestação de 30 KVA (trinta quilovolt 

amperes) em poste, instalação de um grupo gerador de 15 KVA (quinze quilovolt amperes) à diesel para 

atendimento em momento de emergência, enquanto a EEE 03 a instalação de um padrão de atendimento e 

medição 3P-70 A, instalação de um grupo gerador de 7 KVA (sete quilovolt amperes) à diesel para atendimento 

em momento de emergência, para alimentação do sistema elétrico compreendido em QGBT, CCM, máquinas e 

equipamentos para elevatória de esgoto e casa de máquinas. 

O Ramal de Ligação aéreo do sistema conecta a subestação com medição, padrão de medição e proteção geral 

de baixa tensão com a rede da Equatorial Energia Pará. A medição será direta instalada em Baixa Tensão e deverá 

ter o medidor instalado pela Equatorial Energia Pará. 

 

6.5 | PROJETO HIDROMECÂNICO 

O projeto consta das concepções das Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) e das suas respectivas Linhas de 

Recalque (LR). 

 

6.5.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 

A Estação Elevatória de Esgoto 01 (EEE-01) está localizada na esquina da Tv. Quintino Bocaiúva com a Tv. Honório 

José dos Santos, no bairro do Jurunas, na cidade de Belém (Figura abaixo). Tem como função receber toda a 

contribuição de esgotamento sanitário da Microbacia 01, da Sub-bacia 02, da Bacia Hidrográfica da Estrada 

Nova, recalcando-a até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Av. Bernardo Sayão. Além disso, 

também recebe a contribuição da Estação Elevatória de Esgoto 03 (EEE-03), a qual recebe contribuição 

proveniente do Condomínio Aloysio Chaves. 
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Figura 107 – Mapa de localização da EEE-01 e da Linha de Recalque 01  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A EEE-01 será do tipo convencional com as instalações dos conjuntos elevatórios alocados em poço úmido, onde 

o bombeamento será composto por 2 conjuntos moto bomba (CMB) submersível, de comando automático, 

sendo uma unidade em reserva, operando na configuração 1+1. Na Tabela abaixo são apresentados os dados 

da EEE-01. 

Tabela 28 – Parâmetros de projeto da EEE 01 

Descrição Valor Unidade 

Coeficiente do Dia de Maior Consumo (K1) 1,20 - 

Coeficiente da Hora de Maior Consumo (K2) 1,50 - 

Coeficiente da Hora de Menor Consumo (K3) 0,50 - 

Rugosidade Absoluta (ε) p/ FºFº e PEAD 0,10 mm 

Velocidades na Sucção (Vsuc) - NBR 12.208/1992 0,60 – 1,50 m/s 

Velocidade no Recalque (VREQ) - NBR 12.208/1992 0,60 – 3,00 m/s 

Viscosidade Cinemática (VCN) p/ água doce com T=30°C 804x10-9 m2/s 

Coef. De Bresse (K) 1,2 – 1,5 - 

Gravidade (g) 9,81 m/s2 

Configuração dos CMB 1+1 - 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

 

6.5.2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 02 

A Estação Elevatória de Esgoto 02 (EEE-02) está localizada Passagem Helena Dias, no bairro do Jurunas, na cidade 

de Belém (Figura 2). Tem como função receber toda a contribuição de esgotamento sanitário da Microbacia 02, 

da Sub bacia 02, da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, recalcando-a até a Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), localizada na Av. Bernardo Sayão. 
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Figura 108 – Mapa de localização da EEE-02 e da Linha de Recalque 02  
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A EEE-02 será do tipo convencional com as instalações dos conjuntos elevatórios alocados em poço úmido, onde 

o bombeamento será composto por 3 conjuntos moto bomba (CMB) submersível, de comando automático, com 

uma unidade em reserva, operando na configuração 2+1. Na Tabela abaixo são apresentados os dados da EEE-

02. 

Tabela 29 – Parâmetros de projeto da EEE 02 

Descrição Valor Unidade 

Coeficiente do Dia de Maior Consumo (K1) 1,20 - 

Coeficiente da Hora de Maior Consumo (K2) 1,50 - 

Coeficiente da Hora de Menor Consumo (K3) 0,50 - 

Rugosidade Absoluta (ε) p/ FºFº e PEAD 0,10 mm 

Velocidades na Sucção (Vsuc) - NBR 12.208/1992 0,60 – 1,50 m/s 

Velocidade no Recalque (VREQ) - NBR 12.208/1992 0,60 – 3,00 m/s 

Viscosidade Cinemática (VCN) p/ água doce com T=30°C 804x10-9 m2/s 

Coef. De Bresse (K) 1,2 – 1,5 - 

Gravidade (g) 9,81 m/s2 

Configuração dos CMB 2+1 - 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

 

6.5.3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 03 

A Estação Elevatória de Esgoto 03 (EEE-03) está localizada na Tv. Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, na 

cidade de Belém (Figura 3). Tem como função receber toda a contribuição de esgotamento sanitário do 
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Condomínio Aloysio Chaves, recalcando-a até o PV-83, pertencente a Microbacia 01, da Sub-bacia 02, da Bacia 

Hidrográfica da Estrada Nova. Do PV-83, por gravidade, essa contribuição é encaminhada para a EEE-01. 

 
Figura 109 – Mapa de localização da EEE-03 e da Linha de Recalque 03 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 

A EEE-03 será do tipo convencional com as instalações dos conjuntos elevatórios alocados em poço úmido, onde 

o bombeamento será composto por 2 conjuntos moto bomba (CMB) submersível, de comando automático, com 

uma unidade em reserva, operando na configuração 1+1. Na Tabela abaixo são apresentados os dados da EEE-

03. 

Tabela 30 – Parâmetros de projeto da EEE 03 

Descrição Valor Unidade 

Coeficiente do Dia de Maior Consumo (K1) 1,20 - 

Coeficiente da Hora de Maior Consumo (K2) 1,50 - 

Coeficiente da Hora de Menor Consumo (K3) 0,50 - 

Rugosidade Absoluta (ε) p/ FºFº e PEAD 0,10 mm 

Velocidades na Sucção (Vsuc) - NBR 12.208/1992 0,60 – 1,50 m/s 

Velocidade no Recalque (VREQ) - NBR 12.208/1992 0,60 – 3,00 m/s 

Viscosidade Cinemática (VCN) p/ água doce com T=30°C 804x10-9 m2/s 

Coef. De Bresse (K) 1,2 – 1,5 - 

Gravidade (g) 9,81 m/s2 

Configuração dos CMB 1+1 - 
Fonte – Sanevias Consultoria & Projetos 
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6.6 | SISTEMA DE MICRODRENAGEM 

O Sistema de drenagem existente não é eficiente e grande parte das tubulações encontra-se danificadas ou 

inexistentes e que os lançamentos nos canais chegam afogados. Assim, estima-se a implantação da rede pluvial 

das vias marcadas em linha cheia na cor vinho na imagem abaixo. 

 
Figura 110 – Rede de Drenagem  
Fonte – PROMABEN  

O projeto executivo prevê a implantação de sarjetas, com meio-fio, com largura de 50 cm (cinquenta 

centímetros), espessura de 10 cm (dez centímetros), inclinação de 15% (quinze por cento). As sarjetas serão 

construídas em toda extensão da via a ser atendida e terão declividade mínima de 0,5% (0,005 m/m); Bocas-de-

lobo, ramais de ligação interligando as bocas-de-lobo aos poços de visita, em tubos de concreto DN 400 mm 

(quatrocentos milímetros) com declividade mínima de 1% (um por cento), assentados sobre berços de areia; 

poços de visita e tampas em concreto, galerias em tubos de concreto armado, assentados sobre berços de areia. 

 

6.7 | MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento da área é atendido pelo 8º setor da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. 

As melhorias no sistema de abastecimento de água preveem implantação de rede de distribuição, ligações 

domiciliares e interligações das redes existentes (redes secundárias e principais). A rede projetada, a ser 

implantada pelo programa, está marcada na cor vermelha na imagem abaixo.  
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Figura 111 – Rede geral de água  
Fonte – PROMABEN 

 

6.8 | SISTEMA VIÁRIO 

O projeto prevê a implantação de pavimentação com revestimento em blokret, com calçamento, meio-fio e 

sarjeta, sendo contempladas as vias que não possuem revestimento ou que necessitam serem substituídos, 

marcadas em vermelho no mapa abaixo, e pavimentação com revestimento cimentado nas vias marcadas na 

cor verde na imagem abaixo. 
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Figura 112 – Pavimentação  
Fonte – PROMABEN  

 
Figura 113 – Seção AA Pass. Marabá – Pavimentação em Blokret 
Fonte – PROMABEN  
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Figura 114 – Seção BB Pass. Santa Maria – Pavimentação em piso cimentado  
Fonte – PROMABEN  

 

6.9 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

A urbanização e paisagismo se trata da melhoria de duas praças. A praça 01 se encontra entre a rua Monte 

Alegre R1 e as Pass. São Miguel, Monte Alegre R1 e Monte Alegre R2, e a praça 01 entre a Pass. Jacó, Pass. 

Helena Dias I e Liga. Praça Monte Alegre.  

A praça 01 consta com melhoria de paisagismo e equipamentos e contará com 172,34m² (cento e setenta e dois 

metros e trinta e quatro centímetros quadrados) de área verde, 303,88m² (trezentos e três metros e oitenta e 

oito centímetros quadrados) de calçada e 122,93m² (cento e vinte e dois metros e noventa e três centímetros 

quadrados) de caixa de areia com equipamentos de lazer infantil. A praça conta com postes, bancos de concreto, 

lixeiras, balanço, gangorra, escorregador, mudas e arbustos, rampas e pavimentos de grama esmeralda, 

concreto desempenado liso e areia.  

 
Figura 115 – Praça 01  
Fonte – PROMABEN  

A praça 02 conta com melhoria de paisagismo e equipamentos e contará com 69,60m² (sessenta e nove metros 

e sessenta centímetros quadrados) de área verde, 161,01m² (cento e sessenta e um metros e um centímetro 

quadrado) de calçada e 70,54m² (setenta metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados) de caixa de areia 

com equipamentos de lazer infantil. A praça conta com postes, bancos de concreto, lixeiras, balanço, gangorra, 

escorregador, mudas e arbustos, rampas e pavimentos de grama esmeralda, concreto desempenado liso e areia. 
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Figura 116 – Praça 02  
Fonte – PROMABEN  

 

6.10 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

A implantação do projeto, sua manutenção e operação deverão gerar empregos diretos e indiretos à população 

local, tanto da área de influência direta como da indireta. 

Na fase de implantação a geração de emprego será referente aos funcionários que serão contratados para a 

construção das diversas obras que contemplam as melhorias no bairro citadas nos itens acima.  

Na fase de operação a geração de emprego será referente ao funcionamento do sistema de esgotamento, 

drenagem e abastecimento de água e a manutenção das diversas áreas que sofrerão intervenções em 

decorrência do projeto.  

 

6.11 | VALOR DO EMPREENDIMENTO 

Para a execução de obras de urbanização, drenagem, abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário 

e sistema viário da área denominada Miolo do Bairro do Jurunas, tem-se o seguinte orçamento:  

Tabela 31 - Orçamento 

ITEM ATIVIDADE/PROJETO % PREÇO TOTAL (R$) 

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,07% 304.720,44 

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 0,33% 94.408,70 

03 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO  1,00% 282.955,20 

04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 7,16% 2.028.887,28 

05 REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE 53,62% 15.203.132,05 

06 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 7,73% 2.192.472,63 

07 LINHA DE RECALQUE 3,92% 1.110.555,52 

08 SISTEMA VIÁRIO 5,07% 1.437.625,74 

09 DRENAGEM 16,58% 4.702.379,88 

10 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  1,81% 513.614,88 

11 ÁREAS DE LAZER 0,32% 89.969,97 

12 PROJETO EXECUTIVO 1,39% 394.250,96 
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ITEM ATIVIDADE/PROJETO % PREÇO TOTAL (R$) 

  TOTAL GERAL 100,00% 28.354.973,25 

 Fonte – PROMABEN 

 

6.12 | AVALIAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO 

A Análise Custo-Benefício (ACB) é uma ferramenta que tem como objetivo avaliar as ações, políticas e projetos 

do ponto de vista das necessidades da sociedade. Em termos gerais, é quantificar em termos monetários os 

custos e benefícios para a sociedade do estabelecimento de uma ação específica.  

Os parâmetros básicos de avaliação custo benefício, de acordo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), indicam-se a seguir: 

• Período de avaliação dos custos e benefícios: 20 anos  

• Taxa de desconto: 12%  

A remuneração mínima para que um projeto seja considerado rentável é definido como: 

• Valor Anual Neto (VAN) > 0  

• Taxa interna de retorno (TIR) mínima: 12%  

A partir disso, apresentam-se os fluxos de caixa dos custos e benefícios acumulados e atualizados com uma taxa 

de desconto de 12% (doze por cento) e avaliação socioeconômica dos projetos de esgotamento sanitário no 

Miolo de Jurunas a partir dos critérios de decisão definidos pelo BID. 

 

6.12.1 | DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

Define-se um cenário de referência o cenário de base, que é um cenário de contraste para a avaliação custo-

benefício que permite uma abordagem em términos de aumento / redução de custos e benefícios (em relação 

ao cenário de referência). Este cenário é definido pelas características seguintes: 

• Sem os investimentos; 

• Os custos de manutenção e operação são inexistentes pois não existe rede de esgotamento sanitário 

no Miolo de Jurunas. 

 

6.12.2 | ANÁLISE DOS CUSTOS 

Os custos do projeto obtêm-se diretamente da planilha orçamentária, que considera 5 grandes itens: 

implantação da obra (canteiro e administração da obra), rede coletora de esgoto, estação elevatória de esgoto, 

linha de recalque, e BDI. O custo total das obras é de R$ 13.757.615,56.  

Estima-se que o custo anual de manutenção da rede de esgoto a ser implantada, uma vez ela já esteja operativa, 

será de 1% do valor das obras, ou seja, de R$ 137.576,16 por ano. 

Os custos apresentados correspondem a valores referentes a preços de mercado e não ao seu custo de 

oportunidade social, ou seja, o custo real que têm para a sociedade. É, portanto, necessário aplicar fatores de 

correção, chamados preços sombra, à avaliação dos custos, a fim de refletir seu custo de oportunidade social, 

passando assim de preços de mercado para preços sombra para corrigir distorções de mercado. Seguindo a 

Metodologia de Análise Custo Benefício da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), neste estudo será 

aplicado um coeficiente de preço sombra de 0,82. Sendo assim, a inversão inicial a considerar será de R$ 

15.175.051 e o custo de manutenção anual será de R$ 151.751,05.  
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6.12.3 | ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS 

Quantificam-se em termos monetários os benefícios para a sociedade dos projetos de esgotamento sanitário no 

Miolo de Jurunas. Para isso, apresentam-se os parâmetros básicos de monetarização dos benefícios e depois a 

quantificação agregada destes benefícios.  

O benefício socioeconômico considerado baseia-se em que, ao melhorar o tratamento de esgoto, os projetos 

de esgotamento sanitário permitem reduzir os lançamentos indevidos de esgoto no corpo receptor, gerando 

um benefício ambiental em termos de redução da contaminação. A valoração monetária desse benefício é 

avaliada através do valor de reposição da degradação ambiental causada ao jogar o esgoto no corpo receptor. 

Esse valor de reposição está associado ao custo de tratamento de esgoto, valorado através da tarifa de esgoto. 

 

6.12.3.1 | PRODUÇÃO DO ESGOTO 

Consideram-se os parâmetros a seguir: 

• Produção de esgoto per capita: 150 L/pessoa/dia7 

• População servida em 2020: 23.902 pessoas8  

• População servida em 2040: 25.543 pessoas9 (8.468 na microbacia 1 e 17.075 na microbacia 2) 

• Pessoas que configuram as Unidades Habitacionais: 3,7 pessoas/UH10 

Em base nos parâmetros a seguir, foi estimado que a produção média de esgoto por Unidade Habitacional (UH) 

no Miolo de Jurunas será de 17 m3/mês (dezessete metros cúbicos por mês). 

Tabela 32 – Estimativas de produção de esgoto no Miolo de Jurunas 

Escopo 

População 
servida 

Unidades 
Habitacionais 

Produção de esgoto 
anual 
 ( m3 ) 

Produção de esgoto 
por UH anual 

 ( m3 ) 

Produção de 
esgoto por UH 

mensal 
 ( m3 ) 

2020 2040 2020 2040 2020 2040 2020 2040 2020 2040 

Microbacia 1 8.408 8.468 2.224 2.240 460.338 463.623 207 207 17 17 

Microbacia 2 15.494 17.075 4.099 4.517 848.297 934.856 207 207 17 17 

Total 23.902 25.543 6.323 6.757 1.308.635 1.398.479 414 414 34 34 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

6.12.3.2 | TARIFAS DE ESGOTO 

O valor das tarifas de esgoto considerado é o publicado pela COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará), 

aplicada a partir de 14/12/2019 (quatorze de dezembro de dois mil e dezenove), apresentado nas tabelas a 

seguir. Foram considerados os valores para a categoria de uso residencial.  

Aplicando as tarifas abaixo, e para a produção de esgoto estimada de 17m3/UH (dezessete metros cúbicos por 

unidade habitacional), obtém-se que de média cada UH (unidade habitacional) estará pagando R$ 35,86/mês 

(trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos por mês) pelo serviço de esgoto, equivalente a 2,08 R$/m3 (dois 

reais e oito centavos por metro cúbico) de esgoto. 

 
7 Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento - Ministério das Cidades, 2018 
8 Especificação Técnica, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo da Rede Coletora de Esgoto – Sanevias Consultoria de 
Projetos, 2020 
9 Especificação Técnica, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo da Rede Coletora de Esgoto – Sanevias Consultoria de 
Projetos, 2020 
10 Valor para Belém obtido do Censo 2010, IBGE 
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Tabela 33 – Tarifas da COSANPA a partir do 14/12/2019 

CATEGORIA FAIXA de CONSUMO (m3) VALOR da ÁGUA (R$/m3) 
VALOR do ESGOTO 

(R$/m3) 

RESIDENCIAL 

0-10 2,94 1,76 

11-20 4,20 2,52 

21-30 5,63 3,38 

31-40 6,34 3,80 

41-50 8,79 5,27 

> 50 11,42 6,85 

COMERCIAL 
0-10 8,79 5,27 

> 10 10,97 6,58 

INDUSTRIAL 
0-10 10,97 6,58 

> 10 14,04 8,43 

PÚBLICA 
0-10 8,79 5,27 

> 10 10,97 6,58 

Fonte – COSANPA, 2020 

 

6.12.3.3 | BENEFÍCIO ECONÔMICO GERADO COM O PROJETO 

Em base nas estimativas apresentadas, é possível calcular que o benefício ambiental em termos de redução da 

contaminação pelo esgoto jogado no entorno é de R$ 2.721.076 (dois milhões, setecentos e vinte e um mil e 

setenta e seis reais) em 2020 (dois mil e vinte) e de R$ 2.907.892 (dois milhões, novecentos e sete mil e 

oitocentos e noventa e dois reais) em 2040 (dois mil e quarenta). 

Tabela 34 – Estimativas do benefício ambiental gerado pelos projetos de saneamento no Miolo de Jurunas 

Escopo 
Unidades Habitacionais 

Tasa municipal mensal por UH para o 
serviço de esgoto ( R$ ) 

Benefício ambiental anual da 
execução das obras (R$) 

2020 2040 2020 2040 2020 2040 

Microbacia 1 2.224 2.240 35,86 35,86 957.192,08 964.022,66 

Microbacia 2 4.099 4.517 35,86 35,86 1.763.883,69 1.943.869,50 

Total 6.323 6.757 35,86 35,86 2.721.076 2.907.892 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

6.12.4 | FLUXOS DE CAIXA DE CUSTOS E BENEFÍCIOS 

As tabelas seguintes apresentam os fluxos de caixa dos projetos de esgotamento sanitário no Miolo de Jurunas. 

Os custos e benefícios são atualizados com uma taxa de desconto 12% (doze por cento) até 20 (vinte) anos. 

Tabela 35 – Fluxos de caixa de custos e benefícios para os projetos sanitários no Miolo de Jurunas entre 2020 e 2040 

Ano Balance Investimento 
Custo de 

manutenção 
Benefício 
ambiental 

2020 -15.175.051 -15.175.051 0 0 

2021 2.569.325 0 -151.751 2.721.076 

2022 2.579.158 0 -151.751 2.730.908 

2023 2.588.990 0 -151.751 2.740.741 

2024 2.598.823 0 -151.751 2.750.573 

2025 2.608.655 0 -151.751 2.760.406 

2026 2.618.487 0 -151.751 2.770.238 

2027 2.628.320 0 -151.751 2.780.070 

2028 2.638.152 0 -151.751 2.789.903 

2029 2.647.985 0 -151.751 2.799.735 

2030 2.657.817 0 -151.751 2.809.568 

2031 2.667.650 0 -151.751 2.819.400 

2032 2.677.482 0 -151.751 2.829.233 

2033 2.687.315 0 -151.751 2.839.065 
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Ano Balance Investimento 
Custo de 

manutenção 
Benefício 
ambiental 

2034 2.697.147 0 -151.751 2.848.898 

2035 2.706.979 0 -151.751 2.858.730 

2036 2.716.812 0 -151.751 2.868.562 

2037 2.726.644 0 -151.751 2.878.395 

2038 2.736.477 0 -151.751 2.888.227 

2039 2.746.309 0 -151.751 2.898.060 

2040 2.756.142 0 -151.751 2.907.892 
   

  
 

VAN 4.458.520 -15.175.051 -1.133.492 20.767.063 

TIR 16,4% 
   

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

6.12.5 | ANÁLISE DA RENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

A tabela seguinte apresenta a rentabilidade socioeconômica dos projetos de esgotamento sanitário no Miolo de 

Jurunas. Os projetos apresentam uma análise socioeconômica positiva. A taxa interna de retorno (TIR) apresenta 

a rentabilidade superior a 12% e o valor atual neto (VAN) supera os R$0,00. 

Tabela 36 – Resultados da avaliação custo-benefício dos projetos 

TIR 16,4% 

Valor atual neto (VAN) R$ 4.458.520  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

6.13 | ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

A instalação das obras de urbanização, drenagem, abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e 

sistema viário da área denominada Miolo do Bairro do Jurunas dividem-se nas seguintes fases e prazos:
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Tabela 37 – Cronograma de implantação 

ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
MÊS 

7 
MÊS 

8 
MÊS 

9 
MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 
12 

Total 
parcela 

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 50%                     50% 100,00% 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO   100%                     100,00% 

3 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100,00% 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2% 6% 7% 9% 12% 13% 13% 12% 9% 9% 4% 4% 100,00% 

5 REDE COLETORA DE ESGOTO - RCE   10% 12% 12% 15% 15% 12% 10% 6% 8%     100,00% 

6 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 
EEE 

      5% 10% 12% 12% 14% 16% 13% 10% 8% 100,00% 

7 LINHA DE RECALQUE         10% 10% 15% 15% 20% 10% 10% 10% 100,00% 

8 SISTEMA VIÁRIO       12% 12% 15% 15% 12% 10% 6% 8% 10% 100,00% 

9 DRENAGEM     5% 8% 10% 15% 15% 16% 11% 10% 5% 5% 100,00% 

10 ABASTECIMENTO DE ÁGUA         10% 15% 15% 20% 11% 10% 10% 9% 100,00% 

11 ÁREAS DE LAZER                 10% 25% 28% 37% 100,00% 

12 PROJETO EXECUTIVO 100%                       100,00% 

                              

  Total (%) 2% 6% 8% 9% 13% 14% 12% 12% 9% 9% 3% 4% 100% 

  Total acumulado (%) 2% 8% 16% 26% 38% 52% 65% 76% 85% 93% 96% 100%   
Fonte - PROMABEN
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7 | ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

7 | ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
A área de influência de um empreendimento é definida como o espaço suscetível de sofrer alterações como 

consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de sua vida útil. 

A delimitação destas áreas no presente estudo visou atender às exigências legais e às normas aplicáveis, bem 

como aos princípios técnico científicos, previstos para definição de áreas de influência de empreendimentos 

licenciáveis. 

Observa-se inicialmente que o critério normativo para definição e delimitação da área de influência de um 

empreendimento está explícito na Resolução 001/86 do CONAMA, no artigo 5º, o qual determina: 

Art. 5 O estudo de impacto ambiental, além de atender a legislação, em especial os princípios 

e objetivos expressos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, obedecerá às seguintes 

diretrizes gerais: 

(...) 

III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza. 

Assim, a delimitação e definição das áreas de influência correspondem aos locais passíveis de percepção dos 

efeitos potenciais do empreendimento, em suas distintas fases de implantação e operação. Levando com isso a 

uma análise mais aprimorada dos impactos gerados. 

No sentido de melhor identificar possíveis impactos do empreendimento sobre cada uma das áreas de influência 

consideradas, a implantação do empreendimento foi analisada segundo três fases sequenciais, a saber: 

planejamento, implantação e ocupação/operação. 

• A fase de planejamento refere-se à divulgação do empreendimento e a vinculação do município de 

Belém. 

• A fase de implantação do projeto de saneamento refere-se às obras de engenharia propriamente ditas, 

com execução de aterros e terraplanagem, instalação de infraestrutura e de todos os detalhes 

construtivos. 

• Relacionada à ocupação, a terceira fase enfoca o uso dos empreendimentos. É importante ressaltar que 

os impactos decorrentes da fase de operação quando somados às perspectivas de ocupação do entorno 

têm grande influência na mudança da paisagem e da alteração da situação socioeconômica da área do 

que das atividades diretamente relacionadas à sua fase de instalação. 

Neste contexto, analisaram-se para cada uma das fases estabelecidas as possíveis interferências do 

empreendimento sobre as respectivas áreas de influência, sendo observado o grau de intensidade e os principais 

aspectos urbanísticos, socioeconômicos e ambientais a estas relacionados.  

Para o presente estudo foram definidas três áreas de influência: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 

Influência Direta (AID) e Área de influência Indireta (AII). 

• Área Diretamente Afetada (ADA): correspondendo à área cujos recursos naturais serão direta e 

territorialmente afetados pelo empreendimento; 

• Área de Influência Direta (AID): porção territorial adjacente à área de instalação do empreendimento 

urbanístico, definida em função das intervenções e potencialidade dos impactos advindos com sua 

instalação e operação e de suas características ambientais; 

• Área de Influência Indireta (AII): Área sujeita a impactos indiretos decorrentes e associados, mediante 

a interferência nas inter-relações ecológicas, sociais e econômicas anteriores ao empreendimento. 
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7.1 | ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A Área Diretamente Afetada corresponde às ruas onde estão previstas às obras sanitárias, que, conforme 

estabelecido no Projeto da rede coletora é destacada na figura abaixo na cor amarelo (Para uma melhor 

visualização, vide apêndice 02). Consideram-se também as três estações elevatórias indicadas no projeto. 

 
Figura 117 – Área Diretamente Afetada (amarelo) 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

7.2 | ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Os critérios estabelecidos para a sua definição estão de acordo com o Termo de Referência e a legislação vigente, 

respeitando as características ambientais, sociais, econômicas, de tráfego e ruído. A área adotada é a mesma tanto para os 

meios físicos e bióticos quanto para o meio antrópico. 

Para a Área de Influência Direta o critério da delimitação da poligonal é o bairro Jurunas, conforme representado no mapa 

abaixo. 

Nessa área se concentrarão os impactos derivados da deterioração das vias de acesso, alteração do tráfego, a demanda de 

transporte público, geração de tráfego pesado durante as obras, a sobrecarga de infraestrutura urbana, a sobrecarga de 

equipamentos urbanos e comunitários, os riscos de acidente, o aumento da oferta de habitação e do adensamento 

populacional durante a fase das obras, o aumento da valorização imobiliária, a valorização paisagística, o incremento da 

atividade comercial durante as obras e o impacto da qualidade de vida. 
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Figura 118 – Área de Influência Direta (vermelho) e Área Diretamente Afetada (amarelo) 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

 

7.3 | ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A área adotada é a mesma tanto para os meios físicos e bióticos quanto para o meio antrópico. Para a delimitação da Área 

de Influência Indireta do empreendimento de saneamento, representado na figura abaixo, foi considerado todo o município 

de Belém (adotando o limite municipal). 

Apesar da maioria dos impactos estar localizados em áreas próximas aos empreendimentos, existem impactos que afetam 

a cidade toda, tais como a geração de emprego ou o aumento na arrecadação de impostos. 
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Figura 119 – Área De Influência Indireta (azul), Área de Influência Direta (vermelho) e Área Diretamente Afetada (amarelo) 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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8 | ANÁLISE DE TRÁFEGO 

8 | ANÁLISE DE TRÁFEGO 

8.1 | SISTEMA VIÁRIO 

8.1.1 | SISTEMA VIÁRIO NA CIDADE  

O Plano Diretor de Belém classifica o sistema viário da cidade em: 

• Via estrutural: 
o De transporte coletivo: Permitir ligações entre núcleos urbanos metropolitanos e o centro 

metropolitano, com prioridade para o sistema de transporte coletivo 
o Principal: Permitir ligações entre núcleos urbanos metropolitanos e o centro metropolitano 

• Via Arterial: 
o Principal: Permitir ligações às vias de maior nível hierárquico e, ainda, integrar Zonas de 

Usos diferentes do espaço metropolitano. 
o Secundária: Permitir ligações entre bairros de um mesmo distrito administrativo do 

Município de Belém 

• Via Coletora: Coletar o tráfego das vias locais e distribuí-lo às vias arteriais 

• Via Local: permitir o acesso direto aos lotes lindeiros 

 
Figura 120 – Categorização viária 
Fonte – Plano Diretor 

As ruas coletoras e arteriais mais próximas ao Miolo de Jurunas são as listadas a seguir:  

• Ruas arteriais principais (em vermelho): Rua Mundurucus e Av. Bernardo Sayão (a ser requalificada) 

• Ruas coletoras (em laranja): Tv. Quintino Baiúva, Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Rua 

Caripunas.  
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8.1.2 | SISTEMA VIÁRIO NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO 

Na sequência são descritas as caraterísticas das principais vias que configuram o limite do Miolo de Jurunas: 

• Tv. Quintino Bocaiúva 

• Tv. Honório José dos Santos.  

• Av. Bernardo Sayão 

• Av. Engenheiro Fernando Guilhon  

 

Tv. Quintino Bocaiúva. A rua foi recentemente reasfaltada, observa-se que o asfalto se encontra em ótimo 

estado. Via com pouco trânsito e com ciclofaixa (ainda que utilizada maioritariamente como área de 

estacionamento). A pista é simples, tendo o canal como separação dos 2 fluxos de circulação. Possui muito lixo 

no decorrer da via. No trecho entre a Av. Bernardo Sayão e a Tv. Honório José dos Santos existem duas travessias 

para que os pedestres façam o cruzamento de uma margem para a outra. Nessa rua está prevista a implantação 

de um complexo de uso misto (residencial e comercial). O acesso de carro entre as duas margens da Travessia 

só pode ser realizado a través da Travessa Honório José dos Santos.  

 
Figura 121 – Travessa Quintino Bocaiuva, sentido Av. Bernardo Sayão 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 122 – Travessa Quintino Bocaiuva, sentido Condor 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 123 – Canal que separa as duas pistas de circulação da Tv. Quintino Bocaiuva. Na pista direita está prevista a implantação de um 
condomínio de uso misto, que não tem um acesso direto desde a Av. Bernardo Sayão. O único acesso para essa Avenida é cruzando uma 
ponte de madeira localizada na pista da esquerda. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Tv. Honório José dos Santos. Asfalto em boas condições, sinalizado, pista em dois fluxos, sem retenção de 

tráfego na maior parte do tempo, com exceção nas proximidades com a Av. Engenheiro Fernando Guilhon onde 

há bastante trânsito. 

 
Figura 124 – Travessa Honório José dos Santos, perto da Tv. Quintino Bocaiuva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Av. Bernardo Sayão. A pista tem 2 fluxos e é sinalizada, mas não possui acostamento. É a rua com o tráfego mais 

intenso. A avenida liga o centro antigo de Belém (Cidade Velha) aos bairros Condor e Guamá. Ao longo desse 

percurso, existem diversos portos, muitos pertencentes a estabelecimentos comerciais e industriais, entre eles 

destacam-se o Porto do Sal (cidade velha) e Porto do Açaí (Jurunas). Acontecem engarrafamentos e há fluxo 

lento, principalmente as segundas, terças e sextas, quando há desembarque e embarque intenso de usuários da 

feira vindo de ilhas e cidades ribeirinhas próximas. Os engarrafamentos são especialmente críticos na interseção 

com a Rua Engenheiro Guilhon, por ser a área que apresenta uma maior concentração de portos. O 

congestionamento pode durar até a tarde. Há um intenso movimento de caminhões que entram e saem das 

dezenas de portos particulares que beiram a avenida. A via recebe muitos ônibus de pessoas procedentes de 
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fora do município que vem comprar. Há também muitos pedestres e pessoas com pequenos veículos (não 

motorizados) com mercadorias ocupando a pista. O tráfego na interseção com a Travessa Quintino Bocaiuva é 

mais calmo. 

 

Figura 125 – Avenida Bernardo Sayão, na interseção com a Tv. Quintino Bocaiuva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

O acesso da Av. Bernardo Sayão para a Tv. Quintino Bocaivua realiza-se a través de uma ponte em madeira, que 

permite acessar para uma das duas pistas da Tv. Quintino Bocaiuva.  

  
Figuras 126 e 127 – Ponte de madeira para acessar à Tv. Quintino Bocaiuva desde a Av. Bernardo Sayão. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Av. Engenheiro Fernando Guilhon. Rua asfaltada, de mão dupla, com 1 faixa por sentido. Por ser a principal via 

de ligação entre a Av. Bernardo Sayão e o resto de Belém tem um fluxo muito intenso de veículos, especialmente 

de motocicletas. Rua com concentração de atividades comerciais. No período das 13h (treze horas) às 16h 

(dezesseis horas) o comércio fica fechado, o que diminui bastante o fluxo. Sempre há tratores e caminhões da 

prefeitura e ou particulares, além de feirantes em trechos do lado do perímetro do Miolo do Jurunas que 

dificultam o trânsito de veículos. Nesta avenida há muitas motocicletas e bicicletas (não existe ciclovia). Nas 

visitas em campo foi observado que há um movimento desordenado. Porém, nenhum morador informou sobre 

acidentes no local. 
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Figura 128 – Rua Engenheiro Guilhon, na interseção com a Avenida Bernardo Sayão 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Apenas existem dois itinerários que permitem cruzar diretamente de leste ao oeste o Miolo de Jurunas (a 

Travessa Bom Jardim e a Travessa Monte Alegre), não existindo itinerários que permitam cruzar diretamente a 

área de norte ao sul. A maioria das ruas dentro do Miolo não tem saída.  

Tv. Bom Jardim: via asfaltada, de mão dupla e com passeios. 

 
Figura 129 – Travessa Bom Jardim, perto da Tv. Quintino Bocaiuva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Tv. Monte Alegre: Via estreita, asfaltada, de mão dupla e com passeios.   
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Figura 130 – Travessa Monte Alegre, na Praça Monte Alegre 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

A maioria das ruas no interior do Miolo de Jurunas são estreitas, não permitindo a circulação de dois veículos 

em sentidos diferentes ao mesmo tempo. Além disso, algumas das ruas internas do Miolo não estão asfaltadas, 

como pode ser observado nas imagens na sequência.  

 
Figura 131 – Passagem comunitária 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 132 – Travessa Carlos de Carvalho 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

 
Figura 133 – Passagem integração, não asfaltado e com ocupação da calçada e da rua por parte dos moradores 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 134 – Passagem Dr. Brito, com ocupação da rua por parte dos moradores. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

No interior do Miolo há ocupação da via pública por parte das residências. Nesse sentido, durante as visitas de 

campo foram observadas escadas (para ter acesso aos imóveis do andar superior) ocupando parte da rua. 

Também foi constatada a existência de garagens que, pelo fato de se adaptarem ao tamanho do carro, ocupam 

a rua. Existe também comércio informal ocupando a rua, porém ele é geralmente mais concentrado nas saídas 

para as avenidas principais, pontos onde também acontece uma maior concentração de lixo e de água parada 

que provoca alagamentos. A ocorrência desses 3 condicionantes faz com que, às vezes, a circulação se torne 

complicada. 

 
Figura 135 – Saída da Passagem Helena Dias para a Av. Bernardo Sayão, alagada 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 136 – Travessa Bom Jardim, com acúmulo de lixo na calçada e ocupação da calçada por parte de moradias/comerciantes. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 137 – Travessa Monte Alegre, com ocupação da calçada por parte de moradias/comerciantes. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 138 – Escada de acesso à moradias locada na calçada. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 139 – Rua São Miguel, no interior do Miolo de Jurunas 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 140 – Acúmulo de lixo na interseção da Rua São Miguel com a Tv. Bom Jardim, no interior do Miolo de Jurunas 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 141 – Passagem Limoeiro com ocupação da calçada por parte de moradores e comerciantes. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

8.2 | ESTACIONAMENTO, CARGA E DESCARGA E EMBARQUE E DESEMBARQUE 

Existe uma área com vagas de estacionamento na Tv. Quintino Bocaiuva, no sentido da Av. Bernardo Sayão, no 

trecho compreendido entre essa mesma avenida e a Passagem Integração.  

 
Figura 142 – Vagas de estacionamento e Ponto de Taxi na Tv. Quintino Bocaiuva, entre a Passagem Integração e a Av. Berardo Sayão. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 

8.3 | TRANSPORTE 

 

8.3.1 | PEDESTRES E REDE CICLOVIÁRIA 

Em relação à mobilidade de pedestres foram identificadas falhas nos passeios existentes na Tv. Quintino 

Bocaiuva que poderiam provocar a queda dos pedestres. Outra problemática identificada foi o mal estado de 
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conservação ou a falta de barreiras de proteção ao redor do canal, pudendo provocar a queda de pedestres 

dentro do canal.  

Existem um total de 2 travessias para poder cruzar de um lado para o outro do canal na Travessa Quintino 

Bocaivua, no trecho entre a Av. Bernardo Sayão até a Tv. Honório José dos Santos (trecho de aproximadamente 

500 metros): i) entre a Passagem Integração e a Passagem Dr. Brito, ii) frente na Tv. Carlos de Carvalho.  

 
Figura 143 – Passeio destruído na Tv. Quintino Bocaivua 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 144 – A falta de elementos de proteção, ou a existência de elementos de proteção em mal estado, podem provocar a queda de 
pedestres no canal da Tv. Quintino Bocaiuva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figuras 145 e 146 – Existem um total de 2 travessias para pedestres para cruzar o canal existente na Tv. Quintino Bocaiuva. A imagem da 
direita mostra a travessia localizada entre a entre a Passagem Integração e a Passagem Dr. Brito. A imagem da esquerda mostra a 
travessia na frente da Tv. Carlos de Carvalho 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Não existem passeios que permitem os deslocamentos a pé dos pedestres ao longo da Avenida Bernardo Sayão, 

provocando que os pedestres se desloquem pelas pistas, pudendo gerar situações de risco. O acúmulo de lixo 

nos passeios existentes também dificulta o deslocamento dos pedestres no Miolo, pois eles devem ocupar a 

pista de veículos motorizados. 

Há uma falta geral de sinalização horizontal e vertical, não existindo faixas para pedestres, sinais de devagar ou 

pare, semáforos etc.  

 
Figura 147 – A falta de passeios na Avenida Bernardo Sayão, na interseção com a Tv. Quintino Bocaiuva, provoca que os pedestres se 
desloquem pela pista dos veículos motorizados, criando situações perigosas 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figura 148 – Pedestre cruzando a ponte de madeira para acessar na Tv. Quintino Bocaiuva desde a Av. Bernardo Sayão. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 149 – Pedestres caminhando pela pista de veículos motorizados devido à falta de passeios na Avenida Bernardo Sayão, perto da 
interseção com a Rua Engenheiro Guilhon. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

   
Figuras 150 e 151 – Os alagamentos nas ruas do entorno dos empreendimentos dificultam o deslocamento de pedestres. Imagem na Av. 
Bernardo Sayão. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Figuras 152 e 153 – O acúmulo de lixo nos passeios e nas vias dificulta os deslocamentos a pé dos pedestres. Rua Engenheiro Guilhon 
(esquerda) e Av. Bernardo Sayão (direita). 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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No que tange à rede cicloviária, Belém conta com 100,6 km de ciclovias/ciclofaixas, identificáveis no mapa a 

seguir.  

 
Figura 154 – Rede cicloviária da cidade de Belém. 
Fonte – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, 2020 

A infraestrutura cicloviária mais próxima ao Miolo de Jurunas é, conforme indicado pela Superintendência 

Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), a listada a seguir: 

• Ciclofaixa na Rua dos Mundurucus, bidirecional, entre Avenida Bernardo Sayão até a Rua dos 

Tupinambá, de 1.20 km de extensão. 

• Ciclovia na Rua dos Timbiras, bidirecional, entre Avenida Bernardo Sayão até a Travessa Carlos de 

Carvalho, de 670 m de extensão. 

• Ciclovia da Avenida Bernardo Sayão, bidirecional, entre Rua dos Tamoios até a Rua Cesário Alvim, de 

420 de extensão. 

Durante as visitas em campo foram identificadas também ciclofaixas na Tv. Quintino Bocaiúva, uma por cada 

pista (separadas pelo canal). Na interseção com a Tv. José Honorário foi sinalizada a continuidade da ciclofaixa, 
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dando uma maior segurança para os ciclistas que se deslocarem de bicicleta. Porém, pontualmente, a ciclofaixa 

é usada como faixa de estacionamento ou como área para deslocamentos de pedestres.  

   
Figuras 155 e 156 – Ciclofaixa na Tv. Quintino Bocaiuva e continuidade da ciclofaixa na interseção da Tv. Quintino Bocaiuva com a Tv. 
Honorário José dos Santos 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

   
Figuras 157 e 158 – Usos inadequadas da ciclofaixa na Tv. Quintino Bocaiúva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

Porém, fora dessas 4 (quatro) infraestruturas, não existem mais ciclovias ou ciclofaixas em outras ruas, o que 

provoca que os ciclistas se desloquem na pista dos veículos motorizados, o que pode provocar problemas de 

segurança.  

   
Figuras 159 e 160 – Ciclistas circulando na Av. Bernardo Sayão, perto da interseção com a Tv. Quintino Bocaiúva (esquerda) e na Rua 
Engenheiro Guilhon, perto da interseção com a Tv. Honorário José dos Santos 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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8.3.2 | TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO 

A maior parte do tráfego motorizado tem como destino o Centro (bairro Vero-Peso), por ser a área com maior 

oferta de serviços.  

O tráfego é tranquilo na Tv. Quintino Bocaiuva e na Tv. Honório José dos Santos. Porém, na Av. Bernardo Sayão 

o tráfego é intenso da Segunda-Feira até a Sexta-Feira, especialmente na interseção com a Av. Engenheiro 

Guilhon. O congestionamento dura até a tarde, além disso a rua recebe ônibus de pessoas de fora do município 

que vem comprar. Ao longo da Avenida também têm vários portos pelo que a chegada de embarcações, bem 

como dos caminhões para escoar os produtos, é constante. A concentração desse tipo de portos é importante 

na interseção com a Av. Guilhon, provocando situações de tráfego intenso nessa interseção. A Avenida Bernardo 

Sayão e a Av. Perimetral apresentam um maior fluxo de caminhões pois elas fazem parte do Corredor de acesso 

à área portuária Bernardo Sayão. 

O fluxo de veículos para a Av. Perimetral, e na interseção com a Tv. Quintino Bocaiuva, apresenta um tráfego 

bem mais tranquilo. 

 
Figura 161 – Tráfego intenso na Avenida Bernardo Sayão perto da interseção com a Av. Fernardo Gulhon uma terça feira na manhã.  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 

 
Figura 162 – Tráfego tranquilo na Avenida Bernardo Sayão perto da interseção com a Tv. Quintino Bocaiuva uma terça feira na manhã.  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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Na Tv. Quintino Bocaiuva, existem poucas pontes para veículos que permita cruzar entre as duas margens do 

canal. 

 

8.3.3 | TRANSPORTE COLETIVO E TAXI 

O transporte coletivo na área é muito precário e se dá maioritariamente de ônibus, moto taxi e transporte 

alternativo (vans). 

Em junho de 2019 foi feito o último ajuste no valor da passagem do ônibus urbano, passando de R$3,30 (três 

reais e trinta centavos) para R$3,60 (três reais e sessenta centavos). 

Conforme indicado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, as linhas de transporte 

coletivo no bairro de Jurunas são: 

Tabela 38 – Sistema de transporte público por ônibus 

CÓDIGO NOME DA LINHA FROTA OPERACIONAL 

113 Cremação E. Nova 10 

114 Cremação II – Alcindo Cacela 10 

306 UFPA – PEDREIRA (empresa Gujará) 16 

315 UFPA – Centro Histórico (empresa Gujará) 8 

318 Arsenal (empresa Arsenal) 17 

320 UFPA – Tamoios 20 

323 Canudos – Pça. Amazonas (perimetral) (empresa AM) 14 

Canudos – Pça Amazonas (perimetral) (empresa BG) 8 

326 Canudos – Pça. Amazonas (Tucunduba) 12 

328 Cipriano Santos – Pte. Vargas (empresa Arsenal) 11 

441 Ceasa – Felipe Patroni (empresa Arsenal) 6 

442 Ceasa – Ver-O-Peso (empresa Arsenal) 7 

940 Petreira – Lomas (BR.316) 22 

TOTAL 161 
Fonte – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, 2020. 

Tabela 39 – Sistema complementar de transporte 

CÓDIGO NOME DA LINHA FROTA OPERACIONAL 

105 Ver-O-Peso – São Brás (Via Jurunas /Guamá) 49 

101 Ver-O-Peso – São Brás (Via Jurunas /Guamá) 16 

TOTAL 65 
Fonte – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, 2020. 

No limite do Miolo de Jurunas, as linhas de ônibus circulam pela Av. Bernardo Sayão, pela Rua Engeheiro Guilhon 

e pela Av. Roberto Camelier. Não existem linhas de transporte coletivo passando pelas Tv. Quintino Bocaiuva 

nem na Tv. Honório José dos Santos. 

Os itinerários das linhas de ônibus do bairro de Jurunas são: 

113. CREMAÇÃO I - ESTRADA NOVA 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Av. Bernardo Sayão, Rua do Arsenal, Rua de Óbidos, Rua Ângelo Custódio, 

Av. Almirante Tamandaré (pista esquerda), Tv. Padre Eutíquio, Rua João Diogo, Tv. São Pedro. 

• SENTIDO CENTRO - BAIRRO: Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, contorno na Praça da 

República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego 
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Jerónimo Pimentel, Tv. Dom Pedro I, Av. Generalíssimo Deodoro, Rua Diogo Móia, Av. Alcindo Cacela, 

Av. Bernardo Sayão. 

114. CREMAÇÃO II - ALCINDO CACELA 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Av. Bernardo Sayão, Av. Alcindo Cacela, Rua São Miguel, Tv. 09 de Janeiro, 

Av. Gentil Bittencourt, Tv. 14 de Abril, Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, Tv. 14 

de Março, Tv. Ferreira Pena, Rua Curuçá, Tv. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Av. Visconde de Souza 

Franco, Av. Marechal Hermes (pista direita), Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal. 

• SENTIDO CENTRO BAIRRO: Rua Pe. Champagnat, Rua Dr. Assis, Av. Almirante Tamandaré, Rua do 

Arsenal, Av. Bernardo Sayão. 

306. UFPA-PEDREIRA 

• SENTIDO UFPA - CENTRO: Terminal da UFPA, Av. Perimetral, Rua Augusto Correa, Av. Bernardo Sayão, 

Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Rua dos Tupinambás, Rua dos Mundurucus, Tv. Padre Eutíquio, 

Rua João Diogo, Tv. São Pedro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua 

Gaspar Viana, Tv. Benjamim Constant, Rua Municipalidade, Tv. Djalma Dutra, Rua Curuçã, Tv. José Pió. 

• SENTIDO UFPA - CENTRO: Terminal da UFPA, Av. Perimetral, Rua Augusto Corrêa, Av. Bernardo Sayão, 

Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Rua dos Tupinambás, Rua dos Mundurucus, Tv. Padre Eutíquio, 

Rua João Diogo, Tv. São Pedro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua 

Gaspar Viana, Tv. Benjamim Constant, Rua Municipalidade, Tv. Djalma Dutra, Rua Curuçá, Tv. José Pió. 

315. UFPA - CENTRO HISTÓRICO 

• SENTIDO UFPA - CENTRO: Terminal da UFPA, Av. Perimetral, Rua Augusto Corrêa, Av. Bernardo Sayão, 

Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Tv. Tupinambás, Rua dos Mundurucus, Tv. Padre. Eutíquio, Rua 

João Diogo, Rua Cel. Fontoura, Tv. Félix Roque, Rua Tomázia Perdigão, Rua Pe. Champagnat. 

• SENTIDO UFPA - CENTRO: Terminal da UFPA, Av. Perimetral, Rua Augusto Correa, Av. Bernardo Sayão, 

Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Tv. Tupinambás, Rua dos Mundurucus, Tv. Padre. Eutíquio, Rua 

João Diogo, Rua Cel. Fontoura, Tv. Félix Roque, Rua Tomázia Perdigão, Rua Pe. Champagnat. 

318. ARSENAL 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Rua Jabatiteua, Tv. Francisco Monteiro, Av. Ceará, Av. Gov. José Malcher, 

Av. Assis de Vasconcelos, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, rua Padre 

Champagnat, rua Dr Assis, Av. Almte. Tamandaré, Rua do Arsenal, Av. Bernardo Sayão, Rua Eng. 

Fernando Guilhon, Av. Roberto Camelier, rua Nova I. 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: rua Jabatiteua, Tv. Francisco Monteiro, Av. Ceará, Av. Gov. José Malcher, 

Av. Assis de Vasconcelos, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Padre 

Champagnat, rua Dr Assis, Av. Almte. Tamandaré, Rua do Arsenal, Av. Bernardo Sayão, Rua Eng. 

Fernando Guilhon, Av. Roberto Camelier, Rua Nova I. 

320. UFPA – TAMOIOS 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Avenida Perimetral, Travessa Enèas Pinheiro, Avenida João Paulo II, 

Travessa Antônio Baena, Avenida Rômulo Maiorana (Antiga Avenida 25 de Setembro), Travessa das 

Mercês, Avenida Almirante Barroso, Avenida Governador José Malcher, Avenida Assis de Vasconcelos, 

Avenida Marechal Hermes, Avenida Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal, Rua Ignácio Guilhon, 

Avenida 16 de Novembro, Avenida Conselheiro Furtado, Avenida Roberto Camelier, Rua dos 

Mundurucus, Avenida Bernardo Sayão 

• SENTIDO CENTRO - BAIRRO: Rua dos Tamoios, Avenida Padre Eutíquio, Rua João Diogo, Travessa Sâo 

Pedro, Avenida Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Avenida Serzedelo Corrêa, Avenida Gentil 



 

170 
 
 
 

Bittencourt, Avenida José Bonifácio, Avenida Almirante Barroso, Rua Cipriano Santos, Travessa Teófilo 

Condurú, Avenida Ceará, Avenida João Paulo II, Travessa Enéas Pinheiro, Avenida Perimetral. 

323. CANUDOS - PRAÇA AMAZONAS (PERIMETRAL) 

• SENTIDO CANUDOS - JURUNAS: Rua São Domingos, Avenida Celso Malcher, Rua Silva Rosado, Travessa 

Francisco Monteiro, Avenida Ceará, Avenida Governador José Malcher, Avenida Assis de Vasconcelos, 

Avenida Marechal Hermes, Avenida Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal, Rua Ignácio Guilhon, 

Avenida 16 de Novembro, Rua Cesário Alvim, Avenida Bernardo Sayão, via de acesso à Avenida Beira 

Rio (Portal da Amazônia), retorno antes da Rua dos Mundurucus, Avenida Beira Rio (Portal da 

Amazônia), Avenida Bernardo Sayão, Rua dos Mundurucus, Avenida Beira Rio (Portal da Amazônia), 

Avenida Bernardo Sayão, retorno na Rua Osvaldo de Caldas Brito. 

• SENTIDO JURUNAS - CANUDOS: Avenida Bernardo Sayão, Rua Cesário Alvim, Avenida 16 de Novembro, 

Avenida Conselheiro Furtado, Avenida Roberto Camelier, Rua dos Tamoios, Travessa Padre Eutíquio, 

Rua João Diogo, Travessa São Pedro, Avenida Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Avenida 

Serzedelo Corrêa, Avenida Gentil Bittencourt, Avenida José Bonifácio, Avenida Almirante Barroso, Rua 

Cipriano Santos, Travessa Francisco Monteiro, Rua Silva Rosado, Avenida Celso Malcher, Rua São 

Domingos 

326. CANUDOS II - PRAÇA AMAZONAS (TUCUNDUBA) 

• SENTIDO CANUDOS - JURUNAS: Avenida Tucunduba, Rua São Domingos, Avenida Celso Malcher, Rua 

Silva Rosado, Travessa Francisco Monteiro, Avenida Ceará, Avenida Governador José Malcher, Avenida 

Assis de Vasconcelos, Avenida Marechal Hermes, Avenida Boulevard Castilhos França, Avenida Portugal, 

Rua Ignácio Guilhon, Avenida 16 de Novembro, Rua Cesário Alvim, Avenida Bernardo Sayão, via de 

acesso à Avenida Beira Rio (Portal da Amazônia), retorno antes da Rua dos Mundurucus, Avenida Beira 

Rio (Portal da Amazônia), Avenida Bernardo Sayão, retorno na Rua Osvaldo de Caldas Brito. 

• SENTIDO JURUNAS - CANUDOS: Rua Osvaldo de Caldas Brito, Avenida Bernardo Sayão, Rua Cesário 

Alvim, Avenida 16 de Novembro, Avenida Conselheiro Furtado, Avenida Roberto Camelier, Rua dos 

Tamoios, Travessa Padre Eutíquio, Rua João Diogo, Travessa São Pedro, Avenida Almirante Tamandaré, 

Rua Gama Abreu, Avenida Nazaré, Avenida Magalhães Barata, Avenida Almirante Barroso, Rua Cipriano 

Santos, Travessa Francisco Monteiro, Rua Silva Rosado, Avenida Celso Malcher, Rua São Domingos, 

Avenida Tucunduba. 

328. CIPRIANO SANTOS - PRESIDENTE VARGAS 

• SENTIDO CANUDOS - CONDOR: Rua Cipriano Santos, Travessa 2ª de Queluz, Avenida Ceará, Avenida 

Governador José Malcher, Avenida Visconde de Souza Franco, Avenida Marechal Hermes, Travessa 

Piedade, Avenida Boulevard Castilhos França (Estação Waldemar Henrique), Avenida Boulevard 

Castilhos França, Avenida Presidente Vargas, Avenida Serzedelo Corrêa, Rua dos Pariquis, Travessa 

Apinagés, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, Avenida Bernardo Sayão, retorno na Praça Princesa Isabel. 

• SENTIDO CONDOR - CANUDOS: Avenida Bernardo Sayão, Rua dos Mundurucus, Travessa Padre Eutíquio, 

Rua João Diogo, Travessa São Pedro, Avenida Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Avenida 

Serzedelo Corrêa, Avenida Gentil Bittencourt, Avenida José Bonifácio, Avenida Almirante Barroso, Rua 

Cipriano Santos 

441. CEASA - FELIPE PATRONI 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Est. do Murucutum, Av. Perimetral, Av. Dr. Freitas, Av. João Paulo II, Av. 

Ceará, Av. Gov. José Malcher, Trav. 14 de Abril, Rua Domingos Marreiros, Trav. Castelo Branco, Rua 

dos Caripunas, Av. José Bonifácio, Av. Bernardo Sayão, Av. Roberto Camelier, Rua São Miguel, Rua Dos 

Tupinambás, Rua Eng. Fernando Guilhon, Av. Bernardo Sayão, Rua do Arsenal, Rua de Óbidos, Rua 

Ângelo Custódio, Av. Almte. Tamandaré (pista esquerda), Av. Pe. Eutíquio, Rua João Diogo, Trav. São 

Pedro. 
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• SENTIDO CENTRO - BAIRRO: Av. Almte. Tamandaré (pista esquerda), Rua Gama Abreu, contorno da 

Pça. da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Gal. Magalhães, Rua 

Municipalidade, Trav. Djalma Dutra, Av. Senador Lemos, Av. Dr. Freitas, Av. 25 de Setembro, Tv. Lomas 

Valentinas, Av. João Paulo II, Av. Dr. Freitas, Est. do Murucutum. 

442. CEASA - VER-O-PESO. 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Est. Murucuturn, Av. Perimetral, Av. Dr. Freitas, Av. Almte. Barroso, 

contorno na Praça São Cristóvão, Av. Almte. Barroso, Av. Dr. Freitas, Av. Pedro Álvares Cabral, Av. 

Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes (pista direita), Av. Boulevard Castilhos França, Av. 

Portugal. 

• SENTIDO CENTRO - BAIRRO: Rua Pe. Champagnot, Rua Dr. Assis, Av. Almte. Tamandaré, Rua do 

Arsenal, Av. Bernardo Sayão, Rua Eng. Fernando Guilhon, Av. Roberto Camelier, Av. Bernardo Sayão, 

Av. José Bonifácio, Av. Almte. Barroso, Av. Cipriano Santos, Rua Teófilo Conduru, Av. Ceará, Av. João 

Paulo II, Av. Dr. Freitas, Est. Murucutum. 

940. PEDREIRA - LOMAS (BR-316) 

• SENTIDO BAIRRO - CENTRO: Rod. BR - 316, retorno no Viaduto da BR-316, Rod. BR - 316, Acesso ao 

Túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Av. Almte. Barroso, Tv. Lomas Valentinas, Av. Pedro 

Miranda, Tv. Ferreira Pena, Rua Curuçá, Tv. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Rua 28 de Setembro, 

Av. Assis de Vasconcelos, Av. Marechal Hermes (pista lateral direita), Av. Boulevard Castilhos França, 

Av. Portugal. 

• SENTIDO CENTRO - BAIRRO: Rua Pe. Champagnat, Rua Dr. Assis, Av. Almte. Tamandaré, Rua do 

Arsenal, Av. Bernardo Sayão, Rua Cesário Alvim, Av. 16 de Novembro, Av. Conselheiro Furtado, Av. 

Roberto Camelier, Rua dos Tamoios, Tv. Pe. Eutíquio, Rua Gama Abreu (contorno da Pça. da 

República), Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Boaventura 

da Silva, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego Jerónimo Pimentel, Tv. D. Pedro I, Rua Bernal do 

Couto, Av. Pedro Miranda, Tv. Lomas Valentinas, Av. João Paulo II, Tv. Angustura, Av. Almte. Barroso,  

Acesso ao Túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Rod. BR - 316. 

105. VER- O -PESO - SÃO BRÁS (VIA JURUNAS /GUAMA) - SCT 

• SENTIDO PRAÇA DO RELÓGIO - SÃO BRÁS: Rua Padre Champagnat, Rua Dr. Assis, Avenida Almirante 

Tamandaré, Rua do Arsenal, Avenida Bernardo Sayão, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, Travessa 

Honório José dos Santos, Rua São Miguel, Avenida Roberto Camelier, Avenida Bernardo Sayão, 

Avenida José Bonifácio, Avenida Almirante Barroso, Rua Cipriano Santos. 

• SENTIDO SÃO BRÁS - PRAÇA DO RELÓGIO: Rua Deodoro de Mendonça, Avenida Gentil Bittencourt, 

Travessa Barão de Mamoré, Rua Paes e Souza, Avenida José Bonifácio, Avenida Bernardo Sayão, 

Avenida Roberto Camelier, Rua São Miguel, Tv. Tupinambás, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, 

Avenida Bernardo Sayão, Rua de Óbidos, Travessa de Breves, Rua Dr. Malcher, Rua Padre Champagnat. 

101. VER- O -PESO - SÃO BRÁS (VIA JURUNAS /GUAMÁ) - SCT  

• SENTIDO SÃO BRÁS - PRAÇA DO RELÓGIO: Rua Deodoro de Mendonça, Avenida Gentil Bittencourt, 

Travessa Barão do Mamoré, Rua Paes e Souza, Avenida José Bonifácio, Avenida Bernardo Sayão, 

Avenida Roberto Camelier, Rua São Miguel, Tv. Tupinambás, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, 

Avenida Bernardo Sayão, Rua de Óbidos, Travessa de Breves, Rua Dr. Malcher, Rua Padre Champagnat. 

• SENTIDO PRAÇA DO RELÓGIO - SÃO BRÁS: Rua Padre Champagnat, Rua Dr. Assis, Avenida Almirante 

Tamandaré, Rua do Arsenal, Avenida Bernardo Sayão, Rua Engenheiro Fernando Guilhon, Travessa 

Honório José dos Santos, Rua São Miguel, Avenida Roberto Camelier, Avenida Bernardo Sayão, 

Avenida José Bonifácio, Avenida Almirante Barroso, Rua Cipriano Santos. 
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Conforme indicado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), existem no 

bairro do Jurunas um total de 83 (oitenta e três) pontos de parada de ônibus distribuídos pelos itinerários das 

linhas de ônibus para atendimento dos usuários.  

Tabela 40 – Localização de pontos de parada de ônibus no bairro de Jurunas 

VIA SENTIDO PISTA FAIXA DE ROLAMENTO PONTOS DE PARADA 

Av. Bernardo Sayão Duplo 1 2 23 

Av. Roberto Camelier Duplo 1 2 16 

Rua Fernando Guilhon Duplo 1 2 15 

Rua Cesário Alvim Duplo 1 2 5 

Rua dos Mundurucus Duplo 1 2 8 

Rua dos Tamoios Duplo 1 2 6 

Rua São Miguel Duplo 1 2 1 

Travessa dos Tupinambás Duplo 1 2 4 

Travessa Honório José dos Santos Duplo 1 2 2 

TOTAL 80 
Fonte – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, 2020. 

Na sequência listam-se todos os pontos de parada de ônibus no bairro Jurunas: 

Avenida Bernardo Sayão (total de 23 pontos de parada)  

Sentido Rua Cesário Alvim / Trav. Quintino Bocaiúva (10 pontos de parada) 

• Antes Rua Cesário Alvim 

• Esq. Osvaldo de Caldas Brito 

• Esq. Rua dos Tamoios 

• Esq. Rua dos Pariquis 

• Esq. Rua dos Caripunas 

• Esq. Rua Timbiras 

• Esq. Rua Fernando Guilhon 

• Prox. Passagem Camapú 

• Prox. Passagem Monte Alegre 

• Prox. Trav. Quintino Bocaiúva 

Sentido Trav. Quintino Bocaiúva / Rua Cesário Alvim (13 pontos de parada) 

• Prox. Trav. Quintino Bocaiúva 

• Lado Oposto Porto Bom Jesus 

• Prox. Passagem Helena Dias 

• Prox. Passagem Camapú 

• Prox. Rua Fernando Guilhon 

• Rua dos Timbiras 

• Rua dos Caripunas 

• Rua dos Pariquis 

• Rua dos Mundurucus 

• Rua dos Tamoios 

• Rua Osvaldo de Caldas Brito 

• Rua Cesário Alvim 

• Passagem Conceição 

 

Rua Cesário Alvim (total de 5 pontos de parada) 

Sentido Av. Bernardo Sayão / Rua 16 de Novembro (5 pontos de parada) 
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• Após Av. Bernardo Sayão 

• Prox. Rua de Breves 

• Esq. Passagem Monte Alegre 

• Esq. Da Rua Carlos de Carvalho 

• Esq. Rua 16 de Novembro 

 

Rua dos Tamoios (total de 6 pontos de parada) 

Sentido Av. Bernardo Sayão / Rua 16 de Novembro (6 pontos de parada) 

• Esq. Av. Bernardo Sayão 

• Esq. Trav. de Breves 

• Esq. Trav. Bom Jardim 

• Esq. Trav. Honório José dos Santos 

• Av. Roberto Camelier 

• Trav. dos Tupinambás 

 

Av. Roberto Camelier (total de 16 pontos de parada) 

Sentido Av. Conselheiro Furtado / Trav. Quintino Bocaiúva (8 pontos de parada) 

• Prox. Rua dos Tamoios 

• Prox. Rua dos Mundurucus 

• Prox. Rua dos Pariquis 

• Prox. Rua dos Caripunas 

• Prox. Rua dos Timbiras 

• Prox. Rua Fernando Guilhon 

• Prox. Rua São Miguel 

• Prox. Trav. Quintino Bocaiúva 

Sentido Trav. Quintino Bocaiúva; Av. Conselheiro Furtado (8 pontos de parada) 

• Prox. Trav. Quintino Bocaiúva 

• Prox. Rua São Miguel 

• Prox. Rua Fernando Guilhon 

• Prox. Rua dos Timbiras 

• Prox. Rua dos Caripunas 

• Prox. Rua dos Pariquis 

• Prox. Rua dos Tamois 

• Prox. Av. Conselheiro Furtado 

 

Rua dos Mundurucus (total de 8 pontos de parada) 

Sentido Av. Bernardo Sayão / Trav. Tupinambás (4 pontos de parada) 

• Prox. Av. Bernardo Sayão 

• Trav. de Breves 

• Trav. Bom Jardim 

• Trav. Honório José dos Santos 
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Sentido Trav. Tupinanbás / Av. Bernardo Sayão (4 pontos de parada) 

• Prox. Rua Honório José dos Santos 

• Prox. Trav. Bom Jardim 

• Posterior a Trav. de Breves 

• Anterior Av. Bernardo Sayão 

 

Travessa Dos Tupinambás (total de 4 pontos de parada) 

• Prox. Rua Fernando Guilhon 

• Prox. Rua dos Caripunas 

• Prox. Rua dos Mundurucus 

• Prox. Rua dos Tamoios 

 

Rua Fernando Guilhon (total de 15 pontos de parada) 

Sentido Av. Bernardo Sayão / Travessa dos Tupinambás (7 pontos de parada) 

• Prox. Passagem Jaco 

• Prox. Travessa de Breves 

• Prox. da Travessa Monte Alegre 

• Prox. Rua Carlos de Carvalho 

• Prox. Rua Honório José dos Santos 

• Prox. Av. Roberto Camelier 

• Prox. Travessa dos Tupinambás 

Sentido Travessa dos Tupinambás / Av. Bernardo Sayão (8 pontos de parada) 

• Prox. a Travessa dos Tupinambás 

• Prox. a Av. Roberto Camelier 

• Prox. Av. Honório José dos Santos 

• Prox. Rua Carlos de Carvalho 

• Prox. Passagem Bom Jardim 

• Prox. Travessa Monte Alegre 

• Prox. Passagem Santa Lucia 

• Prox. Av. Bernardo Sayão 

 

Rua São Miguel (total de 1 ponto de parada) 

• Prox. Travessa dos Tupinambás 

 

Rua Honório José Dos Santos (total de 2 pontos de parada) 

 Sentido Eng. Fernando Guilhon /Rua Nova I 

• Antes da Rua São Miguel 

Sentido Rua Nova I / Eng. Fernando Guilhon 

• Antes da Rua São Miguel 

 

Na figura a seguir se apresenta a locação dos pontos de parada e as linhas de transporte público listadas acima. 
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Figura 163 – Transporte público no bairro de Jurunas (linhas de ônibus e pontos de parada de ônibus).  
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, baseado nas informações fornecidas pela SeMOB, 2021 

Não existem pontos de parada no interior do Miolo de Jurunas, porém, ao redor do Miolo existem cerca de 20 
pontos de parada. Durante as visitas de campo foi observado que a maioria de pontos de parada não apresentam 
abrigos. 

Existem serviços de transporte alternativo (VANS), sem horários definidos, principalmente na Rua Engenheiro 
Guilhon. Nas visitas de campo não foram identificados esses serviços de transportes nas Av. Bernardo Sayão 
nem na Tv. Quintino Bocaiuva. 
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Figura 164 – Ponto de parada de ônibus na Av. Bernardo Sayão na interseção com a Tv. Quintino Bocaiuva. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
 

No que tange ao taxi, e conforme indicado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém 

(SeMOB), só existe um ponto de taxi autorizado no bairro de Jurunas, localizado na Rua Cesário Alvim. Trata-se 

do ponto de taxi número 41 (quarenta e um), da Associação de Taxistas de Praça Amazônas, funcionando ao 

lado do polo Joalheiro São José Liberto, com 10 (dez) vagas sendo 19 (dezenove) autorizatários operando.  

A SeMOB também identificou outros 2 (dois) pontos de taxi, porém não autorizados, na Travessa Tupinambas e 

na Travessa Quintino Bocaiuva. Durante as visitas de campo foi identificado esse último ponto de taxi na Tv. 

Quintino Bocaiuva, perto da interseção com a Avenida Bernardo Sayão, que foi criado por conta da criação da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), responsável pela urbanização do entorno da rua.  

 
Figura 165 – Ponto de parada de taxi na Tv. Quintino Bocaiuva 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2020 
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8.3.4 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS 

Em relação ao tráfego de veículos pesados, desde 2010 existe uma proibição de acesso de veículos pesados no 

perímetro urbano de Belém11. Em 2011 a restrição ampliou-se em virtude do Decreto nº 66.368, de 31 de março 

de 2011. 

De maneira sucinta, o decreto proíbe que caminhões com Peso Bruto Total (PBT) acima de 5,5 ton (cindo 

toneladas e meio) circulem em 13 (treze) vias do centro da cidade entre as 6h (seis horas) e as 21h (vinte e uma 

horas) de Segunda a Sexta-feira. Essas 13 vias são: Av. Almirante Barroso, Av. Governador José Malcher, Av. 

Presidente Vargas, Av. Nazaré, Av. Magalhães Barata, Rua 15 de Novembro entre Av. Portugal e Rua Frutuoso 

Guimarães, Rua Gaspar Viana entre Rua Frutuoso Guimarães e Av. Presidente Vargas, Rua 13 de Maio entre Av. 

Portugal e Av. Presidente Vargas, Rua Senador Manoel Barata entre Av. Portugal e Av. Presidente Vargas, Rua 

dos Mundurucus, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Conselheiro Furtado, e finalmente a Av. Gentil Bittencourt. 

 
Figura 166 – Ruas e Avenidas com proibição de tráfego de veículos com PBT acima de 5,5 toneladas 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo em base o Decreto nº 66.368, de 31 de março de 2011, 2021 

O Decreto também proíbe a entrada e circulação de veículos rodoviários de carga articulados pesados dos tipos 

reboque, semi-reboque e múltiplo, conforme classificação apresentada na NBR 9762/2006, com comprimento 

total acima de 14m (quatorze metros), no perímetro urbano de Belém, no horário de 06h00 (seis horas) às 21h00 

(vinte e uma horas) de segunda a sexta-feira12, exceto em 5 corredores específicos da área portuária, detalhados 

na sequência:   

 

• 1. Corredor de acesso à área portuária das Docas do Pará - CDP: para o acesso ao porto, o corredor está 

formado pelo Complexo Viário do Entroncamento, a Av. Pedro Álvares Cabral e a Av. Visconde de Souza 

Franco (entre a Av. Pedro Álvares Cabral e Av. Marechal Hermes). Para a saída do porto, o corredor está 

formado pela Av. Visconde de Souza Franco (entre v. Marechal Hermes e Rua da Municipalidade), a Av. 

Pedro Álvares Cabral, a Rodovia Arthur Bernardes (entre Av. Pedro Álvares Cabral e Trav. Cel. Luiz 

 
11 https://tj-pa.jusbrasil.com.br/noticias/2161125/confrimada-a-proibicao-de-acesso-e-trafego-de-veiculos-pesados-na-
area-metropolitana-de-belem 
12 Decreto nº 66.368, de 31 de Março de 2011.  
https://leismunicipais.com.br/a/pa/b/belem/decreto/2011/6636/66368/decreto-n-66368-2011-estabelece-horarios-de-
entrada-e-circulacao-de-veiculos-rodoviarios-de-carga-no-perimetro-urbano-do-municipio-de-belem-e-da-outras-
providencias 
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Bentes), a Trav. Cel. Luiz Bentes (entre Rua do Uma e Av. Senador Lemos), a Av. Senador Lemos, a Av. 

Pedro Álvares Cabral, a Av. Tavares Bastos, (entre a Av. Pedro Álvares Cabral e Av. Almirante Barroso) e 

finalmente a Av. Almirante Barroso (entre Av. Tavares Bastos e Complexo Viário do Entroncamento). 

• 2. Corredor de acesso à área portuária da Av. Bernardo Sayão. No acesso à área portuária, o corredor 

está formado pela Av. Pedro Álvares Cabral, Av. Tavares Bastos (entre Pedro Álvares Cabral e Av. João 

Paulo II), Av. João Paulo II (entre Av. Tavares Bastos e Av. Dr. Freitas), Av. Perimetral, Rua Augusto Corrêa 

(entre Av. Perimetral e Av. Bernardo Sayão) e a Av. Bernardo Sayão. Para a saída do complexo portuário, 

o corredor está formado pela Av. Bernardo Sayão, a Rua Augusto Corrêa (entre Av. Bernardo Sayão e 

Av. Perimetral), a Av. Perimetral, a Av. Dr. Freitas (entre Av. João Paulo II e Av. Almirante Barroso) e a 

Av. Almirante Barroso (entre Dr. Freitas Complexo Viário do Entroncamento). 

• 3. Corredor de acesso à área portuária da Rod. Arthur Bernardes. O corredor de acesso e saída da área 

portuária está formado pela Av. Augusto Montenegro (entre complexo Viário do Entroncamento e a 

Rod. do Tapanã); a Rod. do Tapanã e a Rod. Arthur Bernardes. 

• 4. Corredor de acesso à área portuária de Miramar. O corredor de acesso e saída está formado pela Av. 

Pará e a Av. Júlio César (entre a rotatória de acesso ao Aeroporto Val-de-Cães e a Av. Pedro Álvares 

Cabral) 

• 5. Corredor de acesso ao Distrito Industrial de Icoaraci e Porto de Outeiro. O corredor de acesso está 

formado pela Av. Augusto Montenegro (entre Complexo Viário do Entroncamento e Estrada do 

Maracacuera), Estrada do Maracacuera, Estrada do Outeiro (entre Ponte Governador Enéas Martins e 

Estrada do Itaiteua), Estrada do Itaiteua (entre Estrada do Outeiro e Travessa Franklin de Menezes), 

Trav. Franklin de Menezes (entre Estrada do Itaiteua e Av. Nossa Senhora da Conceição), Av. Nossa 

Senhora da Conceição (entre Trav. Franklin de Menezes e Trav. Da Tranquilidade), Trav. Da 

Tranquilidade (entre Trav. Nossa Senhora da Conceição e Rodovia BL-10) e a Rodovia BL-10 (entre Trav. 

Da Tranquilidade até o Porto do Outeiro C.D.P). O corredor de saída está formado pela Rodovia BL – 10, 

Trav. Da Tranquilidade (entre Rodovia BL- 10 e Trav. Nossa Senhora da Conceição), Av. Nossa Senhora 

da Conceição, Av. Manoel Barata (entre Av. Nossa Senhora da Conceição e Estrada do Itaiteua), Estrada 

do Itaiteua, Estrada do Outeiro, Estrada do Maracacuera e finalmente a Av. Augusto Montenegro (entre 

Estrada do Maracacuera e Complexo Viário do Entroncamento) 

Finalmente, o Decreto proíbe a circulação de veículos transportadores de cargas perigosas, assim definidas pela 

ABNT, norma brasileira NBR 10004, na Av. João Paulo II, no perímetro entre a Passagem Mariano e a Av. Dr. 

Freitas. 

 

Figura 167 – Corredores de transportes às áreas portuárias e itinerário proibido para circulação de cargas perigosas 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo em base o Decreto nº 66.368, de 31 de Março de 2011, 2021 
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No entorno dos empreendimentos os deslocamentos de veículos pesados concentram-se no corredor 2 

(Corredor de acesso à área portuária da Av. Bernardo Sayão). Durante a fase de implantação esse também será 

o corredor a ser usado pelos caminhões e outros veículos pesados relacionados com as obras dos 

empreendimentos.  

 

8.3.5 | IMPACTO NO SISTEMA VIÁRIO DURANTE A FASE DA OBRA E DE OPERAÇÃO 

Fase de implantação 

Na fase de implantação haverá um aumento do tráfego devido à circulação de caminhões para transporte de 

materiais de construção. Este transtorno adverso, embora de ocorrência certa, será temporário e terá 

abrangência local, situando-se somente no acesso aos empreendimentos sanitários. Nesse sentido, as obras 

situadas mais perto da Av Bernardo Sayão poderão gerar um maior impacto, por ser a Av. Bernardo Sayão uma 

via que apresenta uma maior intensidade de tráfego.  

Haverá a necessidade de colocação de placas sinalizadoras de trânsito informando a entrada e saída de 

caminhões pesados durante a implantação a fim de evitar acidentes e não problematizar o fluxo de veículos. Os 

caminhões deverão acessar às obras cumprindo com as indicações do Decreto 66.368 de 2011, ou seja, através 

do Corredor de acesso à área portuária da Av. Bernardo Sayão. 

Durante a fase das obras não se espera que o sistema de transporte coletivo seja afetado de forma notável 

devido a inexistência de itinerários de transporte coletivo e pontos de parada de ônibus no interior do Miolo de 

Jurunas (área na que se desenvolverão os projetos de saneamento). 

As características das ruas do Miolo de Jurunas, muito estreitas e com edificações precárias, dificultarão em 

diversas ocasiões a entrada de veículos de obra. 

Fase de operação 

Na fase de operação os empreendimentos de saneamento sanitário não gerarão impactos no tráfego. 
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9 | IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

9 | IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

9.1 | INTRODUÇÃO 

A Avaliação de Impactos Ambientais – AIA pode ser definida como um conjunto complexo de atividades capaz 

de assegurar a execução da análise sistêmica dos impactos ambientais de uma ação proposta e de suas 

alternativas, sendo os resultados apresentados de forma adequada ao público e aos tomadores de decisão. 

(BRASIL, 2007). 

Considera-se impacto ambiental, conforme Resolução 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Nesse contexto, a AIA está intimamente ligada ao conhecimento das alterações dos meios físico, biótico e 

antrópico de forma inter-relacionada, destacando-se como instrumento de planejamento imprescindível para o 

desenvolvimento e salvaguarda da qualidade ambiental. Para tanto, conforme descreve BRAGA et. all. (2002), a 

análise deve compreender a identificação, valorização e interpretação dos prováveis impactos nas diferentes 

fases do empreendimento. 

DIAS et. all. (1999) aponta que a utilização de ferramentas como o ordenamento territorial e o planejamento 

regional são fundamentais para determinar a melhor alternativa locacional, tendo em vista as possibilidades 

existentes e potencialidades para implantação do sistema de abastecimento e saneamento, a aptidão do solo, 

além da situação das águas superficiais e subterrâneas. 

Considerando a implantação do empreendimento, faz-se necessário avaliar se área adjacente ao local de 

implantação do projeto sanitário se é viável segundo os requisitos supracitados. Além disso, vale ressaltar que 

o projeto inclui uma série de aspectos técnicos ligados a diversas áreas, conforme descreve DIAS et. all. (1999), 

tais como: planejamento de tráfego, planejamento industrial, turismo e infraestrutura de apoio, abastecimento 

de água, coleta e tratamento de esgotos, disposição e tratamento de resíduos sólidos, construção de acessos, 

entre outros.  

Portanto, tais aspectos devem ser observados e integrados ao projeto, de modo que a AIA contemple os 

impactos ambientais associados e possa produzir as medidas necessárias, sejam elas mitigadoras, de 

monitoramento, compensatórias ou potencializadoras para a área de influência do empreendimento. 
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9.2 | METODOLOGIA 

Conforme descrevem LIU e LIPTÁK (1997), os métodos de análise de impactos ambientais são mecanismos 

estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar informações e dados sobre os impactos ambientais de 

uma dada proposta de empreendimento. Dessa maneira, a classificação, bem como a escolha das variáveis 

relevantes e dos indicadores de impactos, deve compatibilizar-se com as peculiaridades dos sistemas ambientais 

afetados e aos impactos potenciais do projeto. 

A definição da metodologia a ser empregada para a avaliação dos impactos ambientais é, portanto, tarefa 

específica de cada caso que se apresente e deve partir da comparação entre os métodos de aplicação existentes. 

(BRAGA et all, 2002). 

Segundo BISSET (1983), as matrizes de interação e as listas de verificação simples são os métodos de AIA mais 

utilizados. Uma das primeiras ferramentas no formato de matrizes propostas para avaliação de impacto 

ambiental data de 1971 (mil, novecentos e setenta e um) e resulta do trabalho de Leopold et. all. (1971), do 

Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com os autores, o procedimento emprega “uma matriz que é 

suficientemente geral para ser usada como uma lista de verificação de referência ou como uma recordação do 

amplo espectro de ações e impactos ambientais que podem estar relacionados as ações propostas”.   

A matriz também teria uma função de comunicação, pois serviria como “um resumo do texto da avaliação 

ambiental” e possibilitaria que “os vários leitores dos estudos de impacto determinassem rapidamente quais 

são os impactos considerados significativos e a sua importância relativa” (Leopold et all, 1971 Apud Sánchez, 

2008). 

Segundo BRAGA et all (2002), através do método das matrizes de interação, consideradas listagens de controle 

bidimensionais, são dispostos em coluna e linha os fatores ambientais (meio físico, biótico e antrópico) e as 

ações decorrentes de um projeto, para as fases de implantação e operação do empreendimento, relacionando 

os impactos de cada ação nas quadriculas resultantes do cruzamento das colunas com as linhas, preservando as 

relações de causa e efeito. SÁNCHEZ (2008) acrescenta que, depois de selecionadas as ações e os componentes 

ambientais pertinentes, o analista deve identificar todas as interações possíveis, marcando a célula 

correspondente. 

Dessa forma, baseando-se na literatura existente, para a Identificação dos impactos serão descritas as ações 

potencialmente impactantes para as fases de implantação e operação do empreendimento e os impactos 

resultantes nos meios físico, biótico e antrópico. Em seguida, a matriz será organizada nas colunas com uma lista 

de ações (fontes de impactos) e nas linhas com uma lista dos impactos, podendo-se então apontar quais os 

impactos causados por cada ação. Essa abordagem resultou de um entendimento prévio sobre as interações do 

projeto e do meio. 

Para a classificação e avaliação dos impactos será utilizada uma matriz modificada de Leopold. Os impactos serão 

classificados segundo a natureza, incidência, duração, efeito, reversibilidade e alcance. Sequencialmente, serão 

valorados segundo a sua importância, magnitude e significância. Na mesma matriz serão apresentados valores 

para os impactos sem as medidas e com as medidas (mitigadoras, de monitoramento e compensatórias).  

Tomando-se como base o previsto na Resolução 001/86 do Conama e na literatura correlata, adotou-se a 

seguinte chave para a classificação dos impactos: 

Natureza: Benéfico: resulta na melhoria de um fator ou parâmetro ambiental; 

Adverso: resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. 

Incidência: Direto: resulta de uma simples relação de causa e efeito; 

Indireto: resulta de uma ação secundária ou quando é parte de uma cadeia de reações, também 

denominada de Impacto Secundário. 
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Duração: Temporário: quando o efeito do impacto permanece por um determinado tempo, após o qual 

depois desaparece; 

Permanente: quando os efeitos não cessam de se manifestar num horizonte temporal 

conhecido; 

Cíclico: quando os efeitos se fazem sentir de forma cíclica ou periódica. 

Efeito:  Imediato: o impacto se inicia simultaneamente à atividade que o gera; 

Não imediato: o impacto se manifesta depois de um período de tempo mediano a longo após o 

começo da atividade geradora do aspecto ambiental. 

Reversibilidade: Reversível: quando o fator ambiental impactado por uma ação retorna a sua condição 

ambiental prévia, podendo a reversão ocorrer naturalmente ou por interferência 

antrópica; 

Irreversível: quando o fator ambiental impactado por uma ação torna-se impossibilitado 

de retornar a sua condição ambiental prévia, mesmo que sejam feitas interferências 

nesse sentido. 

Alcance: Local: quando afeta apenas a área local do empreendimento; 

Regional: quando o efeito extrapola a área de implantação do empreendimento. 

Nas matrizes de interação modificadas foram atribuídas as seguintes escalas arbitrárias de efeitos, tendo em 

vista a Frequência (Tabela 41) e a Magnitude (Tabela 42) dos impactos: 

Tabela 41 – Frequência  

FREQUÊNCIA DESCRIÇÃO 

1 Baixa Improvável de acontecer / Aconteceu em indústria similar 

2 Média Provável de ocorrer / Pode ocorrer pelo menos uma vez 

3 Alta Muito provável de ocorrer / Ocorre mais de uma vez por ano 

4 Muito Alta Esperado que ocorra / Ocorre mais de uma vez por semestre 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Tabela 42 – Magnitude  

MAGNITUDE DESCRIÇÃO 

1 Insignificante Quando a variação no valor dos indicadores for inexpressiva, inalterando ou 
alterando de forma inexpressiva o fator ambiental considerado 

2 Pequena Quando a variação no valor dos indicadores for pequena, alterando de forma 
pouco expressiva o fator ambiental considerado 

3 Média Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, porém sem 
alcance para levar a alteração do fator ambiental considerado 

4 Moderada Quando a variação no valor dos indicadores for expressiva, produzindo 
alguma alteração do fator ambiental considerado 

5 Grande Quando a variação no valor dos indicadores for de tal ordem que possa levar à 
alteração do fator ambiental considerado 

Obs.: as alterações (positivas ou negativas) estão relacionadas à natureza benéfica ou adversa do impacto. 
Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Multiplicando-se os valores encontrados na Importância aos valores encontrados na Magnitude, temos a 

Significância, que por sua vez é identificada numa escala de cores conforme apresentado na Tabela 43.   

A Significância, de acordo com o impacto benéfico ou adverso, pode ser classificada segundo a Tabela 44. 

Através da pontuação obtida em cada impacto, decorrente das ações impactantes relacionadas, pode haver ou 

não a demanda por medidas que venham a minimizar, monitorar, compensar ou potencializar tais impactos. 
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Tabela 43 – Significância  

 
MAGNITUDE 

Insignificante Baixa Média Alta Muito Alta 
FR

EQ
U

ÊN
C

IA
 Baixa 1 2 3 4 5 

Média 2 4 6 8 10 

Alta 3 6 9 12 15 

Muito Alta 4 8 12 16 20 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Tabela 44 – Classificação da Significância 

Significância 
CLASSIFICAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO 

Impacto Adverso (-) 

Baixo Atividade com impacto residual insignificante ou aceitável: não demanda medidas. 

Médio Atividade com impacto residual no limite médio: demanda medidas mitigadoras. 

Alta Atividade com impacto residual no limite alto: demanda medidas mitigadoras e de monitoramento. 

Muito Alta 
Atividade com impacto residual alto: demanda medidas mitigadoras, compensatória e de 
monitoramento. 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 

Por fim, uma terceira matriz será apresentada de modo a realizar uma análise comparativa com o total dos 

impactos gerados para cada meio e uma projeção da redução total desses impactos com a adoção das medidas 

propostas. Em capítulo específico serão apresentadas todas as medidas demandadas pela avaliação realizada. 

 

9.3 | IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Para a identificação dos impactos ambientais do empreendimento em estudo, destacam-se duas fases 

potencialmente geradoras de impactos, caracterizadas a seguir: as fases de planejamento e implantação e 

operação.  

 

9.3.1 | FONTES DE IMPACTOS 

 

9.3.1.1 | FASE DE PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Nesta etapa ocorre as obras referentes à instalação das obras de urbanização, drenagem, abastecimento de 

água, sistema de esgotamento sanitário e sistema viário da área denominada Miolo do Bairro do Jurunas e 

destacam-se as seguintes ações/aspectos potencialmente impactantes:  

• Especulação e valorização Imobiliária (1) 

• Contratação da mão de obra (2) 

• Mobilização e Desmobilização de equipamentos (3) 

• Implantação de canteiro de obras e instalações de apoio (4) 

• Instalação da rede coletora de esgoto (5) 

• Demolição e recuperação de pavimentação (6) 

• Construção das estações elevatórias de esgoto (7) 

• Implantação e recuperação das instalações elétricas (8) 
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• Implantação das estruturas de drenagem (9) 

• Recuperação e ampliação da rede de abastecimento de água (10) 

• Deslocamento e operação de máquinas e veículos (11) 

• Manutenção de equipamentos, máquinas e veículos (12) 

• Aquisição de bens e insumos (13) 

• Estocagem de bens e insumos (14) 

• Remoção de vegetação e Movimentação de solo (corte e aterro) (15) 

• Terraplanagem e Limpeza do terreno (16) 

• Geração, Armazenamento e Disposição de Resíduos sólidos (17) 

• Geração e Disposição de Efluentes sanitários (18) 

• Construção das praças (19) 

• Plantio de árvores nas praças (20) 

• Instalação dos equipamentos de lazer e playground das praças (21) 

• Geração, Armazenamento e Destinação de Resíduos da saúde (22) 

• Transporte de mão de obra (23) 

• Transporte de produtos e resíduos classificados como perigosos (24) 

• Estocagem de produtos e resíduos classificados como perigosos (25) 

 

 

9.3.1.2 | FASE DE OPERAÇÃO 

Para esta fase se considera que o empreendimento está finalmente executado e que os moradores já foram 

beneficiados com a execução e funcionamento das obras. 

Para a Fase de Operação destacam-se as seguintes ações potencialmente impactantes: 

• Contratação da mão de obra (26) 

• Abastecimento de Água (27) 

• Captação e destinação final das águas pluviais (28) 

• Coleta e tratamento de efluentes (29) 

• Destinação final de efluentes (30) 

• Conservação e manutenção das vias (31) 

• Conservação e manutenção das áreas verdes (32) 

• Manutenções em geral (33) 

• Especulação e valorização Imobiliária (34) 

Obs.: as ações estão numeradas em ordem crescente para facilitar as associações nas matrizes de classificação 

de impactos. 

 

9.3.2 | FATORES AMBIENTAIS AFETADOS 

Considerando as etapas do empreendimento e suas respectivas ações potencialmente impactantes, destacam-

se como fatores ambientais passíveis de serem afetados os meios físico, biótico e antrópico. 

1. Meio físico: impactos potenciais sobre o meio ambiente. Considera a afetação do solo, da água e do ar. 

2. Meio biótico: impactos potenciais sobre a presença de organismos de importância ecológica. Considera a 

afetação da flora e da fauna.  
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3. Meio antrópico: impactos potenciais sobre a saúde e o bem-estar da população, os serviços públicos, a 

infraestrutura pública, o sistema de transporte, os efeitos urbanísticos, os equipamentos urbanos e 

comunitários, habitação e emprego e renda.  

 

9.3.3 | IMPACTOS AMBIENTAIS 

Das três áreas descritas acima, destacam-se os impactos: 

 

9.3.3.1 | MEIO FÍSICO 

• Alteração da qualidade do solo: A remoção da cobertura vegetal, do solo orgânico existente, a geração 

e disposição de resíduos sólidos e efluentes, as atividades civis da obra, o transporte e a estocagem de 

substâncias, como combustíveis e óleos, são potencialmente impactantes sobre a qualidade do solo, 

que poderá ter suas propriedades inerentes alteradas e sofrer compactação e impermeabilização, entre 

outros efeitos. Esse impacto deverá ter abrangência local, na ADA – Área Diretamente Afetada e na AID 

– Área de Influência Direta, ao utilizar áreas bota-fora, como apoio no entorno do empreendimento. 

• Alteração da qualidade das águas superficiais: A remoção da cobertura vegetal, a geração, o 

armazenamento e a disposição de resíduos sólidos e efluentes, o transporte e a estocagem de 

substâncias, como combustíveis e óleos, a suspensão e deposição de material particulado são algumas 

ações potencialmente impactantes dos recursos hídricos superficiais, que podem ser contaminados 

(alteração de parâmetros, como oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes e totais, compostos 

nitrogenados, turbidez) e assoreados. Esse impacto poderá ter abrangência na AID - Área de Influência 

Direta do empreendimento, em virtude da dinâmica de circulação da água. E se não houver controle, 

pode atingir uma área maior. Na fase de operação, a coleta e o tratamento do esgoto, a coleta e a 

destinação adequada das águas pluviais impactaram positivamente na qualidade das águas, visto que 

os corpos hídricos (canais e rios) receberão menos esgoto sem tratamento. 

• Alteração da qualidade de águas subterrâneas: A geração, o armazenamento e a disposição de resíduos 

sólidos e efluentes, o transporte e a estocagem de substâncias, como combustíveis e óleos, a suspensão 

e deposição de material particulado, as atividades civis da obra, considerando que a área possui lençol 

freático raso, são algumas ações potencialmente impactantes dos recursos hídricos subterrâneos, que 

se relacionam com os superficiais e podem ter suas propriedades alteradas. Esse impacto poderá ter 

abrangência na AID - Área de Influência Direta do empreendimento, em virtude da dinâmica de 

circulação da água e processos de recarga e descarga dos aquíferos. E se não houver controle, pode 

atingir uma área maior. Na fase de operação, a coleta e o tratamento do esgoto, a coleta e a destinação 

adequada das águas pluviais impactaram positivamente na qualidade das águas superficiais e 

consequentemente nas águas subterrâneas. 

• Alteração no ambiente sonoro (ruído - poluição sonora, vibrações): O funcionamento de máquinas e 

veículos, o aumento do trânsito de veículos no entorno da obra são algumas ações que geram ruído e 

vibração, provocando a poluição sonora. Este é um dos impactos mais frequentes na fase de 

implantação e impacta predominantemente na AID – Área de Influência Direta do empreendimento. 

• Alteração da qualidade do ar (emissão de gases e poluentes): Os veículos e equipamentos em 

funcionamento, a terraplanagem e a movimentação de terra em geral nas obras são as principais fontes 

da introdução de substâncias poluentes na atmosfera. O impacto da poluição do ar ocorre na fase de 

implantação do empreendimento, e incide com maior intensidade no seu entorno imediato (na AID – 

Área de Influência Direta) e se não houver controle, pode atingir uma área maior, pelos processos de 

dispersão, diluição e deposição.  
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9.3.3.2 | MEIO BIÓTICO 

• Alteração da cobertura vegetal: A alteração da cobertura vegetal caracteriza-se pela retirada da 

vegetação que poderá ocorrer em virtude da utilização de áreas para o canteiro de obras e apoios. 

Ressalta-se que a área de influência direta do empreendimento possui pouca cobertura vegetal devido 

à urbanização e, portanto, este impacto deverá ter magnitude baixa e abrangência local. Por outro lado, 

a construção de praças e o plantio de árvores nelas são ações do empreendimento que geram impactos 

positivos quanto à cobertura vegetal da área. 

• Afugentamento, atropelamento e perda de espécies da fauna: A movimentação de máquinas e 

veículos, as atividades civis das obras, a destinação final dos efluentes para o corpo hídrico são ações 

que podem afugentar, atropelar e provocar a perda da fauna local. Ressalta-se o impacto sobre a biota 

aquática possivelmente gerado pela deposição de material particulado, disposição de efluente, entre 

outros aspectos. Como a diversidade e quantidade de espécies de fauna na área de intervenção é 

pequena devido à urbanização, considerando que a obra é positiva pois promove o saneamento da área, 

com as medidas de controle necessárias, estes impactos deverão ter magnitude baixa e abrangência 

local.  

9.3.3.3 | MEIO ANTRÓPICO 

• Deterioração das Vias de Acesso: Impacto relativo ao aumento do quantitativo de veículos nas vias de 

acesso ao empreendimento, especialmente durante as obras, que podem deteriorar o asfalto, as 

calçadas, e outros elementos do espaço público na área das obras e adjacências, utilizadas como apoio.  

• Alteração de tráfego: Impacto relativo ao aumento do quantitativo de veículos, obstruções nas vias nas 

proximidades do local tanto na fase de implantação como de operação. Impacto com maior intensidade 

durante as obras. Porém, na fase operativa esse impacto deverá ser de baixa intensidade, tendo em 

vista apenas as atividades de manutenções na área. 

• Demanda por transporte público: Impacto relativo ao aumento da demanda nas linhas de transporte 

coletivo operando na região durante a fase de implantação.  

• Geração de tráfego pesado, estacionamento e pátio de manobras: Impacto relativo ao aumento de 

veículos pesados durante a fase das obras e sua interação com o entorno.  

• Sobrecarga das redes de infraestrutura urbana (abastecimento de água, fornecimento de energia, 

coleta de esgoto): Impacto relativo ao aumento da demanda sobre os serviços urbanos durante a fase 

de implantação. 

• Risco de acidentes: Deverá ocorrer uma intensificação no tráfego de equipamentos na fase de 

implantação do empreendimento, em especial de caminhões no tocante às cercanias da AID, em função 

do volume de pessoas envolvidas na construção, e na fase de operação, as atividades de manutenção 

geram tal impacto. 

• Paisagem urbana: Impacto relativo à poluição visual do empreendimento. Para o empreendimento 

objeto desse estudo, o impacto é de baixa magnitude.  

• Patrimônio arquitetônico e cultural: Impacto que o empreendimento gerará sobre o patrimônio 

arquitetônico e cultural da área de influência. Para o empreendimento objeto desse estudo, o impacto 

é de baixa magnitude. O principal impacto possível sobre o patrimônio cultural e arqueológico em 

empreendimentos desta natureza é a descaracterização da paisagem natural e de interesse cultural, 

sejam pelas ações de escavações de valas, terraplenagem ou construção de condomínios, que poderão 

alterar significativamente a paisagem original e/ou estruturas arqueológicas em superfície e 

subsuperfície, por ações de destruição ou soterramento. Em relação a área do empreendimento, para 

este impacto foi realizada consulta ao IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o 

qual se manifestou sobre o ponto de vista arqueológico e não foi verificou necessidade de estudos 

arqueológicos na área. No entanto, como forma de precaução, no caso de serem encontrados vestígios 

materiais de natureza arqueológica durante as atividades do empreendimento, o responsável pela obra 

deve apresentar o Termo de Compromisso do Empreendedor - TCE conforme determina a Instrução 

Normativa IPHAN n.º 001/2015. 
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• Sobrecarga dos equipamentos urbanos e comunitários: O aumento da demanda por equipamentos 

educativos e sanitários provocado pelo contingente de trabalhadores na fase de implantação pode gerar 

esse impacto, que é de baixa magnitude.  

• Adensamento populacional: Aumento do número de pessoas no mesmo espaço durante as obras. 

• Aumento da oferta de habitação: Aumento da oferta de habitações em decorrência da valorização do 

local. 

• Valorização imobiliária da vizinhança: Com a construção do empreendimento, a área será valorizada, 

com relação ao saneamento e infraestrutura básica, além da melhoria no sistema viário e construção de 

praças. 

• Geração de expectativas relacionadas ao empreendimento e relacionamento com a população: 

Impacto relativo ao resultado esperado com a divulgação e implantação do empreendimento, 

juntamente com expectativas de beneficiamento do munícipio. 

• Geração de empregos e renda: A geração de emprego e renda será desde a fase de implantação à 

operação, com expectativas de beneficiar a população da região. Impacto que deverá ter abrangência 

na AII - Área de Influência Indireta do empreendimento. 

• Acidentes de trabalho: Impacto relativo às condições de segurança no trabalho durante as obras e nos 

trabalhos de conservação e manutenção, uma vez executado o empreendimento.  

• Incremento da atividade comercial e serviços: Impacto positivo produzido pelo incremento da 

demanda durante a fase das obras de materiais e serviços que podem ser atendidos pelos comércios 

locais, como também na fase de operação com as atividades de conservação e manutenção. 

• Impacto na qualidade de vida da população local: Com a implantação das medidas mitigadoras 

necessárias para a menor interferência negativa possível no entorno do empreendimento, a qualidade 

de vida da população local será favorecida com a realização das obras de saneamento e infraestrutura.  

• Aumento da arrecadação de impostos: Impacto relativo ao incremento da arrecadação derivado da 

atividade econômica gerada durante a fase das obras. 

 

9.3.4 | MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

Tendo em vista as ações impactantes identificadas (fontes de impactos) e os meios afetados é possível associá-

los em uma matriz, através do cruzamento das colunas com as linhas, sendo assinaladas as relações de causa e 

efeito.
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Tabela 45 – Matriz de Identificação de Impactos Ambientais para a Fase de Implantação do empreendimento 
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IMPACTOS 

Meio 
Físico 

Solo  Alteração da qualidade do 
solo 

X   X X X X X X X X   X X X X X X X  X   X 

Água  Alteração da qualidade 
das águas superficiais 

   X X  X X X X  X  X X X X X    X  X X 

Alteração da qualidade 
das águas subterrâneas 

   X   X X X X  X  X   X X        

Ar  Alteração no ambiente 
sonoro 

   X X X X X X X X X   X X   X  X  X   

Alteração da qualidade do 
ar 

   X X X X X X X X X   X X X X X   X  X X 

Meio 
Biótico 

Flora Alteração da cobertura 
vegetal 

  X X           X  X  X X      

Fauna Afugentamento, 
atropelamento e perda de 
espécies da fauna  

  X X X  X  X X X    X        X X  

Meio 
Antrópi
co 

Sistema de 
transportes 

Deterioração das Vias de 
Acesso  

   X X X X X X X X    X X       X X  

Alteração de tráfego   X X X X  X X X X    X X   X    X X  
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IMPACTOS 

Demanda por transporte 
público 

 X X   X                 X X  

Geração de tráfego 
pesado, estacionamento e 
pátio de manobras  

   X X X X X X X X    X X   X  X   X  

Risco de acidentes de 

trânsito   X X X X   X X X    X X   X  X  X X  

Efeitos 
urbanísticos 

Sobrecarga das redes de 
infraestrutura urbana 

   X                      

Paisagem urbana X  X X           X    X X X     

Patrimônio arquitetônico, 
natural e cultural 

   X       X    X           

Equipamento
s 

Sobrecarga dos 
equipamentos urbanos e 
comunitários  

  X                X       

Habitação Adensamento 
populacional 

  X                       

Valorização imobiliária da 
vizinhança 

X X   X   X X X         X X X     
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IMPACTOS 

Emprego e 
renda 

Geração de expectativas 
relacionadas ao 
empreendimento e 
relacionamento com a 
população 

X X   X X  X X X   X      X X X     

Geração de empregos e 
renda 

 X   X X             X       

Acidentes de trabalho  X  X X X X X X X X   X X X   X  X     

Incremento da atividade 
comercial e serviços 

 X   X X  X X X   X X     X       

Impacto na qualidade de 
vida da população 
local 

 X X  X    X          X X X     

Aumento da arrecadação 
de impostos 

 X           X X            

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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Tabela 46 – Matriz de Identificação de Impactos Ambientais para a Fase de Operação do empreendimento 

 
    X      IMPACTOS 

FONTE DE IMPACTOS – FASE DE OPERAÇÃO 
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IMPACTOS 

Meio Físico Solo  Alteração da qualidade do solo     X X X  X X X  

Água  Alteração da qualidade das águas superficiais     X X X X X  X   

Alteração da qualidade das águas subterrâneas       X X   X  X   

Ar  Alteração no ambiente sonoro (ruído - poluição sonora, vibrações)           X   X  

Alteração da qualidade do ar (emissão de gases e poluentes)           X X  X   

Meio Biótico Flora Alteração da cobertura vegetal             X    

Meio Antrópico Sistema de transportes Deterioração das Vias de Acesso            X    X   

Alteração de tráfego               X  

Demanda por transporte público               X  

Geração de tráfego pesado, estacionamento e pátio de manobras            X    X   

Risco de Acidentes de Trânsito      X  X  

 Efeitos urbanísticos Paisagem urbana           X X X X 

Patrimônio arquitetônico, natural e cultural             X X X 

 Habitação Aumento da oferta de habitação   X   X X       X 

Valorização imobiliária da vizinhança X X X X   X X X X 

Emprego e renda Geração de expectativas relacionadas ao empreendimento e relacionamento 
com a população 

X X X  X   X   X   X    X 

Geração de empregos e renda X         X X X  

Acidentes de trabalho X         X   X  

Incremento da atividade comercial e serviços X X   X X  X   X     

Impacto na qualidade de vida da população local X X X X X  X   X  X  

Aumento da arrecadação de impostos X X              

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021
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9.4 | CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A matriz modificada de Leopold para classificação e avaliação dos impactos está diretamente associada às 

matrizes de identificação dos impactos dos itens anteriores, em que se listam os impactos ambientais e as fontes 

de impactos. Portanto, as ações relacionadas (apresentadas de forma numerada) fazem referência às fontes de 

impactos listadas nas matrizes de identificação. 

A matriz a seguir apresentada está em conformidade com a metodologia previamente descrita.
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Tabela 47 – Matriz modificada de Leopold para Classificação e Avaliação dos impactos ambientais – Fases de Implantação e Operação 

MEIOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

AÇÕES 
RELACIONADA

S 
(IMPLANTAÇÃO 

/ OPERAÇÃO) 

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
Valor  do impacto 

(s/medidas) 

 

Valor  do impacto (com medidas) 
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Meio 
Físico 

Solo  Alteração da 
qualidade do solo 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 22, 25 

  -   X X     X     X X   3 3 - 9  X X  2 2 - 4 

28, 29, 30, 31, 
32, 33 

  -   X X     X     X X   3 2 - 6  X   2 1 - 2 

Água  Alteração da 
qualidade das águas 
superficiais 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18, 22, 24, 
25 

  - X   X     X   X     X 3 3 - 9  X X  2 2 - 4 

30, 31, 33   - X   X     X     X   X 3 2  - 6  X   2 1 - 2 
28, 29, 32 +   X X   X  X   X 4 2 + 8 X    4 2 + 8 

Alteração de águas 
subterrâneas 

4, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 17, 18 

  - X   X     X     X   X 3 3 - 9  X X  2 2 - 4 

30, 33   - X   X     X     X   X 2 2 - 4  X   1 1 - 1 
29, 32 +   X X   X  X   X 3 2 + 6 X    4 2 + 8 

Ar  Alteração no 
ambiente sonoro 
(ruído - poluição 
sonora, vibrações) 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 
16, 19, 21, 23 

  - X     X   X   X   X   4 4 - 8  X X  2  2 - 4 

31, 33   - X       X   X X   X   2 1 - 2 X    2 1 - 2 

Alteração da 
qualidade do ar 
(emissão de gases e 
poluentes) 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 19, 
22, 24, 25 

  - X     X   X   X   X   4 4 - 8  X X  2   2 - 4 

31, 32, 33   - X       X   X X   X   2 1 - 2 X    1 1 - 1 
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MEIOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

AÇÕES 
RELACIONADA

S 
(IMPLANTAÇÃO 

/ OPERAÇÃO) 

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
Valor  do impacto 

(s/medidas) 

 

Valor  do impacto (com medidas) 
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Meio 
Biótico 

Flora Alteração da 
cobertura vegetal 

3, 4, 15, 17, 19, 
20 

  -   X X     X     X X   2 1 - 2 X    1 1 - 1 

32 +     X   X     X   X X   2 1 + 2 X    2 1 + 2 

Fauna Afugentamento, 
atropelamento e 
perda de espécies da 
fauna  

3, 4, 5, 7, 9, 10, 
11, 15, 23, 24 

  -   X X     X     X X   2 2 - 4 X    1 2 - 2 

Meio 
Antrópico 

Sistema 
de 
transport
es 

Deterioração das Vias 
de Acesso  

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 
23, 24 

  -   X   X     X X   X   2 2 - 4  X   1 1 - 1 

31, 33   -   X     X   X X   X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Alteração de tráfego 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 
19, 23, 24 

  -   X   X   X   X   X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

33   -   X X       X   X X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Demanda por 
transporte público 

2, 3, 6, 23, 24   -       X   X   X   X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 
33   -   X X       X   X X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Geração de tráfego 
pesado, 
estacionamento e 
pátio de manobras  

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 
19, 21 

  -   X   X   X   X   X   2 2 - 4  X   1 1 - 1 

31, 33   -   X     X   X X   X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Risco de acidentes de 

trânsito 

3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 15, 16, 19, 

21, 23, 24 

 -  X  X  X  X  X  3 3 - 9  X X  2 3 - 6 

31, 33  -  X  X  X  X  X  2 2 - 4  X   1 2 - 2 
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MEIOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

AÇÕES 
RELACIONADA

S 
(IMPLANTAÇÃO 

/ OPERAÇÃO) 

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
Valor  do impacto 

(s/medidas) 

 

Valor  do impacto (com medidas) 
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Efeitos 
urbanístic
os 

Sobrecarga das redes 
de infraestrutura 
urbana 

4   -   X   X   X   X   X   2 2 - 4  X   2 1 - 2 

Paisagem urbana 1, 3, 4, 15, 19, 
20, 21 

  -   X   X     X X   X   2 1 - 2 X    1 1 - 1 

31, 32, 33, 34 +     X X     X     X X   2 1 + 2 X    2 1 + 2 

Patrimônio 
arquitetônico, 
natural e cultural 

4, 11, 15   -   X   X     X X   X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

32, 33, 34 +   X     X   X     X X   1 1 + 1 X    1 1 + 1 

Equipa-
mentos 

Sobrecarga dos 
equipamentos 
comunitários  

3, 19   -       X   X     X X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Habitação Adensamento 
populacional 

3   -     X     X     X X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Aumento da oferta 
de habitação 

27, 29, 30, 34   -   X X     X     X X   1 1 - 1 X    1 1 - 1 

Valorização 
imobiliária da 
vizinhança 

1, 2, 5, 8, 9, 10, 
19, 20, 21 

+   X     X   X   X   X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 

26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34 

+     X X     X     X X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 

Emprego 
e renda 

Geração de 
expectativas 
relacionadas ao 
empreendimento 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 
10, 13, 19, 20, 
21 

+     X   X   X   X   X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34 

+     X X     X     X X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 
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MEIOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

AÇÕES 
RELACIONADA

S 
(IMPLANTAÇÃO 

/ OPERAÇÃO) 

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
Valor  do impacto 

(s/medidas) 

 

Valor  do impacto (com medidas) 
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Geração de 
empregos e renda 

2, 5, 6, 19 +     X   X   X   X   X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 
26, 31, 32, 33 +     X X     X   X   X   3 3 + 9 X    3 3 + 9 

Acidentes de 
trabalho 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 
16, 19, 21 

  -   X   X     X X   X   1 3 - 3  X   1 2 - 2 

26, 31   -   X   X     X X   X   1 3 - 3  X   1 2 - 2 

Incremento da 
atividade comercial e 
serviços 

3, 5, 6, 8, 9, 10, 
13, 14, 19 

+   X     X     X X   X   2 2 + 4 X    2 2 + 4 

26, 27, 29, 30, 
31, 32 

+   X   X       X X   X   2 2 + 4 X    2 2 + 4 

Impacto na qualidade 
de vida da população 
local 

2, 3, 5, 9, 19, 20, 
21 

+     X   X   X     X X   4 4 + 1
6 

X    4 4 + 16 

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33 

+     X X     X     X X   4 4 + 1
6 

X    4 4 + 16 

Aumento da 
arrecadação de 
impostos 

3, 13, 14 +   X     X     X   X X   2 2 + 4 X    2 2 + 4 
26, 27 +   X   X       X   X X   2 2 + 4 X    2 2 + 4 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021
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Por fim, considerando a avaliação realizada verificou-se a viabilidade do empreendimento decorrente do maior 

número de impactos positivos, como a redução do lançamento de esgoto in natura nos corpos hídricos, a 

valorização imobiliária da área, incremento na qualidade de vida da população local, a geração de emprego e 

renda, incremento na cobertura vegetal com praças arborizadas. Para tanto, devem ser adotadas as medidas 

mitigadoras, de monitoramento e compensatórias propostas para minimização dos impactos negativos. Na 

Tabela a seguir pode ser observada a matriz geral de ponderação dos impactos. 

Tabela 48 – Matriz geral de Ponderação dos Impactos 

  IMPACTOS NEGATIVOS 
(s/medidas) 

IMPACTOS NEGATIVOS 
(com/medidas) 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

Meio Físico 63 28 14 

Meio Biótico 6 3 2 

Meio Antrópico 43 27 105 

TOTAL DOS 
IMPACTOS 

112 58 121 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021 
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10 | MEDIDAS MITIGADORAS, DE MONITORAMENTO E 

COMPENSATÓRIAS 

10 | MITIGADORAS, DE MONITORAMENTO E COMPENSATÓRIAS 
De acordo com a análise de impactos realizada serão descritas as medidas necessárias para cada impacto 

identificado conforme tabela a seguir. 
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Tabela 49 – Medidas Mitigadoras, de Monitoramento e Compensatórias 

IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

Alteração da 
qualidade do solo 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 
- No transporte, no manejo e na estocagem de substâncias perigosas, durante a fase de implantação do empreendimento, devem ser adotadas medidas de 
controle, como seguir os critérios de segurança do transporte, realizar a impermeabilização das áreas de estoque e colocar, se possível, alarmes de 
vazamentos, evitando assim a contaminação do solo; 
- Caso haja derramamento de óleo, remover rapidamente o solo contaminado e usar absorvente de óleo; 
- Treinamento dos funcionários sobre o risco e impactos causados por contaminação do solo com óleo e combustíveis; 
- A própria exploração de materiais de construção e o abandono de áreas usadas para abrigar instalações provisórias, sem removê-las, pode causar a 
degradação do uso do solo, devendo o uso original das áreas exploradas durante a construção ser recuperado e promover a reciclagem dos materiais 
removidos ou dar-lhes destino adequado; 
- Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil. 
- Implantar o Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos nas fases de implantação e operação do empreendimento, para evitar disposição inadequada dos 
resíduos no solo. 

MITIGADORAS 
FASE DE OPERAÇÃO: 
- Implementação e manutenção de pavimentação permeável, jardins, áreas verdes, pisos permeáveis. 
- Controle das manutenções e reformas em geral. 

Alteração da 
qualidade das águas 

superficiais 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Implantar sistema de controle da movimentação de operários e máquinas, devendo ser instalada rede de drenagem adequada;  

- Controlar a formação de focos erosivos nas margens dos canais e em áreas adjacentes, quando provenientes das atividades de implantação do 

empreendimento;  

- Implantação de banheiros químicos nas frentes das obras e contratação de empresa licenciada para limpeza periódica e descarte adequado; 

- Os serviços mecânicos dos equipamentos, as trocas de óleo e outras atividades ligadas à manutenção da maquinaria das obras deverão ser efetuadas em 

locais apropriados, assegurando-se que os resíduos não atingirão os ecossistemas, os recursos hídricos de superfície e os aquíferos; 

- Efetuar a correta gestão dos resíduos químicos e oleosos provenientes das atividades de lavagem e manutenção de equipamentos;  

- Estabelecer e aplicar normas de procedimento para coleta, filtragem e recuperação de óleos e graxas e coleta de resíduo; 

- Estabelecer rotina de coleta de resíduo e de restos de vegetação para disposição em locais apropriados; 

- Seguir as orientações estabelecidas na resolução NBR 10.004, no que tange ao descarte, acondicionamento e coleta dos resíduos; 

- Gestão, junto ao município e órgãos de controle ambiental, quanto à qualidade dos efluentes lançados na rede de drenagem; 

- Segregação dos resíduos e armazenamento adequado, conforme NBR 12.235 e NBR 11.174, para a fase de implantação; 

- Manter as instalações sanitárias provisórias até a conclusão das obras, conforme estabelece a Res. N° 09/81 do CONAMA;  

- Implementação de sistema de drenagem com condições de infiltração e escoamento adequadas e frequente inspeção e manutenção. 

- Umectar e/ou cobrir as pilhas de material e cargas, a fim de não suspender material particulado e se depositar sobre os recursos hídricos. 

- Implementar o Programa de Gestão de Recursos Hídricos, que contempla o Plano de Monitoramento. 
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

MITIGADORAS 

FASE DE OPERAÇÃO: 
- Manutenção de sistema de drenagem com condições de infiltração e escoamento adequadas; 
- Manutenção das redes de águas pluviais e de esgoto; 
- Monitoramento do funcionamento das Estações Elevatórias e da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE); 
- Gestão dos resíduos sólidos adequada do Bairro do Jurunas. 

Alteração da 
qualidade das águas 

subterrâneas 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Realizar as medidas listadas para a preservação da qualidade das águas superficiais. 

- No manejo e estocagem de substâncias perigosas, durante a implantação do empreendimento, devem ser adotadas medidas de controle do manejo e de 

proteção das áreas de estoque, com a construção de sistema de retenção/impermeabilização e alarme de vazamentos, evitando assim a percolação através 

do solo e contaminação das águas subterrâneas; 

- Com relação à contaminação das águas pelo derrame de óleos, combustíveis, etc., deve-se estabelecer sistema de drenagem adequado para as águas das 

chuvas, que as conduzam para um sistema de separação água-óleo (SAO), antes de serem enviadas ao emissário;  

- Implementar o Programa de Gestão de Recursos Hídricos, que contempla o Plano de Monitoramento. 

MITIGADORAS 

FASE DE OPERAÇÃO: 
- Manutenção de sistema de drenagem com condições de infiltração e escoamento adequadas; 
- Manutenção das redes de águas pluviais e de esgoto; 
- Monitoramento do funcionamento das Estações Elevatórias e da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE); 
- Gestão dos resíduos sólidos adequada do Bairro do Jurunas; 
OBS: As medidas mitigadoras e de monitoramento aplicadas para a preservação da qualidade das águas superficiais já são consequentemente medidas para 
proteção das águas subterrâneas, que se relacionam com as superficiais. 

Alteração no 
ambiente sonoro 
(ruído - poluição 

sonora, vibrações) 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 
- Priorizar equipamentos e veículos mais novos e/ou com manutenção atualizada.  
- Uso de protetores auricular ou abafadores pelos trabalhadores.  
- Medidas educativas no uso de equipamentos e veículos para reduzir o ruído; 
- Trabalhar de preferência em períodos diurnos durante a implantação, devendo ser respeitados os índices mais restritivos para o período noturno;  
- Utilizar dispositivos e equipamentos de controle de ruídos, como cabines em torno de geradores, mantendo sempre os motores e máquinas em boa 
condição de regulagem e operacionalidade; 
- Manter os silenciadores de veículos e equipamentos calibrados e fazer isolamento acústico de equipamentos ruidosos; 
- Optar pela instalação de equipamentos de britagem e usinas misturadoras, na existência das mesmas, em locais afastados de habitações, escolas, entre 
outros;  
- Executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos;  
- Implementar o Plano de Gestão de Ruído e Vibração; 
- Realizar trabalho social informando aos moradores locais sobre os impactos locais na fase de implantação do empreendimento. 

Alteração da 
qualidade do ar 

(emissão de gases e 
poluentes) 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 
- Tráfego de veículos leves e pesados em áreas pavimentadas para redução de material particulado em suspensão. Equipamentos e veículos mais novos e/ou 
com manutenção atualizada para redução da emissão de gases poluentes; 
- Umectação das vias de acesso e o entorno do empreendimento para não levantar material particulado; 
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

- Aspergir água e cobrir a carga transportada e pilhas de materiais com lonas, a fim de se evitar a suspensão de material particulado; 
- Confinar materiais finos sempre que possível ou, no mínimo, cobri-los; 
- Utilizar dispositivos e equipamentos de controle de gases e materiais particulados, como catalisadores em veículos, mantendo sempre os motores e 
máquinas em boa condição de regulagem e operacionalidade;  
- Executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos;  
- Controlar a velocidade de veículos e equipamentos na obra;  
- Na existência de britadores e usinas, utilizar filtros de retenção de pó; 
- A determinação dos locais para instalação das betoneiras deve considerar a direção dos ventos e a proximidade de residências; 
- Implementar o Plano de Controle da Qualidade do Ar; 
- Realizar trabalho social informando aos moradores locais sobre os impactos locais na fase de implantação do empreendimento. 

Afugentamento, 
atropelamento e 

perda de espécies da 
fauna 

MITIGADORAS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Controlar a velocidade de máquinas e veículos; 

- Execução do Resgate da Fauna e da Flora na área do empreendimento, se necessário; 
- Evitar a intervenção sobre áreas frágeis do ponto de vista ambiental, prevendo corredores ecológicos para a movimentação da fauna; 
- Optar pela instalação de equipamentos de britagem, usinas misturadoras e subestação (quando na existência dessas), em locais afastados das áreas 
conservadas, que servirão de abrigo para a fauna; 
- Implantação de tratamento paisagístico ecológico na área do empreendimento, utilizando-se de espécies nativas da região; 
- Observar os cuidados necessários em relação à flora e fauna da região no sentido de preservá-los ao máximo. 

FASE DE OPERAÇÃO: 
- Seguir as normativas de segurança do trânsito de veículos; 
- Gestão adequada das manutenções em geral. 

Deterioração das 
Vias de Acesso  

MITIGADORAS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Monitoramento e Reparos das Vias de Acesso; 

- Organização e controle de entrada e saída e da quantidade de veículos leves, pesados e de pedestres;  

- Realizar campanhas informativas sobre a obra com horários de funcionamento, desvios de tráfego, entre outros; e fornecer medidas de segurança às 
mesmas. 

Geração de tráfego 
pesado, 

estacionamento e 
pátio de manobras  

MITIGADORAS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Evitar realizar a obra nos horários de pico de tráfego de veículos;  
- Umectação das vias de acesso e do entorno do empreendimento para não levantar material particulado; 
- Aspergir agua e cobrir a carga transportada com lonas a fim de se evitar a suspensão de material particulado; 
- Descarregamento no pátio da obra;  
- Implementação de placas de sinalização de trânsito; 
- Prever vias alternativas para o transporte de máquinas lentas ou de grande porte para que interfira o mínimo possível nas vias utilizadas pela população e 
realizar comunicação prévia à Prefeitura Municipal; 
- Controlar a velocidade de veículos e equipamentos nas vias de acesso a obra com grande movimento, cumprindo à sinalização e aos limites de velocidade 
estabelecidos pela Prefeitura; 
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

- Executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos;  
- Trabalhar de preferência em períodos diurnos, devendo ser respeitados os índices mais restritivos para o período noturno; 
- Realizar campanhas informativas sobre a obra com horários de funcionamento, desvios de tráfego, entre outros, e fornecer medidas de segurança às 
mesmas, quando necessário; 
- Realizar os projetos de melhoria urbana decorrentes da deterioração causada pela movimentação de tráfego pesado. 

Risco de acidente de 
trânsito 

MITIGADORAS E DE 
MONITORAMENTO 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Evitar realizar a obra nos horários de pico de tráfego de veículos; 

- Implementação de placas de sinalização de trânsito; 

- Prever vias alternativas para o transporte de máquinas lentas ou de grande porte para que interfira o mínimo possível nas vias utilizadas pela população e 

realizar comunicação prévia à Prefeitura Municipal; 

- Controlar a velocidade de veículos e equipamentos nas vias de acesso a obra com grande movimento, cumprindo à sinalização e aos limites de velocidade 

estabelecidos pela Prefeitura; 

- Realizar campanhas informativas sobre a obra com horários de funcionamento, desvios de tráfego, entre outros, e fornecer medidas de segurança às 

mesmas, quando necessário. 

MITIGADORAS 

FASE DE OPERAÇÃO: 

- Implantação de sinalização adequada no local; 

- Priorizar manutenção em períodos diurnos. 

Sobrecarga das 
redes de 

infraestrutura 
urbana (água, 

energia, coleta de 
esgoto) 

MITIGADORAS  

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Planejamento e gestão, junto aos órgãos públicos, da obra com apresentação das demandas; 
- Implantação de sistema de drenagem e esgotamento do canteiro de obras. 

Acidentes de 
trabalho 

MITIGADORAS 

FASE DE IMPLANTAÇÃO: 

- Implantar um sistema de sinalização preventiva e definitiva com placas de advertências em pontos estratégicos, no sentido de alertar, orientar e evitar 

transtornos na condução do tráfego; 

- Controlar a velocidade de veículos e equipamentos na obra;  

- Identificar os produtos perigosos transportados e treinar as equipes para este tipo de transporte e manuseio para que estes acidentes sejam evitados. 

Além disso, a área de estocagem deve ser protegida, com a construção de sistema de retenção e alarme de vazamentos;  

- Desenvolver e manter planos, pessoal e equipamentos para situações de emergência como acidentes graves, especialmente, com derramamento de 

substancias perigosas, designando para o transporte destas rotas especiais e fazendo cumprir a legislação especifica sobre esse tipo de transporte;  

- Nas atividades e serviços de risco trabalhar com mão de obra especializada, com profissionais de segurança do trabalho e com condições adequadas de 

trabalho; 

- Verificar as normas de saúde e segurança do trabalhador;  
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

MEDIDAS DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

- Promover campanhas educativas e de prevenção junto aos trabalhadores;  

- Deve ser exigido o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs durante a implantação do empreendimento e durante a operação, nas 

atribuições necessárias;  

- Os trabalhadores, de modo geral, devem ser orientados sobre os cuidados na condução e movimentação de cargas, com a finalidade de evitar acidentes 

durante os trabalhos de construção da obra;  

- Os trabalhos de desmobilização devem seguir as diretrizes traçadas nas reuniões, em consonância com as normas técnicas relacionadas a segurança, 

movimentação e demais cuidados pertinentes a mobilização de máquinas, material de entulho e construção. Devem ser orientados no sentido de não causar 

qualquer tipo de poluição ao meio ambiente (ar, solo, água, etc.); 

- Executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos; 

- Divulgar e praticar periodicamente os procedimentos constantes nos planos de contingência e emergência; 

- Realizar Diálogos de Saúde e Segurança – DSS com os trabalhadores; 

- Implementar o Programa de Educação Ambiental do Canteiro de Obras. 

MITIGADORAS 

 FASE DE OPERAÇÃO: 

- Nas atividades e serviços de risco trabalhar com mão de obra especializada, com profissionais de segurança do trabalho e com condições adequadas de 
trabalho; 
- Executar manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos para a conservação. 

Fonte – Equipe Técnica Ambientec/Mcrit/Ibergeo, 2021
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11 | CONCLUSÃO 

11 | CONCLUSÃO 
Belém enfrenta graves problemas de saneamento básico. O esgoto, aterro sanitário e drenagem pluvial são 

problemas relevantes para a população. Assim, trabalhar o saneamento do Miolo do Jurunas, que faz parte de 

um dos bairros periféricos mais antigos de Belém, trará melhores condições de vida para a população local, pois 

conta com melhorias na rede de esgotamento sanitário, na microdrenagem e no sistema de abastecimento de 

água. 

Os projetos abrangem um espaço territorial considerável, e faz com que as intervenções tenham obras que 

trarão desconforto à população de todo o Miolo do Jurunas, porém, as obras terão caráter passageiro e o 

incômodo temporário que trarão à população será prosseguido por um ganho ambiental e social.  

Assim, a partir da análise de todas as atividades e impactos causados pela implantação e operação do 

saneamento, o estudo aponta para a viabilidade do empreendimento, como pode ser observada na matriz de 

impactos e através da metodologia de valoração de impactos proposta. 

Apesar de todos os pontos positivos, o sistema trará impactos adversos, o que exige um monitoramento das 

atividades e a aplicação das medidas mitigadoras propostas. 

De acordo com a síntese da análise de impactos efetuada neste estudo, estima-se que as medidas mitigadoras 

propostas são suficientes, no entender dos autores, para minimizar os impactos adversos e maximizar os 

benéficos, de forma que a equipe conclui pela viabilidade do projeto.  
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