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MENSAGEM DO PREFEITO DE BELÉM
Belém do Pará, cercada pela Baía do Guajará, é um verdadeiro oásis composto por diversas belezas naturais,
as quais constituem a porta de entrada da Região Amazônica. A cidade das Mangueiras, como é conhecida, hoje
é destaque internacional, apontada pela UNESCO por sua gastronomia peculiar e exótica, que une os saberes dos
povos tradicionaiscom a biodiversidade da ﬂoresta em pratos e receitas que encantam quem por aqui passa.
E, além disso, Belém é detentora de um legado histórico-cultural dos mais preciosos do país, que passeia
pelas mais variadas formas de expressão, sejam as regionais ou populares, com seus pássaros e mangueiras,
quadrilhas e arrastões do mês junino, seu carnaval derua, seja no patrimônio material, com sua arquitetura urbana
marcada por suas igrejas e monumentos, o complexo do mercado do Ver-o-Peso e sua dinâmica vital para o
município, assim como na religiosidade de seu povo manifestada pelo Círio de Nazaré, Patrimônio Cultural e
Imaterial da Humanidade, conhecido como o Natal dos paraenses, que transforma a atmosfera da cidade, com
manifestações culturais e religiosas que antecedem a grande procissão, desde a recepção de visitantes e turistas
nos portos e aeroportos, até o artesanato e a hospitalidade singular de um povo acolhedor. Resumindo, o Círio
transcendeu a esfera religiosa, e se tornou o cartão de visita deBelém do Pará enquanto maior atrativo do turismo
religioso e cultural de nosso município e do Estado.
No entanto, Belém não se restringe às suas riquezas culturais, seu ambiente natural é marca registrada de um
lugar exótico. A Metrópole é cercada por espaços integrados ao contexto urbano, com rios e igarapés que
circundam sua vasta região insular, praias de água doce com ondas de mar, bosques, praças, parques e museus, os
túneis de mangueirasno centro da capital, trilhas e matas; elementos e atrativos que caracterizam a cidade como
o principal destino turístico da Amazônia. Com oferta turística variada nos diferentes nichos de mercado, Belém
possui infraestrutura de serviços para atender o turista nacional e internacional, com ampla rede de meios de
hospedagem para os mais variados públicos. Bares e restaurantes com cardápios que vão da gastronomia regional
à cozinha internacional, serviços de receptivo que possibilitam ao consumidor desfrutar de experiências
singulares, e voos internacionais que conectam a cidade aos principais polos emissores de turistas do mundo.
Nossa cidade está posicionada estrategicamente e, é destaque no mapa do turismo brasileiro. Tais aspectos a
consolidam em seu pleno potencial turístico, e tornam Belém cada vez mais competitiva no mercado turístico
regional, nacional e internacional. Destarte, é objetivo sine qua non da Prefeitura de Belém integrar o turismo
enquanto aspecto medular às demais políticas, ações e plano de desenvolvimento econômico sustentável da
cidade.
Isto posto, é necessário desenvolver a estrutura de gestão do turismo municipal visando regulamentar o
plano municipal e incrementar os setores que trabalham em conjunto com o turismo, e consequentemente
impulsionar a economia cultura e geração de empregos e renda, os quais devem estra alinhados a um
planejamento adequado e sustentável dos setores.
Outrossim, este Plano Municipal de Turismo é um trabalho pensado e planejado pela Prefeitura de Belém,
por meio da Belemtur em cooperação com os demais órgãos e secretarias municipais, com base em pesquisas e
estudos, propondo parcerias público-privadas visando o aprimoramento da infraestrutura urbana e turística, a
valorização da cultura local e do patrimônio histórico, além da apropriação do uso sustentável dos produtos da
natureza e da biodiversidade, culminando no objetivo maior de gerar oportunidades para a diversiﬁcação do
fortalecimento da economia municipal.
Vale ressaltar que este Plano integra um conjunto de ações engendradas pela Administração municipal para
impulsionar e fortalecer o turismo, como: desenvolver o turismo em Belém; aperfeiçoar a estrutura urbana e
turística da cidade e fortalecer a gestão; a reativação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, a
elaboração do Inventário da Oferta Turística de Belém, o cadastramento dos prestadores de serviços turísticos,
treinamentos e qualificações para gestores e trabalhadores do turismo, além das diversas obras de requalificação

urbana e ampliação dos espaços e estruturas, dentre outras ações de relevante impacto turístico para a cidade.
Este Plano é fruto de intensas pesquisas e levantamentos feitos por profissionais habilitados com o intuito
de manter Belém em ascendência no desenvolvimento turístico de forma sistemática, planejando as ações futuras
de forma organizada a partir dos pontos fortes e fracos do município. Um plano construído com seriedade e
compromisso, juntamente com a sociedade e órgãos colaboradores, traços marcantes desta administração e desse
povo que se une em prol de uma oferta turística mais ampla e melhor estruturada.
Edmilson Rodrigues
Prefeito de Belém

BELEMTUR


Jachons Valdo da Silva Tavares – Possui Graduação em Turismo pela Unama, Especialista em Gestão de
Pessoas pela Faculdade do Pará, Diretor de Planejamento da Belemtur, Presidente do Polo Belém, Conselheiro
e Secretário Executivo do Comtur, Representante Oﬁcial da Região Turística de Belém. Interlocutor Municipal
Junto ao Ministério do Turismo, Representante Oﬁcial do Município e da Região Turística junto ao Fomentur,
Representante junto ao Comitê das Cidades Criativas da Gastronomia, Detentor do Prêmio Mérito e Talento da
ABBTUR, como o Proﬁssional destaque de 2019, no Estado do Pará.



João Gabriel P. Huﬀner – Bacharel em Turismo, Especialista em Ordenamento Territorial Urbano pela
Universidade Federal do Pará UFPA/NUMA com bolsa pela Superintendência em Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano pela Universidade da Amazônia
UNAMA, Turismólogo Concursado da Prefeitura de Belém, atual Presidente da Associação Brasileira de
Turismólogos e Proﬁssionais de Turismo – ABBTUR / PA, Fundador da Rede Açaí de Turismo Comunitário da
Ilha de Cotijuba, Presidente do Fórum de Gestão do Turismo Comunitário do Pará.

ABBTUR


Cléber Gomes da Silva – Doutorando em Geograﬁa, vinculado à Universidade Federal do Pará - UFPA. Mestre
em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia - PPGEDAM/Universidade Federal
do Pará-UFPA. Especialista em Gestão Governamental pelo Centro Universitário do Pará/Escola de Governo.
Graduado no curso de Bacharelado em Turismo pela UFPA (2002). Já foi servidor das prefeituras de Marituba,
Tracuateua e Salinópolis e técnico da Companhia Paraense de Turismo -PARATUR. É servidor efetivo do
cargo de técnico em gestão cultural da Secretaria de Estado de Cultura do Pará - SECULT, atualmente cedido à
Secretaria de Estado de Turismo-SETUR, ocupando o cargo de Gerente de Estatística e Informação. Docente
da Faculdade Pan Amazônica. Tem experiência na área de Turismo e Patrimônio Cultural, com ênfase em
políticas públicas, planejamento e elaboração de projetos turísticos e culturais.

ABAV


Joacyr Ribeiro Rocha – Administrador de empresas, empresário do turismo. Membro titular do Conselho
Municipal de Turismo de Belém desde sua criação, tendo sido presidente em duas oportunidades. Também tem
sido conselheiro em todos os conselhos de turismo representando o SINDETUR e ABAV. É cantador desta
terra, em prosa, verso e música. Teve a alegria de ver seu poema BELÉM MEU AMOR, musicado pelo
Desembargador Federal do Trabalho Dr. Vicente Malheiros da Fonseca, que foi a música oﬁcial dos 400 anos
de Belém, executada pela brilhante banda da Guarda Municipal. Pela divulgação que tem feito por mais de
quarenta anos, recebeu os títulos de Cidadão de Belém e do Pará.

FACULDADE PAN AMAZÔNICA


Prof. Msc. Ivaldo das Dores Silva – Possui mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela
Universidade Federal do Ceará (2001). É Especialista em Ecoturismo pela Universidade Federal do Pará e
possui Graduação em Turismo pela Universidade Federal do Pará. Atua como Servidor público, consultor e
professor de nível superior na área de turismo.



Prof. Msc. Laércio Falcão – Mestrado Proﬁssional em Turismo pela UnB. Especialização em uso turístico de
Áreas Protegidas e UCs pelo NAEA-UFPA. Especialização em Estudos Culturais na Amazônia pelo NUMA UFPA. Bacharel em Turismo pela UFPA. Prof. Adjunto FAPAN/FAPEN nos cursos de Turismo e
Administração.
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COMTUR - BELÉM


Augusto Jorge Joy Neves Colares – Geólogo, Economista, Gestor em Produção de Eventos e Bacharel em
Direito. Especialista pelo Programa Internacional de Desenvolvimento de Lideranças pela UniversitáCattólica
Del Sacro Cuore e em Gestão de Empresas pela FGV. Sócio das Empresas Colares Ltda e Manga Turismo. Foi
Diretor do SEBRAE no Pará por 6 períodos. Foi Secretário Adjunto de Turismo do Estado do Pará. Atualmente
é Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Belém, Presidente do Sindilojas, Diretor de Turismo da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pará – Fecomércio-Pa, Coordenador do Conselho
Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-Pa, Diretor da federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas do Pará-FCDL-Pa, Diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém-CDL-Bel, Membro do Rotary
Club de Belém-Sul, Membro do Conselho Regional do Senac-Pa e Membro do Conselho Nacional do Senac.

O Plano Municipal de Turismo - PMT de Belém foi elaborado de forma colaborativa, retratando o momento
singular que o Turismo no município atravessa, com dinamismo, valorização da cultura local por meio do
reconhecimento internacional de nossa gastronomia, e investimentos em qualiﬁcação e infraestrutura.
O PMT consiste nas ações, metas e objetivos a médio e longo prazos elencados para o fortalecimento e incremento
do setor turístico em território municipal e sua cadeia produtiva, visando conceber um modelo de
desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente equilibrado, tendo enquanto princípios a geração de renda,
aumento dos níveis de emprego, oportunidades de investimentos e respeito à cultura e ao meio ambiente.
O Plano representa um passo fundamental para a consolidação do turismo enquanto aspecto medular da economia
de Belém, pois, a atividade turística repercute na dinamização de diferentes escalas produtivas.
Destarte, para iniciar o processo de elaboração do Plano Municipal de Turismo, foi realizado o inventário da oferta
turística, coleta de dados secundários por meio de pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo, Secretária de
Estado de Turismo, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, entre outras fontes documentais. Posteriormente foi criado um grupo
de trabalho composto por proﬁssionais representantes do setor público, da iniciativa privada e da área acadêmica,
todos com ampla experiência proﬁssional no turismo para conduzir o processo de elaboração do Plano Municipal.
A partir da formação do grupo de trabalho foi elaborado um cronograma de reuniões técnicas com o objetivo de
deﬁnir a metodologia a ser seguida e a estrutura do Plano Municipal.
Com a deﬁnição metodológica e estruturação dos capítulos, títulos e subtítulos do plano, deu-se início ao processo
de diagnóstico municipal com a compilação e análise de indicadores sociais, econômicos, ambientais e turísticos.
Após a etapa de diagnóstico procedeu-se a análise macro ambiental, a qual consistiu na deﬁnição das forças,
fraquezas, ameaças e oportunidades diagnosticadas em dez eixos estruturantes extraídos do inventário da oferta
turística seguindo critérios técnicos não subjetivos.
Posterior à análise macro ambiental, a Coordenadoria Municipal de Turismo – BELEMTUR realizou uma reunião
técnica de trabalho, com a presença e participação de um total de quarenta e sete representantes de instituições
públicas, privadas e associativas de classe ligadas diretamente ao setor turístico para coletar contribuições acerca
das ações necessárias ao alcance dos objetivos pré-estabelecidos em cada eixo estruturante.
A fase ﬁnal de elaboração do Plano Municipal de Turismo de Belém consistiu na deﬁnição das ações, estratégias e
objetivos a executar mediante a análise geral da realidade local e suas especiﬁcidades.
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A fundação de Belém, em 12 de janeiro de 1616, com a construção de uma fortiﬁcação às margens da baía do
Guajará (hoje Forte do Presépio) teve como intuito iniciar a ocupação e a defesa da região setentrional da colônia.
O núcleo original foi estabelecido em terreno alto, com cota de 10 metros, estrategicamente escolhido. O sítio
tinha como limites a Baía do Guajará, a oeste; um grande pântano, chamado de Alagado do Piry, a leste; um
pequeno curso d'água, denominado Igarapé do Piry, ao norte; e uma outra ligação do alagado com a baía, ao sul
(hoje denominado canal da Tamandaré). As primeiras ruas, paralelas ao rio Guamá (Ruas Siqueira Mendes e Dr.
Assis), seguiam em direção sul até o Convento de São Boaventura (1706), atual Arsenal de Marinha, conﬁgurando
o bairro da Cidade''.
Em 1627, a instalação do Convento dos Frades de Santo Antônio, em terreno localizado depois do Igarapé do Piry,
provocou a abertura da primeira rua em direção nordeste (Rua da Praia), e iniciou a ocupação da segunda zona de
crescimento da cidade. Neste mesmo ano, foi construída a ponte que ligaria as duas margens do Igarapé do Piry e
seria concedida a carta da primeira légua patrimonial.
Com a construção do conjunto da Ordem dos Mercedários (atual Complexo da Igreja das Mercês), em 1640, e a
chegada de colonos açorianos, por volta de 1676, que fez surgir duas novas ruas (Rua dos Mercadores e Rua São
Vicente), esta área passou a concentrar as atividades comerciais da cidade. A partir do último quarto do século
XVII iniciou-se o ensecamento do Alagado do Piry, objetivando a expansão urbana, e consequentemente, a
interiorização da cidade, originando a área que passou a ser chamada de Campina. Até o ﬁnal do Século XVII,
Belém se estruturava entre esses dois núcleos urbanos - a Cidade, atual Cidade Velha e a Campina, que mantém o
mesmo nome. Em 1703, foram demarcados os limites da primeira légua patrimonial. Com a ascensão de Marquês
de Pombal, no comando de Portugal e suas colônias, Belém conheceu mudanças signiﬁcativas. Em 1751,
Francisco Xavier Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, foi nomeado para governar o Estado do
Maranhão e Grão-Pará, iniciando a implantação da chamada política pombalina, com o objetivo de consolidar a
posse do território em favor da Coroa Portuguesa. Assim foi criada a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará
e Maranhão (1755-1778), que visava, entre outros, o incremento demográﬁco, a criação de vilas e cidades e o
estímulo ao comércio, proporcionando considerável crescimento da produção extrativa e do comércio com
Portugal.
Esses fatores contribuíram para o aumento demográﬁco de Belém, que passou a ser um centro irradiador das ações
políticas, administrativas, ﬁnanceiras e comerciais da região, sendo elevada à categoria de cidade em 1751 e
depois transformada em capital de província, em 1774, com o desmembramento das províncias do Grão-Pará e
Maranhão.
Em 1753, à serviço da Coroa Portuguesa, chegou à cidade a Comissão Demarcadora de Limites, comandada por
Mendonça Furtado, com o objetivo de deﬁnir os limites territoriais entre a Amazônia portuguesa e a espanhola,
estabelecidos pelo Tratado de Madri.
Da equipe de técnicos composta por engenheiros, desenhistas, arquitetos, cartógrafos, dentre outros, destacaramse os engenheiros alemães João André Schwebel, responsável pela primeira representação gráﬁca da cidade, em
1753; Gaspar João Gronfeld, autor do projeto para fortiﬁcação de Belém e para drenagem e saneamento dos
igarapés que recortavam a cidade, elaborados em 1771; e o arquiteto bolonhês Antônio José Landi, cujas obras
religiosas e civis, foram fundamentais na remodelação urbanística de Belém do setecentos. Com Landi, é
introduzido o chamado “barroco pombalino”, que na verdade já antecipava a vertente neoclassicista que chegaria
oﬁcialmente no século posterior ao restante do país, reﬂetindo o modelo urbanístico da capital do Reino, de
natureza monumental.
A cidade de Belém chega ao ﬁnal do século XVIII estendendo-se do Largo da Pólvora (atual Praça da República) e
contornando o Igarapé Cruz das Almas (Rua Arcipreste Manoel Teodoro), até atingir o Convento de São José (que
serviu de antigo presídio da capital e onde atualmente funciona o Espaço Cultural São José Liberto - Polo
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Joalheiro), construído em 1749.
No início do século XIX, Belém apresenta profundas transformações no seu traçado urbano original, por iniciativa
de D. Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos, promove a drenagem e aterramento do Igarapé do Piry a
partir de 1803, possibilitando a urbanização da área entre a Cidade e a Campina, e a abertura de novas ruas e praças
como a Felipe Patroni e D. Pedro II.
A economia da Amazônia na segunda metade do século XIX é marcada pelo domínio da produção da borracha,
iniciado, provavelmente, na década de 1840, que abastecia o mercado industrial internacional. Como reﬂexo, a
cidade ganha uma série de melhoramentos como as obras de aterramento para a formação da Rua do Imperador
(atual Boulevard Castilhos França), a construção do Mercado de Carne Francisco Bolonha (1867), a iluminação
pública à gás, a construção da Biblioteca e o Arquivo Público (1870), a inauguração dos Serviços de Telégrafo por
Cabo Submarino e a construção do Teatro da Paz (1878).
Por volta de 1859, Belém contabilizava uma população de aproximadamente 25.000 habitantes, distribuídos pelos
bairros da Cidade Velha, Campina e parte dos bairros do Reduto, Nazaré e Batista Campos.
Em 1869, a Fazenda Pinheiro, localizada em área elevada na conﬂuência do Rio Pará (Baia do Guajará) com o
Furo do Maguari, foi transformada em Povoado com a denominação de Santa Izabel e em 1883, o nome foi
mudado para Povoado de São João Batista. No ano de 1895, já sob o regime republicano, foi elevado à condição de
Vila, com a denominação de Pinheiro. Em 1938, teve sua área delimitada, abrangendo o subdistrito de Outeiro,
tendo seu nome atual, de Vila de Icoaraci, trocado por decreto, em 1943.
Com a intensiﬁcação do comércio da borracha, a partir de 1870, foram atraídos para a região, imigrantes sírios,
libaneses, italianos, portugueses e judeus-marroquinos que estabeleceram seus comércios nas Ruas 15 de
Novembro e Conselheiro João Alfredo. Essas ruas se diferenciavam quanto à sua organização comercial: na
Boulevard Castilhos França, predominavam as casas exportadoras de estiva de borracha; na 15 de Novembro e na
Gaspar Viana, as ﬁrmas importadoras, companhias de seguros e casas bancárias; e na João Alfredo e na Santo
Antônio foi concentrado, como ainda hoje, o comércio a varejo, lojas, livrarias e grandes magazines como o Paris
N'América. Além dos estrangeiros, uma grande massa migratória do nordeste brasileiro se desloca em direção à
Amazônia, em virtude da seca registrada naquela região.
A década de 1880 foi marcada pelo início da implantação de uma malha ferroviária que promoveu, por algum
tempo, a integração da capital com o interior da Zona Bragantina. Em 1884 foi inaugurado o primeiro trecho da
Estrada de Ferro de Bragança - EFB, de São Braz até a localidade onde hoje ﬁca Benevides e, em 1885, prolongase até o Apeú. Em 1888, a linha adentra a cidade e chega até à Estação Central, na Av. 16 de Novembro. Na última
década do século XIX, a EFB alcança Bragança, tendo, em seu percurso, oito estações, entre elas as de Marituba,
Santa Isabel, Nova Timboteua e São Francisco. Ainda neste período, um ramal, ligando Belém à Vila de Pinheiros
(atual Distrito de Icoaraci), é inaugurado. A EFB deu origem à Avenida Conselheiro Tito Franco (atual Av.
Almirante Barroso) e à Rod. Augusto Montenegro. E, em 1960, daria origem à Av. Pedro Álvares Cabral, com a
construção do ramal Entroncamento/Porto de Belém (atual Companhia Docas do Pará - Porto da CDP).
No ﬁnal do século XIX, devido ao crescente mercado da borracha, os estrangeiros que trabalhavam em Belém, nas
empresas Pará Eletric, Amazon River, Portof Pará e outras, começaram a frequentar a ilha do Mosqueiro, iniciando
o processo de ocupação das áreas de orla e sua transformação em local de veraneio. Em 1908, foi inaugurado o
atracadouro, construído com estrutura metálica, que possibilitou o incremento do turismo na ilha, com a linha
regular do vapor Almirante Alexandrino. Mosqueiro contou, ainda, para translado, com uma linha de Ferril-carril a
tração animal - mais tarde, os animais seriam substituídos por uma pequena locomotiva - que fazia o trajeto VilaPraia do Porto Arthur. Em 1926, o primeiro ônibus começou a circular na ilha, ligando a Vila à praia do Ariramba.
Entre 1897 e 1912, a cidade de Belém é administrada pelo intendente Antônio José de Lemos que, comprometido
com as exigências da sociedade abastada da época, dedicou-se à modernização da cidade, que se reﬂete na
complementação do aterramento e urbanização da área portuária (Boulevard Castilhos França), que teve seu início
em 1897; a construção do porto pelos ingleses, cujos primeiros três galpões foram entregues em 1909; calçamento
e pavimentação de ruas, com destaque para a Av. 15 de Agosto, que ligava o porto aos eixos de expansão da cidade,
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Estrada de Nazaré, em direção ao bairro homônimo e Rua Serzedelo Corrêa, em direção ao bairro de Batista
Campos; instalação de transportes com bondes elétricos (1907), a implantação de rede de abastecimento d'água
(1883), de iluminação a gás (de 1883 a 1896), de energia elétrica e de iluminação pública (1896), limpeza urbana,
serviços telegráﬁcos e de telefonia, reforma e arborização de praças e ruas, obedecendo padrões do paisagismo
inglês. Foi elaborado, ainda, o plano de vias e parques, que estabeleceu o ordenamento viário dos bairros do Marco
e da Pedreira, bem como Batista Campos, Jurunas e Canudos.
Um dos primeiros planos, dos quais se tem registros, que utilizaram a estrutura de transporte intraurbano como um
dos principais elementos para a organização da estrutura espacial intraurbana de Belém foi o projeto de expansão
urbanística elaborado pelo Eng.º Nina Ribeiro no período de 1883 - 1886, e revisado posteriormente, em 1905,
pelo desenhista José Sidrim, a pedido do então intendente de Belém, Antônio Lemos.
Nessa administração foi criado em 1898, o Código de Posturas do município com o objetivo de disciplinar as
construções e a ação dos indivíduos no uso do espaço público. As exigências impostas pelo código provocaram
mudanças consideráveis no gabarito das ediﬁcações localizadas no bairro comercial, cujas feições estéticas são
caracterizadas pelo ecletismo, com a construção de sobrados altos ou palacetes, e a predominância do uso de
elementos decorativos e artísticos, reﬂetidas na escolha do mobiliário, lustres, luminárias, porcelanas e, ainda as
estruturas construtivas que utilizavam ferro, em geral de procedência inglesa.
Tais medidas vêm adequar-se à importância que Belém desfrutava nos cenários regional, nacional e internacional.
Essas mesmas medidas modernizadoras e a reforma urbana impõem restrições às camadas mais populares, que
foram empurradas para as áreas periféricas dos bairros suburbanos do Telégrafo, Jurunas, Canudos, Guamá e
Cremação.
No primeiro quarto do século XX, por volta de 1913, inicia-se o declínio da exportação da borracha, em virtude da
concorrência da produção, pela Inglaterra, na Malásia. O bairro da Campina, eminentemente comercial, e o bairro
do Reduto (também chamado de bairro Mercado ou bairro Operário), que comportava uma atividade industrial
signiﬁcativa, passaram a ser, se não os únicos, mas os principais vetores de geração de empregos e receita para o
município. Belém, já consolidada como mais importante entreposto comercial da região, contava, também, com as
relações mercantis capital/interior (relação regional) e importação/exportação (relação global). Porém, mesmo
com esses atributos, a cidade sofreu revezes, principalmente, no aspecto socioeconômico. Em 1922, tendo se
tornado muito custosa ao estado, a Estrada de Ferro Bragantina passa a pertencer à União, e, em 1929, é construída,
paralela ao trecho entre São Brás e o Entroncamento, a Av. Conselheiro Tito Franco.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Malásia, pelo Japão, diminuindo, em 97%, a produção
de borracha daquele país, surge um segundo ciclo de extração de látex, na Amazônia. Neste momento, ocorre outra
onda de migração, oriunda do nordeste brasileiro, concorrendo para o aumento do número de habitantes, nas
cidades e zonas rurais da Amazônia. Belém, por ser a cidade desenvolvida mais próxima dos EUA, recebeu
daquele país investimentos em infraestrutura para dar suporte aos esquadrões aéreos aliados. A Base Aérea de
Belém foi ampliada e foi construído o aeroporto. Onde antes haviam fazendas pertencentes às famílias abastadas
de Belém, o governo federal estabeleceu as áreas institucionais, destinadas às forças armadas e a instituições de
interesse estratégico e órgãos públicos, que ﬁcou conhecido como cinturão institucional. Foi construído, também,
o dique da Estrada Nova, acrescentando 3 mil hectares de terra urbanizável ao território da cidade.
A verticalização começa a ocorrer nas áreas centrais. Em 1943, foram criados, com sede em Belém, o Serviço
Especial de Saúde Pública (SESP), o Serviço de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará
(SNAPP) e o Banco de Crédito da Borracha, que em 1950 seria transformado em Banco de Crédito da Amazônia.
Neste mesmo ano, é extinto o trecho Estação Central - São Brás, da Estrada de Ferro Bragantina. Em 1957, a EFB
foi incorporada à Rede Ferroviária Federal e com a inauguração da BR-010 (Belém-Brasília). Em 31 de dezembro
de 1964, a EFB cessa sua operação, por determinação do governo federal.
A década de 1950 foi marcada pela intensiﬁcação dos processos urbanos iniciados nas décadas anteriores.
Observamos a ocupação de áreas alagadas ou alagáveis próximas às áreas centrais da cidade, como consequência
da desativação das vacarias (estabelecimentos voltados para a produção de leite in natura, e pela barreira imposta
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pelo Cinturão Institucional, que freava a expansão urbana). A classe de baixa renda passou a ocupar, também, as
áreas além do Cinturão Institucional, dando origem aos bairros do Souza e da Marambaia. Ocorre um signiﬁcativo
aumento na ocupação dos bairros do Telégrafo, da Pedreira e do Marco. A necessidade da classe média em residir
em áreas próximas ao centro ocasionou o retalhamento de áreas internas das quadras, fazendo surgir vilas e
passagens. Ao ﬁnal desta década, Belém foi ligada ao restante do país com a inauguração da Belém - Brasília em
1960.
Na década de 1960, tais processos se intensiﬁcaram e expandiram para outras áreas da cidade. A construção de
prédios com mais de cinco pavimentos alcançou os bairros vizinhos ao do Comércio, especialmente Batista
Campos e Nazaré onde as condições topográﬁcas e pedológicas foram favoráveis, e onde moravam segmentos da
população de alta e média renda. Na Cidade Velha e no Reduto, o processo de verticalização foi contido, em função
do declínio comercial porque passavam essas áreas e da legislação de proteção do patrimônio construído ser
restritiva a ediﬁcações em altura.
A partir da segunda metade da década de 1960, foram implantados os conjuntos habitacionais horizontais de
grandes dimensões, localizado em áreas periféricas e viabilizado com recursos do Sistema Financeiro da
Habitação - SFH, a exemplo do Conjunto Panorama XXI e COHAB/Gleba, ambos no eixo Entroncamento –
Distrito de Icoaraci. A localização periférica desses assentamentos era justiﬁcada pela disponibilidade de grandes
extensões de terra e pelos menores preços dos terrenos. Destinados, originalmente, a estratos sociais de baixa
renda, tais conjuntos logo passaram a ser ocupados, predominantemente, por famílias de renda média.
No ﬁnal dos anos 60, dois antigos trechos da EFB foram transformados em via de rodagem e tornaram-se
importantes artérias da malha viária de Belém: o trecho Entroncamento/Distrito de Icoaraci foi convertido na Rod.
Augusto Montenegro e o trecho entroncamento/porto de Belém, na Av. Pedro Álvares Cabral.
Nos anos 70, o crescimento populacional continuou elevado e a sua distribuição ainda tinha sua maior
expressividade na área central. Observa-se a valorização das áreas localizadas nas imediações das novas vias
criadas, consolidadas e com melhor infraestrutura urbana, e a pressão do mercado imobiliário, levando a uma
transformação no perﬁl social da população nesses locais.
A população de baixa renda move-se, cada vez mais, para os locais mais afastados ou para as “baixadas”, ambos
sem infraestrutura urbana e com adensamento superior às áreas consideradas nobres, abrindo caminho para a
especulação imobiliária. Nos bairros que se encontram dentro da légua patrimonial intensiﬁca-se a verticalização,
enquanto que, na periferia, há um aumento no número de conjuntos habitacionais, dentre eles: Conjunto Satélite,
Cordeiro de Farias, Tapajós e Maguari. Destaca-se, também, o surgimento da Cidade Nova, considerado o maior
conglomerado habitacional planejado do Pará, posteriormente incorporado ao município de Ananindeua.
Ao longo dos anos 80, não se veriﬁcou qualquer mudança signiﬁcativa nas grandes linhas de estruturação do
espaço da metrópole belenense, permanecendo, em termos de intervenções, a duplicação da BR-316 como obra de
maior relevância. Cabe destacar, contudo, o processo de periferização, que se acentuou, sobretudo, com a
implantação de uma grande quantidade de conjuntos habitacionais e com crescimento das ocupações irregulares
na periferia urbana, agora compreendendo o espaço metropolitano. Esse processo de periferização, nesta década,
atingiu áreas então integrantes do município de Benevides, as quais apresentaram crescimento populacional
médio de 10,73% ao ano, entre 1980 e 1991, muito acima dos crescimentos de Belém e Ananindeua, 2,65% e
2,68%, respectivamente, no mesmo período.
No início da década de 1990, o território da cidade de Belém já se achava totalmente conurbado aos das sedes de
Ananindeua e Marituba, e do Distrito de Icoaraci. Além dessas, outras nove áreas urbanas isoladas integravam a
RMB, nessa época, exercendo com a cidade polo fortes relações de interdependência socioeconômica: Outeiro,
Cotijuba e Mosqueiro, no município de Belém, sede de Benevides e os distritos de Benﬁca e Murinim e sede de
Santa Bárbara do Pará e distrito de Pau d`Arco.
Uma série de dispositivos legais reguladores foram elaborados nesse período. Em 1993, foi instituída a Lei nº
7.603, Plano Diretor do Município de Belém, com um conjunto de deﬁnições para políticas setoriais a partir de
diretrizes gerais e especíﬁcas para o desenvolvimento urbano e socioeconômico do município. Em 1994, entrou
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em vigor a Lei nº 7.709, que dispõe sobre a preservação e proteção do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e
Cultural do Município, o Centro Histórico de Belém, que passou a ter uma norma especíﬁca, que regulamentou sua
área e seu entorno, adotando critérios de uso e de ocupação, as possibilidades de intervenção e as penalidades a
serem aplicadas.
Em 1999, entra em vigor a Lei Complementar de Controle Urbanístico - LCCU, como o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana do Município, assegurando a função social da cidade e da
propriedade imobiliária de ﬁns urbanos, e em 2008 é aprovada a Lei nº 8.655 que institui o novo Plano Diretor do
Município de Belém - PDM.
Ainda na esfera dos dispositivos jurídicos, em 1995 ocorre a ampliação da Região Metropolitana de Belém - RMB,
originalmente composta por Belém e Ananindeua, acrescentando os municípios de Marituba e Benevides e a
inclusão, em 1996, do município de Santa Bárbara do Pará, criado neste mesmo ano. Estas inclusões ocorreram a
partir de pleitos políticos e pressões do setor privado pela uniﬁcação de tarifas de serviços públicos, seguindo pela
inclusão dos municípios de Santa Izabel do Pará e Castanhal, respectivamente nos anos 2010 e 2011. (SEGEP,
2019)
1.1.1. População
Belém é o município mais populoso do estado do Pará, pertence à mesorregião Metropolitana e a Microrregião de
Belém.
População Residente Estimada: 1.492.745 (IBGE, 2019)
População Residente 2010: 1.393.399
População Urbana: 1.380.836
População Rural: 11.195
População Masculina: 658.188
População Feminina: 733.843
Belém possui região insular composta por 39 Ilhas (SEGEP, 2019)
Fonte: Censo demográﬁco 2010 do IBGE (2012)
1.1.2. Área Total do Município
De acordo com o censo demográﬁco, sua área segundo o IBGE 2019 - 1.059,458 km²
1.1.3. Densidade Demográﬁca
Possui 1.315, 26 hab/km²
Fonte: Censo demográﬁco 2010 do IBGE (2012)
1.1.4. Fuso Horário
UTC – 3 ou Horário de Brasília e Buenos Aires
UTC – 3 ou Horário de Brasília e Buenos Aires é o nome oﬁcial de um fuso horário onde o horário local de seus
países usuários é contado a partir de menos três horas do horário do Meridiano de Greenwich.
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Figura 1: Mapa de Belém do Pará
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1.1.5. Municípios Limítrofes
Belém (sede)
Ananindeua: 18,4 km
Benevides: 31,9 km
Marituba: 21,8km
Santa Barbara: 47,8km
Santa Isabel: 44,8 km
Castanhal: 73 4 km
Norte: Rio Pará (Baia do Marajó)
Sul: Rio Guamá
Leste: o município de Ananindeua, região metropolitana de Belém
Oeste: Rio Pará (Baia do Guajará)
1.1.6. Distritos
Distrito Administrativo de Belém (Centro) - DABEL
Distrito Administrativo do Entroncamento - DAENT
Distrito Administrativo do Guamá - DAGUA
Distrito Administrativo de Icoaraci - DAICO
Distrito Administrativo de Mosqueiro - DAMOS
Distrito Administrativo do Outeiro - DAOUT
Distrito Administrativo do Benguí - DABEN
Distrito Administrativo da Sacramenta - DASAC
1.1.7. Temperaturas
A temperatura permanece elevada em todos os meses do ano, resultando na media anual de 26ºC, sendo a média
máxima de 35º C e a mínima de 25º C.
Os meses mais quentes são entre julho e novembro, onde a temperatura pode facilmente chegar a 35º C e os meses
mais frios, chamados de chuvosos, são entre janeiro e abril, sendo a temperatura predominante de 25º C.
1.1.8. Precipitação Pluviométrica
A precipitação pluviométrica média anual é de 2.893,1 mm, sendo os meses de dezembro a maio como os mais
chuvosos e de maio até dezembro como os menos chuvosos. Sendo o mês de março correspondente com o mais
alto índice, 441, 1 de precipitação média mensal, corresponde a uma transição do inverno para o verão e o mês de
novembro corresponde a menor precipitação 109,1 sendo a transição do verão para o inverno.
1.1.9. Altitude Média
Belém ﬁca a 10 metros de altitude em relação ao nível do mar.
1.1.10. Umidade Relativa do Ar
A umidade relativa do ar varia entre 68,5% e 84,4%, sendo a maior em março e a menor em outubro. É importante
salientar que a umidade nos meses de agosto e dezembro, denominados como meses de transição, apresentam
decréscimo e acréscimo, respectivamente.
1.1.11. Clima
A região é caracterizada por um clima tropical ou equatorial quente e úmido do tipo AF2 (segundo adaptação da
classiﬁcação de Köppen), em Belém o verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. A classiﬁcação do
clima é “AF1” segundo Koppen. Belém tem uma temperatura média de 22,7°C. A pluviosidade média anual é de
1142 mm, novembro é o mês mais seco com 23mm. Apresentando uma média de 203 mm, o mês de junho é o mês
de maior precipitação.
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Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 24,4ºC. A temperatura média em agosto é de
20,3°C é a temperatura média mais baixa de todo o ano.18 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e
o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 4.1°C durante todo o ano.
1.1.12. Vegetação
Belém é conhecida como cidade das Mangueiras por suas árvores nas ruas e avenidas do centro da cidade, lhe
proporcionando beleza e ajudando a amenizar o calor. Porém ela vem perdendo incessantemente o seu verde
urbano em decorrência ao processo de ocupação desordenada. Sua principal característica de vegetação é a
ﬂoresta amazônica que contém apenas 15% da sua vegetação nativa.
1.1.13. Vegetação de Várzeas
São áreas que sofrem inundações, que se dão pela inﬂuência dos mares ou de índices pluviométricos intensos. As
várzeas estão presentes em torno da Baia do Guajará, do Rio Guamá e entorno da Região Metropolitana de Belém.
1.1.14. As Mangueiras
Belém é conhecida como “Cidade das Mangueiras”, recebeu esse título pela constante presença das árvores em
torno da cidade, o que ajuda a amenizar o calor da capital paraense. De origem asiática, as mangueiras chegaram a
Belém por volta de 1700, via Nordeste trazido pelos portugueses, depois de descobertas as rotas marítimas Europa
e Ásia.
1.1.15. Pedologia
O município dispõe de diversos tipos de solos, tais como: latossolo amarelo (predominante), solos hidro mórﬁcos
gleizados, pdozolhidromórﬁcos e concrecionáriolaterítico.
O latossolo amarelo está presente no município de Belém principalmente na área de cultivação dos açaizeiros.
As ilhas de terras inundáveis em Belém apresentam o solo típico de várzea, que são os solos hidromórﬁcos. Os
solos de terra ﬁrmes não inundáveis são encontrados em Mosqueiro, ilha da região metropolitana da capital do
estado.
O pdzolhidromórﬁco apresenta baixa fertilidade natural, textura arenosa e pouca permeabilidade. A origem está
relacionada aos sedimentos areno – argilosos dos períodos quartenários e terciário. É encontrado em pequenas
áreas do Nordeste do Pará.
1.1.16. Acesso
1.1.16.1. Rodoviário
Belém não está situada exatamente na costa brasileira, isto é, não está inserida dentro das radiais BR-116 ou BR101, artérias que ligam a maioria das capitais banhadas pelas águas do Atlântico. A capital paraense, no entanto, é
ponto de partida de duas importantes rodovias federais: a BR-316 e a BR-010, que conectam uma parte da região
Norte ao resto do país. A primeira começa em Belém e termina em Maceió, capital de Alagoas, passando pelo
Maranhão e por todo o sertão nordestino. A segunda, conhecida como rodovia Brasília-Belém, sai da capital do
Brasil até Belém, ligando o centro do país à região Norte.
1.1.16.2. Aeroporto
Belém dispõe de um aeroporto (Aeroporto Internacional de Belém - Val de Cans / Júlio Cezar Ribeiro) ,
dimensionado para aviões de grande, médio e pequeno porte. Foi inaugurado em 24 de janeiro de 1959, com um
movimento de 3.473.945 passageiros por ano, sendo o mais movimentado da região Norte e o 14° na colocação do
ranking dos maiores aeroportos do Brasil (INFRAERO, 2019).
1.1.16.3. Aquaviário
Depois do transporte aéreo e rodoviário, o ﬂuvial é um dos mais utilizados na capital paraense, diariamente vários
passageiros embarcam e desembarcam nos terminais hidroviários espalhados pela cidade pelos mais diversos
motivos, sejam turísticos, comercias e entre outros. Belém conta atualmente com 30 terminais hidroviários, sendo
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que recentemente foi inaugurado o mais novo terminal hidroviário da região, “Luiz Rebelo Neto” que atenderá 60
mil passageiros intermunicipais para todas as regiões do Estado e 10 mil interestaduais, com linhas para Manaus e
Macapá.
1.2. Localização e Ordenamento Turístico
Belém, capital do Estado do Pará faz parte da Região Amazônica e, está localizada na região Norte do Brasil. É a
cidade mais populosa do Estado, possui a maior concentração de serviços, ﬂuxo e estrutura turística dentre os
municípios paraenses e faz parte do Polo Turístico Belém.
A Região Turística é constituída pelos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do
Pará. Possui população estimada de 2,2 milhões de habitantes, o que corresponde a 26% do total do estado; PIB de
R$ 38,820 bilhões e economia baseada, principalmente, no setor de Serviços, representando 62% do valor
adicionado do Polo (FAPESPA, 2018).
Belém se conﬁgura no ordenamento turístico nacional junto às políticas de fomento e categorização, como
município categoria A, devido possuir a melhor infraestrutura logística e de equipamentos turísticos, dispondo de
um aeroporto internacional com grande capacidade operacional, terminal hidroviário bem estruturado e que opera
rotas para as diferentes regiões do Estado, portos de carga e passageiros e importantes vias de acesso terrestre,
como a BR-316, a qual integra Belém à diferentes capitais brasileiras.
De tal forma, a oferta turística de Belém é estruturada a partir de diversos e importantes equipamentos de lazer, que
simbolizam a cultura e espaços que proporcionam a interação com o meio ambiente e elementos da fauna e ﬂora
local, destacando o Mangal das Garças, o Complexo Feliz Lusitânia, o Forte do Presépio, o Teatro da Paz, o
Complexo Estação das Docas, o Espaço São José Liberto, a Basílica Santuário de Nazaré, o Hangar Centro de
Convenções da Amazônia, o Portal da Amazônia, o complexo Ver-o-Rio, o espaço cultural Aldeia Amazônica, o
mercado do Ver o Peso e a região insular com suas 39 ilhas, Catedral da Sé, Museu Paraense Emílio Goeldi, e o
Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves. Belém possui a maior oferta de meios de hospedagens do
Estado, com cerca de 140 empreendimentos em diferentes categorias e para diferentes públicos (FAPESPA, 2018 /
IOT BELÉM, 2019).
1.2.1. Principais atividades econômicas
A economia de Belém está pontuada por uma estrutura produtiva na qual as atividades do comércio e serviços se
apresentam como principais alternativas de emprego e renda para a população, sendo que a capital concentra
grande parte das atividades do setor no Estado. Importante lembrar que essa estrutura é fruto do processo histórico
de inserção da região na evolução da economia nacional e mundial.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Renda CAGED/MTE (2018), no período de Agosto 2017 a Agosto 2018, dos 108.453 empregos gerados na Região
Metropolitana de Belém - RMB, o município de Belém contribui com 76% do preenchimento de vagas ofertadas e,
a nível estadual, com a abertura de 265.308 postos de trabalho. Os setores de serviço e comércio no qual o turismo
está inserido admitiram, respectivamente, 40.656 e 22.009 pessoas, seguido da construção civil (13.252) e a
indústria de transformação (4.402).
Em comparação com a RMB e o Estado, as atividades de serviço e comércio correspondem, respectivamente, a
80% e 44%, demonstrando a alta concentração dos postos de trabalho no município de Belém, acarretando
diversos problemas de ordem urbana por conﬁgurar-se como polo atrativo na geração de emprego e renda.
Contribuindo com 50% dos empregos gerados, o setor de serviços foi o que apresentou o maior saldo positivo de
emprego com variação positiva de 1,31% do total de postos de trabalho, sendo que as atividades que menos
demitiram foram a extrativa mineral e administração pública (CAGED/MET,2018). Seguidamente, Indústria de
Utilidade Pública, agropecuária e transformação que apresentaram na ordem de -2,91%, -1,03 e 0,66%,
respectivamente.
Este quadro econômico gera a incidência, cada vez mais incisiva, de atividades informais e problemas sociais de
diversas categorias, os quais necessitam de políticas públicas consistentes para o seu enfrentamento.
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Ao encontro disso, há a necessidade de modernização da estrutura administrativa, considerando que a grande
diﬁculdade para o planejamento das ações no território sempre foi a falta de dados e informações consistentes, que
possam respaldar a atuação da gestão municipal, especialmente no que se refere ao controle da ocupação,
distribuição das atividades e impactos ambientais. (ANUÁRIO SEGEP, 2019).
1.2.2. PIB per capta, Distribuição por Valor Agregado
Belém, como município sede da Região Metropolitana – RMB, apresenta concentração de indústrias, bancos,
pontos comerciais, serviços e órgãos públicos que servem a toda região. Se considerarmos o PIB estadual R$
155,195 bilhões (2017), a capital do estado contribuiu com 19,48% deste total com um PIB de 30,238 bilhões
(2017), apresentando crescimento de 2,8% em termos de valor. Com participação de 67% do PIB municipal, o
setor de serviço conﬁgura-se como a principal atividade econômica e a que mais contribui para o PIB estadual,
colocando Belém na liderança entre os municípios do estado.
Em 2017, o setor base da economia foi o de serviços que apresentou 85% do V.A do município. As principais
atividades que contribuíram nesse setor foram: Administração pública, atividades imobiliárias, comércio em
geral, construção civil e intermediações ﬁnanceiras (SEGEP, Anuário, 2019).
A análise das classes de rendimento nominal mensal demonstra que a maior parcela da população se refere ao
grupo sem rendimento, com 37,83%, seguido pela faixa entre meio e um salário mínimo, com 20,78%; e um e dois
salários mínimos, com 17,17%; que somam 83,39% do total da população. Considerando os aspectos econômicos
e o valor adicionado do PIB veriﬁca-se que serviços é atividade econômica mais representativa, com 80,7%; a
indústria, com 18,79%, e a agropecuária, com 0,51%; sendo que entre os municípios, os serviços são mais
relevantes em Belém (83,12%), Marituba (79,78%), Ananindeua (76,59%), Santa Bárbara do Pará (69,97%) e
Santa Isabel do Pará (69,97%); enquanto a indústria possui maior representação em Benevides (56,41%).
O PIB per capita é o valor do PIB dividido pelo número de habitantes. É um indicador de desenvolvimento, porém,
não reﬂete a riqueza ou desenvolvimento de uma população. O PIB per capita de Belém é de R$ 20.350,00.
(SEGEP, 2019).
1.2.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Os dados da Tabela 1 permitem observar a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM,
considerado um indicador importante para o desenvolvimento de uma comunidade, onde Belém se destaca.
Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) –
Região Metropolitana de Belém – 1991-2000-2010

Município
Ananindeua
Belém
Benevides
Castanhal
Marituba
Santa Bárbara do Pará
Santana Izabel do Pará

IDHM 1991
0,516
0,562
0,368
0,424
0,397
0,369
0,447

Fonte: PNUD, IPEA e FJP.

19

IDHM 2000
0,606
0,644
0,529
0,55
0,505
0,505
0,535

IDHM 2010
0,718
0,746
0,665
0,673
0,676
0,627
0,659

2. MERCADO TURÍSTICO
2.1. Tendências Mundiais e Nacionais
O mundo contemporâneo presencia o avanço das
tecnologias, diminuindo distâncias e transformando o comportamento social, e o turismo é afetado
diretamente por essa transformação, o que implica
em novas oportunidades e negócios, no surgimento
de novas atividades e serviços, assim como na
diminuição ou desaparecimento de algumas
proﬁssões ou atividades tradicionais.
Segundo a Organização Mundial do Turismo

Foto: Oswaldo Forte

(2017) a evolução do setor está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento econômico mundial e à comunicação,
tornando o turista cada vez mais informado, o que inﬂui na busca por experiências personalizadas em diferentes
regiões do mundo, com tendência ao crescimento do turismo sustentável em detrimento ao turismo de massa.
As perspectivas segundo a OMT são de crescimento econômico do turismo apesar da volatilidade da demanda
gerada pela crise econômica enfrentada nos últimos anos. Europa e Estados Unidos continuam na vanguarda do
setor com a expansão de seus mercados, sendo os principais emissores e receptores de turistas no mundo.
Apesar da desaceleração econômica do último período, alguns indicadores tem demonstrado que o cenário é de
recuperação e crescimento, como o retorno do fortalecimento da economia chinesa, a estabilidade econômica
americana com maiores investimentos em infraestrutura, e a estabilização do preço do barril do petróleo. Esse
cenário positivo inﬂui diretamente no setor turístico, principalmente dos países emergentes, que dependem do
aumento da renda disponível da população dos polos emissores. (Fonte: FMI, Bureau of Economic Analysis
(BEA). Projeções GO Associados (Brasil), FMI e Federal Reserve - EUA). Ou seja, a recuperação econômica das
principais potencias mundiais reﬂete em efeitos positivos para o turismo, pois, quanto mais forte a moeda, mais
barato se torna viajar, portanto, segundo a OMT (2017) espera-se um crescimento de 2% a 3% no turismo em
âmbito mundial para os próximos cinco anos.
No ano de 2017, o setor turístico cresceu aproximadamente 7%, e movimentou mais de 1,6 trilhão de dólares no
mundo todo, tendo os setores de transportes, alimentação e hospedagem como o tripé de sustentação da economia
turística (BANCO DO NORDESTE/CADERNO SETORIAL, 2018).
2017 foi o ano que impulsionou o crescimento do setor turístico em nível global depois de períodos de recessão,
com 1.322 bilhão de pessoas viajando pelo mundo, e 2018 que obteve um aumento de 6% em relação ao ano
anterior chegando à marca de 1,4 bilhão de turistas no mundo segundo dados da OMT (2019). Para 2019 as projeções são de crescimento entorno de 3% a 4%. A imagem a seguir apresenta um resumo da importância econômica
do turismo em termos mundiais.
Figura 2: Importância do Turismo para a economia mundial
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Fonte: OMT (2018) / Banco do Nordeste /Caderno Setorial (2018)
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De acordo com o Ministério do Turismo por meio das informações contidas no Plano Nacional de Turismo – PNT
(2018), o setor já contribui com 8,1% do PIB brasileiro, com crescimento de 32,4% em seis anos (2010-2016),
enquanto a economia em geral cresceu apenas 24,6%, movimentando cerca de 530 bilhões de reais no ano de 2016,
o que é maior do que o PIB de diversos países ao redor do mundo entre eles o Uruguai e o Paraguai.
Dados consolidados do Ministério do Turismo - Mtur apontam que foram gerados 7 milhões de empregos no setor
turístico no Brasil em 2017, o que signiﬁca 7,8% dos empregos totais do mercado de trabalho brasileiro.
Alguns indicadores reﬂetem a força do nosso mercado interno: o crescimento das
chegadas de estrangeiros (6,3 milhões), o aumento da receita cambial (US$ 6 bilhões), a
expansão dos créditos para a indústria do turismo (R$ 13,38 bilhões) e a melhoria da
competitividade de muitos destinos turísticos brasileiros. De acordo com o relatório do
Fórum Econômico Mundial, divulgado em 2017, o país foi considerado a 27ª economia do
turismo mais competitiva no mundo e o 8º no ranking mundial de recursos culturais e
viagens de negócios (BRASIL, 2017 apud BANCO DO NORDESTE, 2018, p. 3).

O crescimento do ﬂuxo e dos recursos gerados está intimamente ligado a alguns fatores preponderantes, tais como;
novo visto eletrônico oferecido a Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, estabilização das principais cadeias e
rede hoteleiras internacionais com ﬁliais nas principais capitais brasileiras, maiores investimentos em infraestrutura mediante a realização dos grandes eventos e retomada do crescimento das principais economias mundiais.
Gráﬁco 1: Evolução do ﬂuxo de turistas internacionais no Brasil

Fonte: Mtur (2017)

Conclui-se pela perspectiva de expansão e crescimento presente no cenário de desenvolvimento do setor turístico
nacional, que apresenta uma economia solidiﬁcada e respaldada pela manutenção do Ministério do Turismo e sua
estrutura no governo atual, assim como a continuidade e ampliação das políticas de fomento ao turismo nos
estados e municípios, tendo como exemplo o programa Investe Turismo do Sebrae em parceria com o Mtur.
2.2. Perﬁl da Demanda Turística Atual no Brasil e em Belém
2.2.1. Perﬁl do Turista Internacional em visita ao Brasil
O principal emissor de turistas estrangeiros para o Brasil é a Argentina seguida por países da Europa como
Alemanha e França e os Estados Unidos, como aponta a Tabela 2.
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Tabela 2 – Principais Emissores de Turistas para o Brasil – 2018

Continentes de
residência
permanente
América do Sul
Europa
América do Norte
Ásia
África
Oceania
América Central e
Caribe
Continente não
especiﬁcado
Total

Total

Via de Acesso

4.050.598
1.460.740
689.583
255.138
64.605
54.675

61,2
22,1
10,4
3,9
1,0
0,8

(%)
Acumulado
61,2
83, 2
93,7
97,5
98,5
99,3

45.991

0,7

100,0

41.254

4.511

226

46

0,0

100,0

31

13

2

6.621.376

100,0

-

4.328.074

2.088.506

204.796

Chegadas

(%)

Aéreo

Terrestre

Outros

2.059.307
1.259.238
642.993
219.577
62.449
43.225

1.846.414
159.304
32.387
33.987
1.565
10.325

144.877
42.198
14.203
1.574
591
1.125

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2019 – Ministério do Turismo.

A entrada de turistas não residentes foi próxima a 6,6 milhões. América do Sul (61,2%), Europa (22,1%) e América
do Norte (10,4%) juntos totalizam quase 94% dos polos emissores para o Brasil. A via aérea responde por 65,4%
do acesso dos turistas não residentes, seguida pela via terrestre (31,5%). (Mtur, 2019).
O lazer continua sendo a maior motivação dos turistas em viagem ao Brasil. Lazer responde pela maior parte das
visitas (58,8%), seguido de visitas a amigos e parentes (24,1%) e negócios, eventos e convenções (13,5%).
Tabela 3 – Motivação da Viagem – Brasil – 2014-2018

Motivação da viagem
Lazer
Negócios, eventos e convenções
Outros motivos
Visitar amigos e parentes
Estudos ou cursos
Motivos de saúde
Religião ou pereguinação
Compras
Outros
Total

2014
54,7
21,9
23,4
20,1
1,9
0,5
0,4
0,1
0,4
100,0

Ano (%)
2015
2016
51,3
56,8
20,2
18,7
28,5
24,5
25,2
21,1
1,7
1,6
0,6
0,5
0,4
0,5
0,1
0,1
0,5
0,7
100,0
100,0

2017
58,8
15,6
25,6
22,1
1,8
0,5
0,4
0,2
0,6
100,0

2018
58,8
13,5
27,7
24,1
1,6
0,4
0,4
0,1
1,1
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

O Sol e praia (71,7%) predomina como principal motivação de viagem para quem visitou o Brasil a lazer, considerando as duas vias de acesso (aérea e terrestre). A motivação natureza, ecoturismo ou aventura alcançou 16,3% das
viagens a lazer.
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Tabela 4 – Motivação da Viagem a Lazer – Brasil – 2014-2018

Principal motivação
de viagens a lazer
Sol e Praia
Atureza, ecoturismo ou aventura
Cultura
Esportes
Diversão noturna
Viagem de incentivo
Outros
Lazer relacionado a grandes
eventos
Outras motivações de lazer
Total

2014
49,2
12,8
10,3
1,7
0,4
0,2
25,4

2015
69,4
15,7
12,1
1,5
0,6
0,2
0,4

Ano (%)
2016
68,8
16,6
9,7
1,3
0,5
0,1
3,0

25,0

-

0,4
100,0

0,5
100,0

2017

72,4
16,3
9,0
1,5
0,5
0,1
0,2

2018
71,7
16,3
9,5
1,6
0,4
0,2
0,3

2,8

-

-

0,2
100,0

0,2
100,0

0,3
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

Hotel, ﬂat, pousada ou resort predominam como principal hospedagem (quase 50%), seguido de casa de amigos e
parentes (24,9%) e casa alugada (15,9%). A casa alugada é mais importante nas viagens pela via terrestre (40,0%).
A segunda opção desta via de transporte é hotel, ﬂat, pousada ou resort (38,6%). Entre os turistas das vias aéreas, o
uso de hotel, ﬂat, pousada ou resort (53,5%) destaca-se dos demais, sendo casa de amigos e parentes a segunda
opção mais frequente (31,2%) (Tabela 5).
Tabela 5 – Meio de Hospedagem Utilizado – Brasil – 2014-2018

Tipo de hospedagem utilizado
Hotel, ﬂat, pousada ou resort
Casa de amigos e parentes
Casa alugada
Camping ou albergue
Casa própria
Outros
Total

2014
49,5
25,6
12,7
6,5
2,5
3,2
100,0

2015
48,0
27,3
13,7
5,0
2,8
3,2
100,0

Ano (%)
2016
51,5
22,5
16,7
5,4
2,7
1,4
100,0

2017
49,6
23,1
16,8
5,5
2,7
2,3
100,0

2018
48,8
24,9
15,9
4,7
2,7
3,0
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

Observa-se uma leve queda do gasto médio per capita dia no Brasil (medido em dólares) de 2017 (US$ 55,78) para
2018 (US$ 53,96). As viagens que geram as maiores receitas per capita/dia são as motivadas por Negócios, eventos e convenções (US$ 84,33 contra US$ 53,96 do total). (Tabela 6).
Tabela 6 – Gasto Per Capita – Brasil – 2014-2018

Gasto per
capita dia
no Brasil
Lazer
Negócios,
eventos e
convenções
Outros
motivos
Total

Ano (US$)

Ano (R$)

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

86,98

67,12

61,41

62,45

63,19

204,70

223,61

214,33

199,34

230,91

103,06

82,48

82,54

90,10

84,33

242,54

274,78

288,07

287,60

308,16

45,49

38,09

39,92

39,93

38,45

107,06

126,90

139,32

127,46

140,50

73,12

56,26

55,52

55,78

53,96

172,08

187,43

193,77

178,05

197,18

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: os valores em reais de cada ano foram obtidos pela multiplicação do valor em dólares pela taxa de câmbio
média de cada ano.
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A maioria dos turistas em visita ao Brasil não utiliza serviços de Agências de Viagem (79,6%).11,1% compram
serviços avulsos e 9,3% compram pacotes.
Tabela 7 – Utilização de Agência de Viagem – Brasil – 2014-2018

Utilização de
agência de viagem
Pacote
Serviços avulsos
Não utilizou
Total

2014

8,4
12,6
79,0
100,0

2015
6,7
12,0
81,3
100,0

Ano (%)
2016
7,5
10,3
82,2
100,0

2017

7,8
10,9
81,3
100,0

2018

9,3
11,1
79,6
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

A Internet (55,7%) destaca-se como principal fonte de consulta dos visitantes e a cada ano mostra-se mais representativa em relação a outros meios de informação. Somando-se a amigos e parentes (26,4%), correspondem a
82,1% das fontes de informação. (Tabela 8).
Tabela 8 – Fonte de Informação – Brasil – 2014-2018

Fonte de informação
Internet
Amigos e parentes
Viagem corporativa
Agência de viagens
Guias turísticos impressos
Feiras, eventos e congressos
Folder e brochuras
Outros
Total

2014
42,5
28,1
15,8
6,1
4,2
1,2
0,2
1,9
100,0

2015
44,0
29,5
14,8
6,1
2,9
1,4
0,2
1,1
100,0

Ano (%)
2016
49,2
27,1
12,7
5,7
2,8
1,1
0,2
1,2
100,0

2017
54,0
27,9
9,8
5,0
1,5
1,1
0,2
0,5
100,0

2018
55,7
26,4
8,7
5,9
1,7
0,8
0,1
0,7
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

Transporte internacional e hospedagem são os itens mais consultados pela internet, seguidos por consultas sobre
atrativos e passeios, pacotes turísticos e locação de veículos.
Tabela 9 – Uso da Internet para Consulta de Serviços – Brasil – 2014-2018

Serviços
Transporte internacional
Hospedagem
Atrativos e passeios
Pacote turístico
Locação de veículos

2014
43,3
37,9
20,0
7,1
4,4

2015
46,7
43,7
34,5
8,5
6,5

Ano (%)
2016
46,0
47,7
22,3
9,2
7,8

2017
44,1
45,9
16,8
9,5
7,5

2018
47,5
46,8
18,8
11,5
9,6

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: Resultados de 2014 e 2016 não incluem os turistas entrevistados nos megaeventos. Respostas múltiplas.

Na avaliação da infraestrutura e serviços turísticos, as melhores avaliações são para: Hospitalidade (97,9%),
Alojamento (96,7%), Gastronomia (95,9%) e Restaurantes (95,8%) conforme a tabela 10.
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Tabela 10 – Avaliação da Infraestrutura e Serviços Turísticos – Brasil – 2014-2018

Principal motivação
de viagem a lazer

2014

2015

Ano (%)
2016

Aeroportos
Táxi
Transporte urbano
Segurança pública
Limpeza pública
Telefonia e internet
Rodovias

74,3
89,4
79,4
82,2
79,9
62,6
69,9

86,5
90,7
79,9
82,2
80,4
65,4
71,1

89,9
90,1
81,6
82,5
81,7
69,6
72,0

Alojamento
Restaurantes
Diversão noturna
Sinalização turística

92,4
93,6
91,5
76,9

95,6
94,7
91,2
79,1

95,7
95,0
91,8
80,6

Hospitalidade
Gastronomia
Guias de turismo
Informações turísticas
Preços

97,2
94,4
89,6
87,3
56,4

97,7
95,7
89,6
88,9
69,4

98,0
95,4
90,6
88,4
77,2

2017
2018
Infraestrutura e serviços
92,0
91,9
90,0
90,7
82,8
82,6
81,5
82,4
82,7
81,3
70,9
74,0
72,9
71,7
Infraestrutura turística
96,4
96,7
95,5
95,8
91,4
91,7
83,3
83,5
Serviços turísticos
98,1
97,9
95,7
95,9
91,2
91,6
89,0
88.9
73,8
77,1

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: Avaliação positiva: somatória de “Muito bom” e “Bom”.

No quesito composição do grupo em viagem ao Brasil, a grande maioria aﬁrma viajar em família com 34%, porém,
houve um pequeno aumento do número de pessoas viajando sozinhas com 31,6%.
Tabela 11 – Composição do Grupo em Viagem ao Brasil – 2014-2018

Composição do grupo turístico
Família
Sozinho
Casal sem ﬁlhos
Amigos
Outros
Total

2014
23,6
37,4
15,2
16,5
7,3
100,0

2015
29,1
36,6
18,2
10,2
5,9
100,0

Ano (%)
2016
31,1
34,1
18,2
10,9
5,7
100,0

2017
34,5
30,9
18,8
11,1
4,7
100,0

2018
34,1
31,6
19,5
10,6
4,2
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.

O quantitativo de 45,3% dos entrevistados aﬁrma ter nível superior, o que representa um crescimento de 1,3% em
relação ao ano anterior. Apenas 0,1% dos entrevistados não possuem educação formal.
Tabela 12 – Grau de Instrução do Entrevistado – Brasil – 2014-2018

Grau de instrução
Sem educação formal
Fundamental
Médio
Superior
Pós-graduação
Total

2014

0,2
2,5
24,6
46,5
26,2
100,0

2015
0,2
3,2
26,2
46,2
24,2
100,0

Ano (%)
2016
0,1
2,5
26,5
45,8
25,1
100,0

2017

0,2
2,8
29,4
44,6
23,0
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: Resposta do entrevistado.
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2018

0,1
2,7
28,7
45,3
23,2
100,0

A tabela 13 apresenta o quantitativo de pessoas mediante o gênero do entrevistado, onde 56,4% são do gênero
masculino e outros 43,6% do gênero feminino.
Tabela 13 – Gênero dos Entrevistados – Brasil – 2014-2018

Gênero
Masculino
Feminino
Total

2014
66,3
33,7
100,0

2015
61,2
38,8
100,0

Ano (%)
2016
59,8
40,2
100,0

2017
58,8
41,2
100,0

2018
56,4
43,6
100,0

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: Resposta do entrevistado.

A tabela 14 apresenta o resultado a cerca da renda média mensal dos entrevistados com o valor convertido em real.
Tabela 14 – Renda Média Mensal – Brasil – 2014-2018

Renda média mensal
Familiar
Individual

2014
4.697,34
3.486,54

2015
4.071,98
2.941,29

Ano (%)
2016
3.683,55
2.394,34

2017
3.626,19
2.323,59

2018
3.633,33
2.389,03

Fonte: Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil.
Nota: Resposta do entrevistado.

2.1.2. Perﬁl do Turista em visita à Belém
2.1.3. Turistas Nacionais
Segundo pesquisa realizada pela Setur e Dieese (2018), Belém recebeu no ano de 2018 cerca de 638.284,00 mil
turistas, sendo que deste quantitativo, aproximadamente 70 mil são internacionais e o restante, do próprio estado e
das demais regiões do Brasil, como ilustra a ﬁgura 3.
Figura 3: Fluxo de turistas nacionais para Belém

O FLUXO DE TURISTAS

NACIONAIS

Santarém
Tucuruí
Marabá
Ponta de Pedras

O restante
(50,7%) vem
de:

PARÁ
40,3%

São Paulo
Rio de Janeiro
Fortaleza
Brasília

Fonte: Setur / Iapam (2019)

27

Quanto à motivação da viagem temos como destaque o lazer e turismo com 30,5% seguido de visitar amigos e
parentes com 30,2% e negócios/trabalho com 25,5%, conforme o Gráﬁco 2.
Gráﬁco 2: Motivação da viagem

O FLUXO DE TURISTAS

NACIONAIS
5,8%

MOTIVAÇÃO DA VIAGEM
2%

6%

30,5%

25,5%

Fonte: Setur / Iapam
(2019)

Lazer/Turismo

30,2%

Visitar Amigos/Parentes

Negócio/Trabalho

Evento/Congresso/Conferência

Encontro Religioso

Outro

Quanto ao meio de hospedagem utilizado, prevaleceu o item referente à casa de amigos e parentes com 53,7%,
seguido de Hotel com 42,7% (Gráﬁco 3).
Gráﬁco 3: Meio de hospedagem utilizado

Fonte: Setur (2019)
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*1,9% refere-se à categoria ‘‘outros’’
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O gasto médio do turista nacional ﬁcou na faixa de 187,23 reais conforme a tabela a seguir, onde os principais itens
estão descriminados.
Tabela 15 – Gasto Médio dos Turistas Nacionais em Belém – 2018

Itens
Passagem
Compras
Alimentação
Hospedagem
Passeios/ eventos
Deslocamento interno
Outros
Total

Gastos – R$
563,88
307,23
152,59
142,09
104,72
20,15
19,92
187,23

Fonte: SETUR-PA e DIEESE (2019).

No que tange à permanência média, 26,5% dos turistas ﬁcaram dois dias na cidade, 23,2% permaneceram três dias
em Belém e 16,2% passaram 4 dias.
Gráﬁco 4: Permanência média
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Fonte: Setur (2019)

2.1.4. Turistas Internacionais
Segundo pesquisa realizada pela Setur (2018) Belém do Pará recebeu cerca de 70 mil turistas internacionais no ano
de 2018, tendo a França, Estados Unidos e Suriname como principais emissores de turistas à Belém respectivamente.
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Figura 4: Fluxo de turistas internacionais

O FLUXO DE TURISTAS

INTERNACIONAIS

França

PARÁ

EUA

Suriname
Fonte: Setur /
Iapam (2019)

Quanto à motivação da viagem, 30,5% dos turistas atestaram viagem à lazer e turismo, em seguida de visita a
amigos e parentes com 30,2% e negócios/trabalho com 25,5%.
Gráﬁco 3: Motivação da viagem
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No quesito meio de hospedagem utilizado, 47,1% optaram por casa de parentes ou amigos, o que é uma característica tradicional da demanda em visita à Belém. Em seguida estão os Hotéis com 43,3% e casas alugadas com 3,3%.
Tabela 16 – Meio de Hospedagem Utilizado – Belém – 2013-2017

Tipo de alojamento
Hotel, ﬂat ou pousada
Casa de amigos e parentes
Casa alugada
Camping ou albergue
Casa própria
Resort
Outros

2013
34,7
49,8
1,3
3,0
6,4
4,8

2014
29,8
60,2
5,2
4,0
0,8

Ano (%)
2015
13,8
71,6
2,3
6,7
3,6
2,0

2016
41,3
55,6
1,3
1,4
0,4

2017
43,3
47,0
3,3
3,2
3,1

Fonte: MTUR (2019)

Quanto ao gasto médio, o valor referente ao ano de 2018 ﬁcou em U$ 360,00 dólares por pessoa segundo o Mtur
(2019).
2.1.5. Movimento operacional de passageiros no aeroporto internacional de Belém em 2018
O movimento operacional de passageiros no Estado do Pará, em especial no aeroporto internacional de Belém,
teve um aumento signiﬁcante no ano de 2018 em comparação ao ano anterior, tanto no operacional doméstico
quanto no internacional o que corrobora os dados referentes ao ﬂuxo turístico na cidade de Belém, e a importância
da capital no cenário turístico econômico regional.
Tabela 17 – Movimento Operacional nos Aeroportos do Pará – 2017-2018

Aeroportos
Belém
(Val-de-Cans)
Carajás
Altamira
Marabá
Santarém
Total

Doméstico
2017

Doméstico
2018

VAR
%

Internacional
2017

Internacional
2018

3.084.460

3.280.586

6,4

127.705

171.811

119.619
104.781
264.916
439.336
4.013.112

101.009
91.308
266.615
449.249
4.188.767

-15,5
-12,8
0,6
2,2
4,4

127.705

171.811

VAR
%
34,5
34,5

Fonte: INFRAERO (2018)

O Estado do Pará apresenta o maior movimento operacional dentre os aeroportos da região Norte do Brasil, tanto
com o maior movimento doméstico quanto internacional, conforme demonstra a tabela a seguir.
Tabela 18 – Movimento Operacional dos Aeroportos da Região Norte do Brasil – 2017-2018

Aeroportos
Roraima
Amapá
Amazonas
Tocantins
Rondônia
Acre
Pará
Região Norte

Doméstico
2017
273.264
547.459
2.374.148
639,506
790,979
326.202
4.013.112
8.964.670

Doméstico VAR
2018
%
294.494
7,7
531.140
-2,9
2.508.036
5,6
663.920
3,8
827.361
4,6
281.507 -13,7
4.188.767
4,4
9.295.225
3,6

Fonte: INFRAERO (2018
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Internacional
2017
109.523
127.705
237,228

Internacional VAR
2018
%
122.277 11,6
171.811
34,5
294.088
24,0

2.1.6. Identiﬁcação do portfólio de produtos
turísticos/segmentos atuais de demanda:
Belém, capital do Estado do Pará é o portão de
entrada para o turismo no Estado, com a maior
oferta de atrativos, equipamentos e serviços da
região Norte. A oferta turística da cidade é rica e
diversiﬁcada, com um diversiﬁcado número de
atrativos naturais tanto na parte continental
como na região insular.
A exuberância da ﬂoresta amazônica com
espécies nativas da fauna e da ﬂora está à
disposição de turistas e visitantes em atrativos
localizados na sua maioria na zona urbana da
cidade de Belém possibilitando trilhas para
passeio e contemplação da natureza, como no
Bosque Rodrigues Alves - Jardim Botânico da
Amazônia, o Parque Zoobotânico do Museu
Paraense Emílio Goeldi, o Parque Ambiental Mangal das Garças e o Parque Estadual do Utinga – PEUT.
Na região insular, a Ilha de Mosqueiro é dotada de vários quilômetros de belas praias de água doce e ondas, tais
como: Chapéu Virado, do Bispo, Murubira, Farol, Baía do Sol, Marahu, Paraíso, Porto Arthur, Ariramba, São
Francisco, Carananduba, Bispo, Amor, Prainha, Grande, Areião, da Ponte, Caruará, Conceição, Anselmo, Bacuri,
Fazendinha, Camboinha, Menino Jesus e do Paissandu. Além das praias, existem trilhas e igarapés com potencial
para a exploração turística.
A Ilha de Caratateua ou popularmente conhecida como Ilha de Outeiro tem diversidade da fauna e da ﬂora
amazônica e signiﬁcativo valor histórico/geográﬁco e cultural para o município, é parte integrante do distrito
administrativo do Outeiro (DAOUT). Localizada na porção norte de Belém do Pará, ﬁca a uma distância de 25 km
do centro da capital, e conta com um contingente populacional de aproximadamente 80 mil pessoas, é a principal
ilha do distrito e a segunda maior da região insular de Belém, ﬁcando atrás apenas da ilha de Mosqueiro.
Atualmente Caratateua assume um perﬁl de
periferia da região metropolitana de Belém,
com uma expressiva expansão urbana após a
construção da ponte que liga o território da ilha
ao continente. Tal realidade faz com que
Caratateua se torne cada vez mais urbana e
menos rural perdendo grande parte de sua
vegetação. No entanto, as possibilidades de
inserção de novas atividades econômicas com
viés voltado à sustentabilidade socioambiental
na Ilha de Caratateua vêm ao encontro das
necessidades locais de equalizar o desenvolvimento à preservação dos ecossistemas.
O Turismo pode ser percebido enquanto
alternativa viável na concepção de uma economia solidária e fundamentada em princípios da
sustentabilidade.
A ilha de Caratateua possui comunidades que
residem afastadas do seu centro urbano e conta com a presença de pequenos produtores rurais, como a comunidade
do Fama, do Fidelis, comunidade do Itaiteua e do Tucumaeira. Portanto, existe a possibilidade de implantação do
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turismo na Ilha do Outeiro a partir da organização e capacitação das comunidades locais em torno da formatação
de roteiros e atividades turísticas gerenciadas pelos próprios comunitários em parceria com empresários e poder
público.
As praias são de água doce e clima agradável. As matas são de terra ﬁrme e de várzeas com fauna e ﬂora típicas,
próximos a rios, manguezais e igarapés e fartura dos peixes da região. As praias conhecidas: do Amor, Brasília e
Água-Boa.
Outro importante território da região insular de Belém é a Ilha de Cotijuba. Terceira maior ilha em densidade
populacional e extensão geográﬁca, Cotijuba tem cerca de 15 km de praias de água doce, trilhas, pousadas,
restaurantes e um patrimônio histórico formado principalmente pelas ruinas do Educandário Nogueira de Farias
que foi o primeiro presídio do Estado, e as ruinas do Engenho da Fazendinha que data de 1874. A ilha de Cotijuba
que em tupi quer dizer “trilha dourada”, faz parte da rota dos turistas que visitam Belém, e tem como destaque as
praias do Farol e do Vai Quem Quer.
O interior da ilha dispõe de infraestrutura básica de meios de hospedagem,
principalmente pequenas pousadas de
gestão familiar, alimentação em
pequenos restaurantes que servem
comidas regionais e o transporte dentro
da ilha é feito por bondinhos puxados
por tratores, charretes e motorretes.
Cotijuba possui 12 comunidades e uma
população de aproximadamente 10 mil
habitantes, porém, nos períodos de
feriados e férias escolares chega a
receber cerca de 20 mil visitantes por
ﬁm de semana, ou seja, caracterizando
um turismo massiﬁcado apesar do
potencial para o turismo ecológico e o
turismo comunitário.
Quanto à Ilha do Combú, esta é uma
Área de Proteção Ambiental – APA
instituída por Lei Estadual, tendo como
base econômica o turismo com ampla oferta de restaurantes, trilhas, banho de rio e passeios de barco, a pesca e o
extrativismo vegetal, com destaque para a coleta do açaí. Outro destaque da Ilha é a produção de chocolate artesanal, onde os turistas podem comprar o produto e conhecer todo o processo produtivo.
A cidade de Belém possui um alto potencial de atrativos naturais muito pouco explorados pelo receptivo local em
forma de produto turístico. Dentre estes atrativos ressaltamos a ampla oferta de Museus: Museu do Círio; Museu
Paraense Emílio Goeldi; Museu de Arte Sacra – MAS; Museu Histórico do Estado do Pará – MHEP; Espaço
Cultural Casa das Onze Janelas; Memorial Amazônico da Navegação; Museu da UFPA; Fundação Cultural do
Pará Tancredo Neves – FCPTN; Corveta Museu Solimões; Museu de Gemas do Pará; Museu de Arte de Belém, a
grande oferta de igrejas históricas; Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré; Complexo São José Liberto;
Igreja da Sé – Catedral Metropolitana de Belém; Igreja Nossa Senhora do Carmo; e equipamentos de lazer, cultura
e gastronomia; Complexo da Estação das Docas; Núcleo Cultural Feliz Lusitânia; Parque da Residência;
Complexo Ver-o-Peso; Mercado de São Brás; Palacete Bolonha; Teatro da Paz; Praça da República, Complexo
Ver-o-Rio, Portal da Amazônia e Aldeia Amazônica. (Fonte: PDITS, Prodetur / SeturPa)
2.2. Demanda potencial
Entende-se por demanda potencial aquela que se deseja alcançar, o consumidor que pode vir a adquirir determinado serviço ou produto, no âmbito do turismo, a demanda potencial é o turista que se pretende atingir para consumir
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os atrativos e serviços de determinado destino.
Belém do Pará possui uma ampla diversidade
de recursos naturais e culturais que podem vir
a atrair turistas e visitantes, desde que sejam
trabalhados comercialmente com provimento
de estrutura e serviços acoplados no contexto
dos segmentos turísticos e suas atividades ou
dimensões.
Dentro dos segmentos potenciais (Tabela 19),
Belém tem destaque para a natureza exuberante, com suas ilhas e áreas de preservação
ambiental, assim como para o turismo cultural, com a gastronomia reconhecida internacionalmente enquanto cidade criativa da
Unesco, assim como suas danças, lendas e
folclore.

Tabela 19 – Segmentos Turísticos Potenciais de Belém do Pará

SEGMENTOS TURÍSTICOS
TURISMO
SOL E
TURISMO DE
DE
PRAIA
NEGÓCIOS
EVENTOS

TURISMO
DE
NATUREZA

TURISMO
CULTURAL

Ecoturismo

Gastronomia

Lazer

Congressos e
feiras

Lazer

Religiosidade

Turismo
nas ilhas

Eventos
culturais

Aventura

Patrimônio
cultural
material e
imaterial
Cultura
popular
Artesanato

Compras/serviços

TURISMO
COMUNITÁRIO
Turismo
comunitário nas
ilhas

Fonte: Belemtur (2019)

Belém não possui pesquisas especiﬁcas com informações sobre a demanda potencial a partir de números e dados
que possibilitem estimar ou deﬁnir o possível consumidor turístico dos segmentos em questão, no entanto, é
possível traçar parâmetros a partir da demanda de municípios concorrentes em nível regional, e também estimular
o setor de agências e hospedagem local a trabalhar o receptivo a partir da oferta, com o intuito de incrementar a
possibilidade de atração de novos consumidores.
Segundo informações contidas no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Polo
Belém (2010), os principais destinos turísticos concorrentes da cidade de Belém são; Manaus/Selva Amazônica;
Pantanal; Fernando de Noronha; Lençóis Maranhenses; Bonito; Chapada Diamantina; Ilha do Caju; Foz do
Iguaçu; São Luís; e Jericoacoara. Os produtos mais vendidos por estas operadoras relacionavam-se a sol e praia,
porém, algumas dessas empresas já vendem os produtos voltados ao ecoturismo.
Destarte, pode-se inferir que existe uma demanda potencial reprimida devido principalmente a oferta deﬁcitária
que não é articulada entre os componentes do trade local e incipiente na comercialização dos atrativos e serviços.
Portanto, cabe deﬁnir estratégias de articulação e promoção de Belém e sua oferta turística junto aos principais
mercados emissores de turistas consumidores dos segmentos elencados.
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2.2.1. Elementos que inﬂuem no processo de tomada de decisões de compra da viagem dos segmentos
potenciais
Pesquisas de opinião recentes realizadas em polos emissores de turistas ao Pará e de demanda turística consumidora apontam como pontos positivos para a escolha do estado enquanto destino, a cultura, a gastronomia e a natureza.
Porém, na percepção dos entrevistados alguns aspectos importantes são avaliados negativamente e repercutem na
tomada de decisão para a escolha do destino, como a segurança, o custo dos serviços que é considerado alto e o
desconhecimento sobre a oferta turística local devido à falta de informações mais detalhadas.
Esses e outros elementos são críticos e devem ser acompanhados por meio de estudos, pesquisas e indicadores para
o estabelecimento de estratégias para potencializar os pontos fortes, e compelir os pontos fracos e ameaças. Para
isso, a produção de estudos e pesquisas voltados ao comportamento da demanda e do mercado são imprescindíveis
para a tomada de decisão, tanto da gestão pública quanto da iniciativa privada.
2.3. Oferta turística:
2.3.1. Análise de atratividade: hierarquização
Para a análise da hierarquização dos atrativos turísticos locais foi utilizada a metodologia adotada pelo Ministério
do Turismo, a qual serve de base para elencar os atrativos em grau de atratividade, importância e representatividade (Gomez, 1997).
Abaixo estão descritos os principais aspectos analisados de acordo com a metodologia empregada:
I) Hierarquia 3 – atrativo excepcional e de grande signiﬁcação para o mercado turístico internacional, capaz por
si só de motivar uma importante corrente de visitantes;
II) Hierarquia 2 – atrativo com traços excepcionais em um país, capaz de motivar uma corrente de visitantes
nacionais ou internacionais, e sem por si só ou em conjunto com outros atrativos;
III) Hierarquia 1 – atrativo com algum traço de atração, capaz de interessar visitantes de longa distância que
chegam a uma localidade por outras motivações turísticas, ou são capazes de motivar correntes turísticas locais;
IV) Hierarquia 0 – atrativo sem mérito suﬁciente para ser considerado ao nível das hierarquias anteriores, porém
que igualmente forma parte do patrimônio turístico como elemento que pode complementar a outros de maior
hierarquia em desenvolvimento de complexos turísticos.
¹ Pesquisas do perﬁl da demanda de 2016, 2017 e 2018 e de opinião – Setur e Dieese

BELÉM REGIÃO CONTINENTAL
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Tabela 20 – Hierarquização dos Atrativos Naturais – Belém Continental

Segmento
Turismo cultural e
ecoturismo
Ecoturismo e turismo de
lazer
Turismo cultural e
ecoturismo
Turismo cultural e
ecoturismo
Turismo Cultural,
Ecoturismo e Turismo
de Estudos e
Intercâmbios

ATRATIVOS NATURAIS – BELÉM
Problemas
Produtos
percebidos
Área do entorno
Mangal Das Garças
apresenta certo grau
de insegurança
Presença de lixo nas
Complexo Ecológico
margens do e falta
Parque Dos Igarapés
de saneamento
básico
Parque Estadual do
Utinga - PEUT
Problema
Bosque Rodrigues
infraestruturais,
Alves
necessitando de
reforma urgente
Parque Zoobotânico
A instituição
do Museu Paraense
apresenta
Emílio Goeldi
diﬁculdades
ﬁnanceiras que
inﬂuem na sua
manutenção e
estrutura, assim
como na visitação.

Grau de atratividade
Hierarquia 2

Hierarquia 2
Hierarquia 3
Hierarquia 3
Hierarquia 3

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística
Tabela 21 – Hierarquização dos Atrativos Históricos Culturais – Belém Continental

ATRATIVOS HITÓRICOS CULTURAIS – BELÉM
Segmento

Produtos

Turismo cultural

Complexo do Mercado
do Ver-O-Peso

Turismo cultural
Turismo
cultural/entretenimento
e lazer
Turismo cultural

Turismo cultural
Turismo cultural
Turismo cultural

Problemas percebidos
Insegurança, lixo, poluição
visual, ambulantes sem
ﬁscalização, poluição sonora
-

Complexo Ver o Rio
Estação das Docas
Complexo Cultural Feliz
Luzitânia (Casa das onze
janelas, forte do
presépio, igreja de Santo
Alexandre)
Igreja da Sé – Catedral
Metropolitana de Belém
Museu de Arte Sacra –
MAS
Museu de Gema do Pará

Turismo cultural

MABE (Palácio Antônio
Lemos ou Palacete Azul)

Turismo Cultural /
Religioso

Basílica Santuário de
Nossa Senhora de
Nazaré
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Grau de
atratividade
Hierarquia 2
Hierarquia 1

Insegurança no entorno do
atrativo

Hierarquia 2

Insegurança no entorno do
complexo, iluminação pública
insuﬁciente, apresenta certo
grau de abandono e
necessitando de reparos.

Hierarquia 1

-

Hierarquia 1

-

Hierarquia 1

Insegurança no entorno,
diﬁculdade de
estacionamento, poluição
sonora e visual e comércio
ambulante sem ﬁscalização
Não existe local apropriado
para o estacionamento de
transporte turístico, embarque
e desembarque de turistas.

Hierarquia 1
Hierarquia 1

Hierarquia 1

Turismo cultural

Turismo Cultural /
Lazer e Entretenimento
Turismo Cultural
Turismo Cultural
Turismo Cultural
Turismo Cultural
Turismo Cultural
Turismo Cultural

Prédio totalmente degradado,
sem manutenção, insegurança
no entorno, lixo, pichações, a
praça no entorno encontra-se
totalmente daniﬁcada, e o
mercado abriga atividades
incompatíveis com o local.

Mercado de São Brás

Hierarquia 1

Parque da Residência

Hierarquia 1

Theatro da Paz
Praça da República
Cine Olympia
Praça Batista Campos
Polo Joalheiro São José
Liberto
Chalé Tavares Cardoso Icoaraci

Hierarquia 2
Hierarquia 1
Hierarquia 1
Hierarquia 1

Insegurança no entorno do
local.

Hierarquia 1
Hierarquia 1

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística
Tabela 22 – Hierarquização das Manifestações Culturais – Belém Continental

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES - BELÉM
Problemas
Segmento
Produtos
Grau de atratividade
percebidos
Turismo Cultural /
Círio de Nossa
Hierarquia 3
Religioso
Senhora de Nazaré
Arrastão do Boi
Turismo Cultural
Hierarquia 1
Pavulagem
Turismo Cultural
Carnaval de Belém
Insegurança
Hierarquia 1
Turismo Cultural
São João da Capital
Hierarquia 1
Turismo Cultural
Danças Regionais
Hierarquia 1
Turismo Cultural
Artesanato
Hierarquia 1
Turismo Cultural
Gastronomia
Hierarquia 1
Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

BELÉM REGIÃO INSULAR MOSQUEIRO

36

Tabela 23 – Hierarquização dos Atrativos Naturais de Mosqueiro – Belém Insular

Segmento
Turismo de Sol e
Praia
Ecoturismo

Turismo de Sol e
Praia

Turismo Náutico

Ecoturismo

Turismo Cultural

ATRATIVOS NATURAIS – MOSQUEIRO
Produtos
Problemas percebidos
Urbanização
Praia do Bispo
desordenada/desmatamento /
lixo na praia
Diﬁculdade acesso/segurança
Trilha Ecológica
nos transportes/saneamento
Olhos d’água
básico precário.
Barracas na orla sem
infraestrutura de serviço,
ausência de saneamento básico,
Orla de
falta de posto de informações
Mosqueiro
turísticas, tráfego náutico na
faixa aquática da orla sem
disciplina e respeito aos
banhistas.
A infraestrutura de transporte é
precária, feita em pequenas
embarcações sem a devida
Rios e igarapés
segurança. O lixo é encontrado
com frequência nas margens dos
rios.
Infraestrutura precária de
transporte, realizada por meio
Furos
de embarcações sem a devida
segurança.
Ausência de ações de
Comunidade de
preservação do local e
Caruaru
incentivos à comunidade.

Grau de atratividade
Hierarquia 1
Hierarquia 1

Hierarquia 1

Hierarquia 0

Hierarquia 0

Hierarquia 0

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

Tabela 24 – Hierarquização dos Atrativos Históricos Culturais de Mosqueiro – Belém Insular

ATRATIVOS HISTóRICOS CULTURAIS – MOSQUEIRO
Segmento
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Deterioração e abandono dos
Turismo Cultural
Casarões da Orla
Hierarquia 0
prédios.
Turismo Cultural
Mercado Público
Limpeza deﬁcitária
Hierarquia 0
Municipal
Turismo cultural
Tapiocaria
Hierarquia 1
Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

Tabela 25 – Hierarquização das Manifestações Culturais de Mosqueiro – Belém Insular

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES – MOSQUEIRO
Segmento
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Não existem espaços
Grupos folclóricos, BoiTurismo Cultural/
adequados à realização
Hierarquia 0
Bumbás, cordões pássaros
Religioso
de ensaios e
e quadrilhas juninas.
apresentações.
Festas religiosas como
Nossa Senhora do ó, Santa
Turismo Cultural
Limpeza deﬁcitária
Hierarquia 0
Rosa de Lima e a de São
Pedro. E os festivais do
Açaí, Cupuaçu e Camarão.
Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística
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Tabela 26 – Hierarquização dos Atrativos Naturais de Caratateua – Belém Insular

Segmento
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia

ATRATIVOS NATURAIS – CARATATEUA
Produtos
Problemas percebidos
Falta Infraestrutura de
saneamento básico, de serviços
Praia do Amor
de alimentação, de transporte e
equipamentos hoteleiros.

Praia dos Artistas
Praia Grande
Praia do Barro
Branco

Sem infraestrutura.
Infraestrutura precária /
segurança precária.
Local sem nenhuma estrutura e
extremamente perigoso.

Grau de atratividade
Hierarquia 0
Hierarquia 0
Hierarquia 0
Hierarquia 0

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

Tabela 27 – Hierarquização dos Atrativos Históricos Culturais de Caratateua – Belém Insular

Segmento

Turismo Cultural

Turismo Cultural

Turismo cultural

Turismo cultural

ATRATIVOS HISTÓRICOS CULTURAIS – CARATATEUA
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Instituição governamental
municipal com recursos
escassos para o
FUNBOSQUE
Hierarquia 0
desenvolvimento de ações e
projetos voltados ao meio
ambiente, limita-se ao ensino
público.
Local de desenvolvimento de
exposições e projetos de
Ecomuseu da
Hierarquia 0
desenvolvimento comunitário,
Amazônia
porém falta sinalização e apoio
ﬁnanceiro.
Local sem sinalização de acesso
e também sem estrutura
Ninho do Colibri
Hierarquia 1
adequada ao recebimento de
visitantes.
Biblioteca
Local sem sinalização turística
Hierarquia 0
Tralhoto e Boi
de acesso e estrutura de
Misterioso
visitação.

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística
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Tabela 28 – Hierarquização das Manifestações Culturais de Caratateua – Belém Insular

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES – CARATATEUA
Segmento
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Círio de N. Sra.
Turismo Cultural/
Hierarquia 0
da Conceição das
Religioso
ilhas
Turismo Cultural
Festa de Yemanjá
Hierarquia 0
Turismo cultural
Carnaval
Hierarquia 0
Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

ILHA DE COTIJUBA

Foto: Fernando Sette
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Tabela 29 – Hierarquização dos Atrativos Naturais de Cotijuba – Belém Insular

Segmento
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia
Turismo de Sol e
Praia

ATRATIVOS NATURAIS – COTIJUBA
Produtos
Problemas percebidos
Praias do Farol e
Acesso precário e poluição
da Saudade
sonora.
Estrada de acesso precária /
Praia do Vaisegurança insuﬁciente lixo no
Quem-Quer
local.
Não existe estrutura para
Praia do Poção e
alimentação ou hospedagem/
Fazendinha
acesso precário.
Possuem atratividades devido á
Trilhas do Piri e
natureza exuberante, porém, não
do Murubira
possuem sinalização nem uso
turístico.

Grau de atratividade
Hierarquia 0
Hierarquia 1
Hierarquia 0

Hierarquia 0

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

Tabela 30 – Hierarquização dos Atrativos Históricos Culturais de Cotijuba – Belém Insular

Segmento
Turismo Cultural

Turismo Cultural

ATRATIVOS HISTÓRICOS CULTURAIS – COTIJUBA
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Ruínas do
Lixo no local e entorno e sem
Educandário
Hierarquia 0
segurança no local.
Nogueira de
Farias
Ruínas do
Sem sinalização no atrativo, lixo
Engenho da
e sem ações de proteção ao
Hierarquia 0
Fazendinha
atrativo.

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

ILHA DO COMBÚ
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Tabela 31 – Hierarquização dos Atrativos Naturais do Combú – Belém Insular

Segmento
Turismo de Estudos
e Intercâmbios,
Turismo Cultural e
o Ecoturismo
Ecoturismo

ATRATIVOS NATURAIS – COMBÚ
Produtos
Problemas percebidos
Área de Proteção
Ambiental – APA
da Ilha do Combú
Trilha Combú
Selva

Ausência de divulgação e
sinalização de acesso.

Grau de atratividade
Hierarquia 1

Hierarquia 1

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

Tabela 32 – Hierarquização dos Atrativos Históricos Culturais do Combú - Belém Insular

Segmento
Turismo Cultural
Turismo Cultural

ATRATIVOS HISTÓRICOS CULTURAIS – COMBÚ
Produtos
Problemas percebidos
Grau de atratividade
Saldosa Maloca
Hierarquia 2
Diﬁculdades de divulgação,
Artesanato natural
Hierarquia 1
escoamento e comercialização.

Fonte: Adaptado de Mtur – inventariação da oferta turística

2.3.2. Resumo Analítico de Equipamentos, Serviços Turísticos
No ano de 2015, o Ministério do Turismo publicou portaria estabelecendo a classiﬁcação dos municípios turísticos
brasileiros em categorias baseadas em critérios relacionados ao número de estabelecimentos formais no setor da
hospedagem, aos empregos gerados e ao ﬂuxo turístico nacional e internacional. Ficaram estabelecidas cinco
categorias; A,B,C,D e E. A capital do Estado do Pará, cidade de Belém foi classiﬁcada como município turístico
categoria “A”, devido ser responsável por 95% dos empregos formais no setor de hospedagem e 87% dos estabelecimentos formais no mesmo setor em sua região turística (MTUR, 2015).
Neste sentido, podem-se averiguar indicadores que corroboram o posicionamento estratégico da capital como
principal destino turístico do estado e porta de entrada da região amazônica, dentre eles, o movimento operacional
de desembarques nacionais (3.280.586 desembarques domésticos) e internacionais (171.811 desembarques
internacionais) no aeroporto Internacional de Val de Cans, o qual apresentou o maior ﬂuxo de passageiros dentre
os aeroportos da região Norte e um crescimento de 3,4% no desembarque doméstico e 34% no desembarque
internacional em relação ao ano de 2017 (DIEESE, 2019).
Como qualquer outra atividade do setor terciário, o turismo movimenta direta e indiretamente diversos outros
segmentos econômicos, o que diﬁculta sua mensuração em termos de contribuição real para a economia do país.
No entanto, a Lei Geral do Turismo (nº 11.771/2008) estabelece como atividades básicas de sustentação do
desenvolvimento turístico, o agenciamento, o transporte, a hospedagem, a alimentação, as organizadoras de
eventos, os parques temáticos e os acampamentos turísticos. Esse reconhecimento permite estabelecer parâmetros
para a conﬁguração do setor turístico, possibilitando o levantamento de informações relevantes para a avaliação da
atividade e a mensuração estatística da contribuição econômica, seja pela arrecadação de impostos ou pela receita
declarada nos empreendimentos do setor, o desaﬁo é criar mecanismos de coleta e análise dessa informação.
Destarte, atualmente, em meio aos desaﬁos vislumbrados, Belém apresenta avanços e se destaca em diversos
segmentos econômicos, dentre eles o Turismo, atividade que vem se consolidando enquanto aspecto medular da
economia municipal.
Enquanto cidade criativa da gastronomia reconhecida pela UNESCO, Belém se reaﬁrma como principal capital da
região amazônica, com oferta turística diversiﬁcada nos variados nichos de mercado e infraestrutura de serviços
para atender ao turista nacional e internacional.
Belém possui o maior centro de convenções e feiras da região norte, ampla rede hoteleira e de hospedagem, bares e
restaurantes com cardápios que vão da gastronomia regional à cozinha internacional, serviços de receptivo, belas
ilhas e praias, e voos internacionais que conectam a cidade aos principais polos emissores de turistas.
Belém possui cerca de 140 meios de hospedagem, entre Hotéis, Pousadas e Hostels, onde 94 estão localizados na
porção continental e o restante na região insular da cidade. Deste quantitativo, 85% estão regularizados como
pessoa jurídica, e 15% são informais, sem registro algum, sendo que este percentual de empreendimentos informais está localizado especiﬁcamente na região insular, dividido entre as ilhas de Mosqueiro, Cotijuba e Outeiro.
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A formalização de prestadores de serviços turísticos é obrigatória. De acordo com a Lei Geral do Turismo
11.771/2008, Art.22 “Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo
nas formas e condições ﬁxadas nesta lei”. O cadastro do qual trata o artigo supracitado é o Cadastur, o qual somente
é obtido se o empreendimento estiver formalizado e com as devidas licenças expedidas pelas autoridades competentes.
A formalização do empreendimento inﬂui na qualidade dos serviços oferecidos e na repercussão positiva para o
desenvolvimento turístico da região, pois, gera emprego e dividendos em forma de impostos e investimentos.
Do total de empreendimentos de hospedagem da cidade de Belém, apenas quatro pertencem à grandes redes
internacionais de hospedagem, três pertencem à redes nacionais, um está ligado à uma rede regional, e o restante é
de administração local. Esse dado reﬂete a incipiência do investimento de grandes corporações do setor turístico
no mercado local, apesar dos índices de crescimento do ﬂuxo turístico e das taxas de ocupação dos meios de
hospedagem, que de acordo com dados da SETUR/Dieese (2019) ﬁcam em torno de 65% ao ano. No entanto, a
oferta de meios de hospedagem em Belém possui capacidade de atendimento aos turistas e visitantes, e possibilidade de ampliação a partir da atração de novos investidores e empreendimentos para a cidade.
A tabela a seguir apresenta o total de unidades habitacionais e leitos ofertados na cidade de Belém.
Tabela 33 – Total de Unidades Habitacionais e Leitos em Belém

MEIOS DE HOSPEDAGEM – BELÉM
UH’S

Leitos

2.799

6.707

Fonte: BELEMTUR / Inventário da Oferta Turística de Belém (2019).

Em Belém existem 489 equipamentos de alimentos e bebidas distribuídos nos diversos tipos e categorias, tais
como: Restaurante, Churrascaria, Peixaria, Restaurante Comida Oriental, bar, Lanchonete, Fast-food, Doceria e
cafeteria, e Ponto de venda de comidinhas.
Nos restaurantes de grande porte, a qualidade dos serviços é garantida pelo nível de qualiﬁcação da gerência e dos
funcionários que trabalham no setor. Porém, na maioria dos equipamentos de alimentos e bebidas de médio e
pequeno porte, a deﬁciência da gestão administrativa e a ausência de visão empreendedora inviabiliza a formação
de parcerias, e a falta de recursos para investir em tecnologia comprometem a qualidade do nível dos serviços
ofertados.
Quanto ao mercado de trabalho, a tabela 34 apresenta os resultados do estoque de emprego formal no Turismo em
Belém comparando os períodos de 2012 e 2017 cujos dados são os mais recentes, e foram extraídos do
CAGED/MT. Segundo as informações obtidas, em 2017 o setor apresentou um saldo positivo de 204 empregos
formais.
Tabela 34 – Estoque de Emprego por Setor de Atividade Econômica – 2003-2013
2012

ATIVIDADES
CARACTERISTICAS

2017

ADMITIDOS

DESLIGADOS

SALDO

ADMITIDOS

DESLIGADOS

SALDO

Transporte

996

964

-32

688

625

-63

Alojamento

893

980

87

583

664

81

Alimentação

4.028

3.858

-170

3.143

3.231

88

Agenciamento

1.026

1.042

16

982

1.080

98

Total

6.943

6.844

-99

5.396

5.600

204

DO TURISMO

Fonte:CAGED/MT / Sistematizado por SEGEP (2018)
Nota: As atividades características do turismo, especiﬁcadas no quadro acima foram deﬁnidas pelo TD1842, publicado pelo IPEA
(2013), que tratou dos aspectos metodológicos do sistema integrado de informações sobre o mercado de trabalho no setor Turismo.
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2.3.3. Eventos Geradores de Fluxo Turístico
- Círio de Nossa Senhora de Nazaré – Mês de Outubro
- Carnaval de Belém
- Congressos e Feiras que ocorrem durante o ano.
2.3.4. Necessidades de Qualiﬁcação
Constata-se que a estrutura empresarial do setor turístico da capital paraense é esparsa e de pequeno porte, com
características primordiais de gestão familiar e pouco proﬁssionalismo. Movimentam, salvo algumas exceções,
volumes de negócios à quem do que poderia ser viabilizado, essas características prevalecem principalmente na
região insular, onde, o proprietário do empreendimento é considerado o único administrador em um organograma
reduzido e limitado de organização, contando, além de sua família, apenas com auxiliares para os serviços mais
simples e na maior parte do ano com prestadores de serviços sem vínculo empregatício formal, atendendo à
sazonalidade.
Em Belém existe a necessidade de capacitação dos empresários e proﬁssionais dos segmentos que trabalham
diretamente com o turismo e estender esta capacitação para as pessoas que lidam com as atividades de apoio e os
proﬁssionais autônomos ou não, como os: motoristas de empresas de transportes, transportes alternativos e
motoristas de táxi e assistentes de embarcações e demais proﬁssionais ligados direta ou indiretamente ao atendimento e prestação de serviços ao turista/visitante.
2.4. Sistema de Gestão Municipal do Turismo
2.4.1. A Belemtur
A Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém – Belemtur é um órgão da administração direta, criada em 2003
pela promulgação da Lei nº 8.291 de 30 de Dezembro de 2003, a qual altera a estrutura da administração pública
municipal criando a Belemtur e extinguindo a antiga Companhia de Turismo de Belém.
A Belemtur tem como ﬁnalidade planejar, coordenar, controlar, e avaliar as atividades relacionadas ao turismo no
Município de Belém, nos termos da política nacional de turismo (LEI 8.291/2003, ART. 2º), assim como fomentar
e desenvolver ações pertinentes ao turismo local, objetivando a promoção positiva da cidade e seus atrativos, e a
geração de emprego e renda para a população nos diferentes nichos que compõe o mercado turístico.
No ato de criação ﬁcou estabelecido o organograma funcional e estrutura administrativa da Coordenadoria
(Figura 5).

Figura 5: Organograma Belemtur

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO – BELEMTUR

Fonte: Prefeitura de Belém (2019)
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E conforme a estrutura organizacional da Belemtur, em seu organograma, instituído pela lei nº 8.291/2003, a
Coordenadoria está dividida nos seguintes departamentos: I- Gabinete do Coordenador, II- Núcleo de Turismo
Social, III-Núcleo de Planejamento e IV – Núcleo de Administração. Destarte, a Belemtur apresenta um quadro
funcional incipiente e defasado mediante a complexidade que se vislumbra no tocante ao planejamento turístico,
principalmente frente às peculiaridades e heterogeneidade da oferta turística local, assim como as características
da demanda real, não possuindo setores responsáveis pelo “marketing turístico” de Belém, bem como por trabalhar os diversos segmentos geradores de ﬂuxo turístico no município, como o segmento de eventos, o cultural e o
ecoturismo.
Dados da pesquisa de demanda turística realizada pelo Instituto Ambiental e Proﬁssionalizante da Amazônia –
IAPAM em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR, no ano de 2018 indicam que os
turistas que chegam à Belém têm como motivação principal a celebração de negócios, a participação em eventos, o
lazer, a cultura e a gastronomia em sua biodiversidade.
Desta feita, é notória a necessidade de se fortalecer a estrutura pública de gestão do turismo municipal visando o
planejamento e incremento dos segmentos de destaque, uma vez que este é um fenômeno propulsor de desenvolvimento econômico, social, cultural, e gerador de emprego e renda e que deve estar alinhado a um planejamento
adequado e sustentável do setor.
Por ser uma coordenadoria a Belemtur possui limitação orçamentária. Os recursos destinados para esta
Coordenadoria são viabilizados pela Secretaria de Gestão e Planejamento – SEGEP através de proposta orçamentária e da Secretaria de Finanças – SEFIN, que se responsabiliza pela parte ﬁnanceira encaminhando, via ordem de
crédito, os valores necessários ao órgão, o que compromete sua autonomia, tanto no planejamento quanto na
execução de ações.
Atualmente a Belemtur conta com dois projetos ﬁxos ao longo do ano; o amigo do turista e o turismo na escola. O
amigo do turista funciona a partir de pontos de atendimento ao visitante espalhados pela cidade em locais de
grande ﬂuxo turístico, e um grande receptivo no aeroporto internacional de Belém durante os quatro dias que
antecedem o Círio de Nazaré. O projeto turismo na escola é realizado a partir de visitas de alunos oriundos de
escolas públicas de Belém a pontos turísticos com o apoio de um guia de turismo e dois proﬁssionais da Belemtur,
e visa educar os estudantes para o turismo. Ocorrem duas visitas ao mês.
Ambos os projetos não necessitam de grande recurso orçamentário para sua execução, e funcionam em parceria
com outras instituições municipais e privadas. Quanto a estrutura física, a Belemtur funciona no 13º andar de um
edifício comercial no centro de Belém ocupando um conglomerado de 8 salas de uso exclusivo do órgão. Possui
um posto de informações turísticas na ilha de Mosqueiro o qual é mantido em parceria com a Agência Distrital da
Ilha. Destarte, é eminente a necessidade de ampliação dos recursos pleiteando orçamento próprio e autonomia
para aplicação e gerenciamento de projetos e ações.
2.4.2. O Sistema Municipal de Turismo
O município de Belém do Pará possui enquanto componentes do sistema municipal de turismo; a Coordenadoria
Municipal de Turismo – Belemtur, o Conselho Municipal de Turismo – Comtur e o Fundo Municipal de Turismo –
Fumtur. (Figura 6).
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Foto: Fernando Sette

Figura 6: Sistema Municipal de Turismo

Fonte: Belemtur (2019)

Tais componentes estão diretamente interligados e, visam trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de
políticas, ações e projetos de interesse turístico para o município. Cabe ressaltar que o sistema municipal de
turismo não foi instituído por lei única e especiﬁca, não possui um marco regulatório próprio, e sim dispositivos
legais isolados, que atribuem as responsabilidades de cada componente.
Belém não possui uma política municipal de turismo delineada e instituía por lei municipal, no entanto, dispõe de
artigos que tratam do turismo no Plano Diretor Municipal de 2008 inseridos na política de desenvolvimento
econômico, que o inclui no contexto nucleador econômico do município.
2.4.3. O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR
O Conselho Municipal de Turismo está ativo, é formado por instituições públicas e privadas e, tem por objetivo
orientar, promover e ﬁscalizar as ações do turismo no município de Belém. Foi criado pela Lei nº 7.931 de 23 de
dezembro de 1998, e possui extrema relevância para o processo decisório no âmbito das políticas de turismo
municipais.
Deve ter como missão consolidar parcerias e proporcionar, através de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade turística.
A importância do COMTUR está na sua condição de fórum deliberativo para o fomento do turismo. Como tal deve
estar comprometido com a busca do equilíbrio entre a preservação cultural e ambiental e o desenvolvimento das
suas potencialidades, de modo que a atividade turística possa ser capitalizada com base na sustentabilidade.
2.4.4. O Fundo Municipal de Turismo
O Fundo Municipal de Turismo – Fumtur de Belém foi instituído pela lei nº 8.815 de 04 de maio de 2011 e tem por
objetivo criar condições ﬁnanceiras e de gerência dos recursos destinados ao atendimento das políticas, programas
e ações voltadas para o desenvolvimento e promoção do turismo, formuladas, executadas ou controladas pela
Coordenadoria Municipal de Turismo – Belemtur.
O fundo municipal de turismo está diretamente subordinado à Belemtur, a qual é responsável pelo gerenciamento
de seus recursos. No entanto, o Funtur de Belém necessita de regulamentação para deﬁnição especiﬁca da origem e
captação dos recursos, pois, não há determinação de que taxas, incentivos ou receitas serão criadas ou direcionadas ao fundo. De tal forma, até então o fundo está inativo.
O Fumtur é uma “conta municipal” cujo objetivo é concentrar recursos de várias procedências, visando promover
e consolidar a atividade turística do município. Deve ser gerenciado pela Belemtur com a ﬁscalização do Comtur e
atender ao disposto no Plano Municipal de Turismo.
Além de promover a autonomia ﬁnanceira do desenvolvimento turístico, através das deliberações do órgão oﬁcial,
o Fundo Municipal de Turismo facilita a captação de recursos e auxilia na concretização de projetos que visem o
desenvolvimento do turismo de forma efetiva.
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2.4.5. A Política Municipal de Turismo
Apesar de possuir um sistema municipal de turismo em funcionamento, Belém não instituiu oﬁcialmente sua
política municipal enquanto fonte medular de orientação ao setor.
A política municipal é a diretriz maior que determina os objetivos e deﬁne atribuições ao poder público para o
planejamento, ordenamento e desenvolvimento da atividade turística no território municipal. A política municipal
de turismo deve ser instituída por lei e apresentar em seus capítulos as linhas de atuação municipal no sentido de
planejar e ordenar a atividade no território.
Destarte, cabe ao gestor municipal, por meio do órgão oﬁcial de turismo elaborar e propor a homologação da
política municipal de turismo, elencando suas diretrizes e instrumentos para dar corpo ao planejamento e subsidiar
a elaboração do plano municipal de turismo, com suas estratégias, metas, programas e projetos.

3.1. Rede de Abastecimento de água
Segundo dados do IBGE (2017), conforme tabela a seguir, Belém conta com uma rede de abastecimento que
necessita de ampliação e controle de perdas.
Tabela 35- Total de domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água em Belém

ANO

TOTAL

1991
2000
2010

255.902
296.352
368.877

FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REDE GERAL
POÇO OU NASCENTE
OUTRA
191.689
48.313
15.900
218.066
67.305
10.981
278.467
75.965
14.428

Fonte: IBGE Censo Demográﬁco 1991-2010
Elaboração: Fapespa / SEPLAN (2017)

Vale ressaltar a carência de dados mais especíﬁcos e detalhados sobre o assunto, principalmente na área rural e
insular, onde o abastecimento de água é crítico.
3.2. Serviço de Energia Elétrica e Iluminação Pública
O serviço de abastecimento de energia elétrica é feito pela empresa da Rede Equatorial. Não existem dados
disponíveis detalhados e especíﬁcos a cerca da área total atendida no município e do quantitativo atualizado de
domicílios atendidos, porém, veriﬁca-se através dos meios de comunicação falhas constantes no abastecimento
com quedas no fornecimento, principalmente em áreas periféricas e na região insular.
As ilhas sofrem com constantes apagões gerando perdas para a população e comerciantes, o que preocupa no que
se relaciona ao turismo. Na ilha de Cotijuba o abastecimento é feito por uma usina de energia gerada a óleo diesel.
3.3. Esgotamento sanitário: percentual de atendimento domiciliar e extensão
Em Belém, segundo dados do Plano Municipal de Saneamento Básico (2014) cerca de 36% da população é
atendida por rede de esgotamento sanitário, o que reﬂete uma realidade preocupante, pois, trata-se de um serviço
essencial à sadia qualidade de vida da população. Não existem informações atualizadas disponíveis acerca do
tema. No entanto, percebe-se a realidade precária eminente tanto no centro urbano, quanto na região insular,
constatada por meio dos constantes alagamentos e denúncias de comunidades afetadas com a ausência de saneamento básico e esgotamento sanitário.
Dados extraídos das Estatísticas Municipais publicadas pela Fapespa (2017) indicam a incipiente estrutura de
atendimento de rede de esgotamento sanitário em Belém conforme a tabela a seguir.
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Tabela 36 - Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo
de esgotamento sanitário 1991/2000/2010

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU SANITÁRIO
ANO

TOTAL

TOTAL

1991
2000
2010

358.688
296.352
368.877

241.193
283.052
364.510

Fonte: IBGE Censo Demográﬁco 1991-2010
Elaboração: Fapespa / SEPLAN (2017)

TINHAM
TIPO DE ESGOTO SANITÁRIO
OUTRO
REDE
FOSSA
GERAL
SÉPTICA
OU
ESGOTO
PLUVIAL
5.851
151.686
83.656
76.177
146.366
60.509
138.781
113.529
112.200

NÃO
TINHAM

17.495
13.300
4.348

3.4. Limpeza urbana e destinação de resíduos
Em Belém o sistema de limpeza urbana é realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento de forma regular.
Dados do Imazon (2007) revelam que a população belenense produz cerca de 1,3 quilo de lixo ao dia, e a destinação ﬁnal é o lixão localizado no município de Marituba.
A limpeza urbana, juntamente à coleta de resíduos revelam um tema problemático, pois são comuns pontos de
descarte irregular de resíduos em toda a cidade, não existe um sistema efetivo de coleta seletiva, não existem
campanhas ou ações de educação ambiental e a situação da região insular é ainda mais preocupante, pois, sofrem
com a coleta deﬁcitária, recorrendo à queima e enterro dos resíduos produzidos.
3.5. Sistema de Saúde
Belém possui 06 Hospitais, 83 Unidades Básicas de Saúde, 5 unidades de Pronto Atendimento e 10 Casas
Especializadas, ou seja, o município possui uma rede considerável de atendimento em saúde, com perspectiva de
ampliação com a inauguração de novas UPAS e unidades básicas de saúde, como demonstram as tabelas 37 e 38.
DISTRITOS
DABEL
DAMOS
DAGUA

Tabela 37 - Rede Hospitalar de Belém

Nº
1
2
3

Fonte: CNES/DATASUS (2019)

TIPOLOGIA
SAMU 192

ESTABELECIMENTO
HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI
HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO
HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA

Tabela 38 – Rede de urgência e emergência de Belém

Rede Hospitalar

Unidade de Pronto
Atendimento

Unidades Básicas 24h

Fonte: CNES/DATASUS (2019)

DISTRITO
DASAC
DABEL

ESTABELECIMENTO
Central de Unidade Móvel de urgência - 192
Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti

DAMOS
DAGUA
DAICO
DASAC
DAGUA
DAICO
DAOUT
DAOUT
DABEN
DAMOS
DABEN
DAGUA
DAENT
DAMOS

Hospital Municipal de Mosqueiro
HPSM Dr. HUMBERTO MARADEI
UPA Daico
UPA Dasac
UPA Terra Firme
Unidade de Saúde de Icoaraci
UMS do Outeiro
UMS de Cotijuba
UMS do Bengui
UMS da Baia do Sol
UMS do Tapanã
UMS do Jurunas
UMS da Marambaia
UMS Carananduba
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3.6. Segurança
A segurança é um aspecto que inﬂui diretamente na imagem e desenvolvimento de um destino turístico, pois,
corrobora na atratividade ou na diminuição do ﬂuxo turistas e visitantes, principalmente no Brasil, onde os casos
de violência são amplamente divulgados pela mídia nacional e internacional.
No Estado do Pará, os índices de violência tem evoluído expressivamente, principalmente nas grandes cidades, o
que pode ser ratiﬁcado pelos dados divulgados no Atlas da Violência por meio das taxas de homicídios a cada cem
mil habitantes, conforme apresentado na tabela a seguir (Tabela 39). Os dados recentes registram o quantitativo de
4.575 homicídios em território paraense no ano de 2017. O Pará está em oitavo lugar dentre os estados brasileiros
no número de homicídios de jovens a cada cem mil habitantes.
Tabela 39 – Rede de urgência e emergência de Belém
Brasil
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

2007
25,5
19,5
59,5
27,0
21,1
26,0
23,2
29,2
53,3
26,0
18,0
30,5
30,5
20,9
30,3
23,7
29,5
53,0
12,5
41,6
19,1
19,8
27,2
27,9
10,4
15,4
25,7
16,6

2008
26,7
19,6
60,3
34,2
24,8
33,2
23,9
31,8
56,4
30,7
20,3
31,7
29,9
19,6
39,1
27,5
32,5
50,9
11,6
35,7
23,0
21,9
32,1
25,4
13,3
15,4
27,8
18,5

2009
27,2
22,1
59,3
30,3
27,0
37,1
25,3
33,8
56,9
32,1
22,0
33,3
30,7
18,7
40,2
33,5
34,6
45,0
12,2
33,5
25,5
20,5
35,8
28,0
13,4
15,8
32,3
22,4

Taxa de Homicídio por 100 mil Habitantes
2010
2011
2012
2013
2014
27,8
27,4
29,4
28,6
29,8
22,5
22,0
27,4
30,1
29,4
66,9
71,4
64,6
65,1
62,8
38,8
30,5
36,2
30,6
34,1
31,1
36,5
37,4
31,3
32,0
41,7
39,4
43,4
37,8
40,0
31,8
32,7
44,6
50,9
52,3
30,6
34,6
36,0
30,0
29,6
51,0
47,1
46,6
42,2
41,4
33,0
37,4
45,4
46,2
44,3
23,1
23,9
26,5
31,8
35,9
32,0
32,8
34,5
36,4
42,1
26,8
27,2
27,3
24,3
26,7
18,6
21,6
23,0
22,9
22,8
46,4
40,0
41,4
42,7
42,7
38,6
42,6
40,0
39,6
39,3
34,3
32,1
33,0
26,7
26,9
39,5
39,2
37,3
33,9
36,2
13,2
14,0
16,6
18,8
22,4
35,4
29,7
29,4
31,2
34,7
25,6
33,0
34,8
42,9
47,0
19,5
19,4
22,1
20,8
24,3
34,9
28,5
33,1
27,9
33,1
26,9
20,6
30,7
43,8
31,8
13,2
12,8
12,9
11,9
13,5
14,6
14,0
15,7
13,8
14,0
32,7
35,0
41,6
44,0
49,4
23,6
25,8
26,7
23,6
25,5

2015
28,9
27,0
52,3
38,2
37,4
39,5
46,7
25,5
36,9
45,3
35,3
36,8
23,9
21,7
45,0
38,3
26,3
41,2
20,3
30,6
44,9
26,2
33,9
40,1
14,0
12,2
58,1
33,2

2016
30,3
44,4
54,2
48,7
36,3
46,9
40,6
25,5
32,0
45,3
34,6
35,7
25,0
22,0
50,8
33,9
27,4
47,3
21,8
36,4
53,4
28,6
39,3
39,7
14,2
10,9
64,7
37,6

2017
31,6
62,2
53,7
48,0
41,2
48,8
60,2
20,1
37,9
42,8
31,1
32,9
24,3
20,4
54,7
33,3
24,4
57,2
19,4
38,4
62,8
29,3
30,7
47,5
15,2
10,3
57,4
35,9

Variação %
2007 a 2017 2012 a 2017 2016 a 2017
24,0%
7,4%
4,2%
219,4%
126,9%
39,9%
-9,8%
-16,9%
-0,9%
77,7%
32,6%
-1,4%
95,3%
10,1%
13,5%
87,8%
12,5%
3,9%
159,7%
34,9%
48,2%
-31,3%
-44,3%
-21,4%
-29,0%
-18,7%
18,5%
64,3%
-5,7%
-5,6%
73,1%
17,7%
-10,1%
7,9%
-4,4%
-7,7%
-20,2%
-10,9%
-2,9%
-2,7%
-11,4%
-7,5%
80,7%
32,2%
7,5%
40,7%
-16,7%
-1,7%
-17,5%
-26,1%
-11,0%
7,8%
53,6%
21,0%
55,6%
17,1%
-10,9%
-7,8%
30,5%
5,5%
228,9%
80,4%
17,7%
47,6%
32,4%
2,5%
12,9%
-7,3%
-22,0%
69,9%
54,7%
19,6%
45,7%
18,4%
6,9%
-33,5%
-34,5%
-5,6%
123,5%
37,8%
-11,3%
116,0%
34,4%
-4,5%

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. O número de homicídios na UF
de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X85Y09 e Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por
agressão mais intervenção legal. Elaboração Diest/Ipea e FBSP

Pesquisas sobre a demanda turística conﬁrmam a repercussão negativa que a violência tem sobre o ﬂuxo de turistas
e visitantes ao destino Brasil e suas regiões, estados e capitais. Cabe aos poderes executivo, legislativo e judiciário
compelir o avanço da violência por meio de ações e políticas efetivas, com investimentos e estruturação do aparato
governamental.

4. ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
4.1. Participação das atividades características do turismo / Taxa Arrecadação das Atividades
Características do turismo
O ISSQN é o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, e é cobrado pelos municípios e Distrito Federal. Sua
cobrança se dá sobre a ocorrência de serviços com regras descritas na Lei complementar 116/2003 e na Lei
11.438/1997. No município de Belém a cobrança do ISSQN é regulada pelo Código Tributário e de Rendas de
Belém Lei nº 7.056/77, o qual traz em seu texto todas as regras deﬁnidas.
Segundo o anexo à lei complementar 116/2003 os serviços de hospedagem de qualquer natureza, turismo, viagens,
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promoção e organização de eventos, guias de turismo e bares e restaurantes estão sujeitos à cobrança do ISSQN.
As alíquotas variam de município para município.
Belém não possui dados estratiﬁcados que contemplem somente a arrecadação de ISSQN das atividades características do turismo, o que diﬁculta a averiguação da real contribuição do setor turístico para a economia local.
No entanto, na tabela 40 é possível veriﬁcar o montante arrecadado em uma série histórica de 2012 a 2017, sendo
possível perceber o ápice da arrecadação no ano de 2014, período de crescimento do turismo no Brasil devido à
realização de grandes eventos, no Pará após investimentos em infraestrutura e em Belém. O período posterior
coincide com o início da crise econômica que se estende até os dias atuais.
Tabela 40 – Arrecadação do ISSQN em Belém do Pará – 2012-2017

Ano
Valor R$
(milhões)

2012

2013

382.917

385.409

2014
406.191

ARRECADAÇÃO DO ISS – BELÉM
2015
2016
2017
379.535

325.690

344.369

Fonte: Anuário Estatístico de Belém (SEFIN / SEGEP 2019)

4.2. Gestão do meio ambiente e patrimônio cultural
O município possui se considerarmos a totalidade de seu território, em especial a região insular, um estoque
signiﬁcativo de áreas ainda representativas de ambiente natural que necessitam da deﬁnição de instrumentos
legais de preservação no sentido de protegê-las.
A cobertura vegetal do Município compõe-se de ﬂoresta secundária ou capoeiras que substituíram a antiga ﬂoresta
densa dos baixos platôs, da qual ainda são encontrados testemunhos nas ilhas de Mosqueiro, Caratateua/Outeiro e
em demais ilhas com pouca ou incipiente ação antrópica.
A presença de vegetação característica do sistema ambiental de mangues (manguezais) acompanha as porções
ﬂuviais e semi-litorâneas do setor estuarino, enquanto a Floresta Ombróﬁla domina os tratos marginais dos cursos
d'água e as baixadas, onde prevalecem formações herbáceas, subarbustiva e arbustiva.
Em 1986, os ecossistemas vegetais originais do município de Belém e região metropolitana cobriam uma superfície de 1.048,53 km². Estudo realizado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM
baseado em imagens LANDSAT-TM, constatou alteração desses ecossistemas, entre 1976 e 1997, com perda
expressiva da vegetação original na ordem de 54,73%. A situação é preocupante, quando se considera o tamanho
do município, a velocidade do desmatamento, a crescente ocupação urbana e a dilapidação das ﬂorestas remanescentes, restando ﬂorestas pobres, com funções e estruturas alteradas.
A permanência de ﬂorestas nas grandes cidades é um indicador de qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
No Brasil, várias capitais abrigam extensas áreas de ﬂorestas, entre as quais se destacam Rio de Janeiro, João
Pessoa, Manaus e Curitiba. No caso da Região Metropolitana de Belém - RMB, após um longo processo de perda
de cobertura ﬂorestal restavam, em 2006, cerca de 31% de suas matas originais, enquanto o desmatamento já
alcançava 69% da região.
Segundo dados da Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA (2019), até 2016 Belém apresentou uma
perda em sua área de ﬂoresta conforme apresenta a tabela 41. Esse dado é atribuído principalmente à ocupação
desordenada de áreas de ﬂoresta ao longo dos limites municipais tanto no continente quanto na região insular.
Tabela 41 – Perda de Área Florestal em Belém – 2012-2016

Ano
2012
2013
2014
2015
2016

Fonte: INPE/PRODES

Área (Km2)
767
231
125
217
221

Segundo estudos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON (Belém Sustentável, 2007),
na RMB, a ﬂoresta urbana diminuiu de 33% em 2001, para 31% em 2006, caindo de 388 Km² para 369 Km².
De 2004 a 2006, o desmatamento médio anual foi de 4 Km², equivalente à área de 27 Bosques Rodrigues Alves por
ano. Um valor inferior ao do período anterior (1986-2001), cuja média anual foi de 13 Km² ao ano (88 Bosques
Rodrigues Alves).
49

No período de 1995 a 2001, a taxa de desmatamento anual na RMB foi de 0,55%, diminuindo para 0,32% de 2002
a 2006. Nesse período foram desmatados cerca de 19 Km², o equivalente à 127 Bosques Rodrigues Alves. Em
Belém, a taxa de desmatamento anual variou de 0,56% no período 1986 a 1994 para 0,43% no intervalo de 1995 a
2001, chegando à 0,18% entre os anos de 2002 a 2006. Até 1986 foram desmatados 597,5 Km² de ﬂoresta na RMB,
o que representava 50% da área terrestre, equivalente a 1.186 Km².
Em Belém, a ocorrência de áreas desmatadas se concentrou na região insular e em áreas destinadas a loteamentos
urbanos concentrados ao longo da malha viária das zonas de expansão urbana. O desmatamento também avançou
na ilha de Cotijuba que já perdeu 46% da sua ﬂoresta original.
Em termos per capita, a área de ﬂoresta na RMB sofreu uma redução de 31 m² de ﬂoresta por habitante entre 2001 e
2005. Em 2001 havia 211 m² de ﬂoresta/habitante, decaindo para 176 m² de ﬂoresta/habitante em 2006.
Belém é o município da RMB com menor área de ﬂoresta per capita, 85 m²/habitante em 2006, enquanto a situação
em 2001 atestava 96,5 m² de ﬂoresta/habitante. Em 1986, a variação quanto à área de ﬂoresta urbana correspondia
à 165,3 Km² do município, passando para 140,3 Km² em 1994, 125,3 Km² em 2001, com pequeno acréscimo em
2006, atingindo 128,8 Km² de ﬂoresta urbana em seu território. Do total de ﬂorestas remanescentes, cerca de 369
Km², mais de 2/3 ainda não estão protegidos na forma de Unidades de Conservação - UC.
O Município de Belém possui aproximadamente 18% do seu território protegido com a instituição de UCs, sendo
elas: Parque Ecológico do Município de Belém (44 ha), Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro (190 ha), Área de
Proteção Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de Água de Belém - APA Belém (7.349 ha) e Área de
Proteção Ambiental da Ilha do Combú (1,5 mil ha), somado aos 15 há do Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues
Alves - Jardim Botânico da Amazônia, e os 5,4 ha do Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi.
INSTÂNCIA DE
PROTEÇÃO

Municipal

Estadual

Federal
Total geral

Tabela 42 - Territórios Protegidos do Município de Belém

NOME

Hectare

DIMENSÃO
m²

Bosque Rodrigues Alves

15,18

151.800

0,151

Parque Ambiental Gunar
Vingren

40,46

404.600

0,404

Parque Ambiental do Mosqueiro

190

1.900.000

1,9

7.349

73.490.000

73,49

APA do Combú

1.500

15.000.000

15

Museu Emilio Goeldi

5,4
9.100,04

54.000
91.000.400

0,054
91

APA da Região Metropolitana
de Belém

km²

Fonte: SEMMA (2016)

Em 2006, as áreas de ﬂorestas protegidas por meio de UCs somavam 91 km², a mesma área desde 2001. Contudo, o
desmatamento atingiu 50% da Área de Proteção Ambiental - APA Belém até o ano de 2006. No caso do Parque
Ambiental de Belém, o desmatamento alcançou cerca de 34% da área. AAPA do Combú perdeu cerca de 3% de sua
ﬂoresta original, enquanto no Parque Ecológico do Mosqueiro o desmatamento somou 21%. Por sua vez, o Parque
Ecológico de Belém (Médici) perdeu 45% de suas ﬂorestas originais.
Dados apurados em 2010 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE apontam que 0,7 km² da área total
do município foram desmatadas naquele ano, evoluindo a uma taxa anual de desmatamento de 0,08 Km² apurada
em 2009. Considerando dados da Evolução de Queimadas no período de 2005 a 2014, observou-se uma redução
no número desta prática, cuja maior alta foi em 2013 quando informações do sistema AQUA_M-T atestaram 9
(nove) focos, passando para 2 (dois) em 2014. De 2010 a 2012, o sistema AQUA_M-T atestou 6 (seis) pontos de
queimadas identiﬁcados em cada ano, portanto, mantendo-se de certa forma estável no período (www.imazomgeo.org.br/relatorioBasicoVersaoImpresso.php?categoria=municipio&codCategoria=1501402), em boletim
gerado em 16/11/2016, as 09:58 AM BRT.
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Dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, atualizados até 2012, informam que o município de
Belém possui cadastrados 405 logradouros públicos, vegetados ou passíveis de receber vegetação. Segundo
classiﬁcação adotada por essa secretaria, os logradouros dividem-se em: Praças (241), Canteiros Centrais (60),
Trevos (31), Rotatórias (6), Recantos (1), áreas de orla (15) e áreas verdes complementares (51) que compreendem
calçadas ecológicas, áreas livres arborizadas e bosques.
4.2.1. Patrimônio cultural
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN os primeiros tombamentos realizados
pelo Iphan foram efetivados na década de 1940 para proteger a Coleção Arqueológica e Etnográﬁca do Museu
Paraense Emílio Goeldi juntamente á ediﬁcação e o acervo da Igreja da Sé. No trecho a seguir consta uma relação
das demais ações de tombamento realizadas pelo Iphan para a proteção do patrimônio ediﬁcado de Belém, o que
vem a reﬂetir na atratividade turística do município;
Quanto aos primeiros conjuntos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos
tombados estão o Cemitério de Nossa Senhora da Soledade, a Praça Frei Caetano
Brandão (ex-Largo da Sé) e o Mercado Ver o Peso com suas áreas adjacentes (Praça
Pedro II e Boulevard Castilhos França, inclusive o Mercado de Carne e o Mercado
Bolonha de Peixe).
Os conjuntos arquitetônicos das avenidas Nazareth e Governador José Malcher
foram tombados em 1985. O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico dos
bairros Cidade Velha e Campina, além do Largo das Mercês e sua área de entorno tombado em 2012 - destaca-se como o núcleo histórico e reúne cerca de 2.800
ediﬁcações protegidas, entre as quais estão palacetes, palácios, e sobrados
conjugados com casas comerciais no térreo (IPHAN, disponível no site
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/103

No que tange ao Patrimônio Imaterial, o Iphan realizou o tombamento do Círio de Nossa Senhora de Nazaré como
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 2003, o que vem corroborar sua importância enquanto
manifestação cultural, e sua atratividade turística para o município.

5. POSICIONAMENTO ATUAL DE BELÉM
NO MERCADO TURISTICO
Com as informações obtidas a partir do Inventário da Oferta Turística, constata-se a incipiente estruturação, oferta
e comercialização de serviços e produtos turísticos nos eixos de cultura e natureza. Belém possui destaque no
segmento de eventos, característica que se fortaleceu com a inauguração do Hangar Centro de Convenções e
Feiras da Amazônia, e que desencadeou uma evolução signiﬁcativa do setor com o surgimento de empresas
especializadas em estrutura, planejamento e organização de pequenos, médios e grandes eventos de todas as
vertentes.
A Gastronomia também é destaque enquanto atrativo turístico local, porém, falta a apropriação e planejamento de
ferramentas de divulgação, promoção, marketing turístico e formatação de produtos voltados ao consumo turístico que sejam comercializados no mercado nacional e internacional, além da participação em eventos especializados do segmento, juntamente à qualiﬁcação constante e permanente dos serviços e proﬁssionais atuantes na área.
Portanto, na grade de segmentos turísticos (tabela 19) apresentados de acordo com os atrativos, equipamentos e
serviços previamente inventariados, Belém, possui destaque apenas no segmento de Negócios e Eventos, no
Turismo Religioso com o Círio de Nazaré e de forma incipiente na Gastronomia.
Apesar de possuir o maior ﬂuxo de turistas da Região Norte, não existem estratégias que viabilizem a estruturação
e oferta de produtos baseados na atratividade natural e aproveitamento sustentável de todo seu potencial ecológico. Belém possui 39 ilhas, as quais apresentam grande potencialidade para o turismo ecológico e o turismo comunitário, assim como o incremento e diversiﬁcação da produção associada ligada ao artesanato e à agricultura.
Destarte, é notória a necessidade orgânica de traçar estratégias, políticas e ações que busquem trabalhar junto ao
trade e proﬁssionais do setor a formatação de produtos direcionados ao segmento de natureza para a comercialização nos mercados potenciais.
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A análise estratégica macroambiental perpassou a aplicação da metodologia Swot - , sigla em inglês para
Strengths, Weaknesses, Opportunitiese Threats também conhecido como análise FOFA, pois, traduzindo para o
português consiste na constatação das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do destino estudado, e é uma
importante ferramenta de planejamento utilizada tanto em âmbito público quanto privado.
Por meio da análise macro ambiental foi possível obter uma síntese da realidade local sobre diversas perspectivas
de forma simples, objetiva e propositiva. A seguir estão listados os eixos estruturantes elencados para análise a
partir do diagnóstico levantado.












Infraestrutura de apoio ao turismo
Segurança Turística
Qualiﬁcação
Saneamento no entorno de atrativos
Espaços públicos de lazer (praças)
Serviços turísticos (Hospedagem, agenciamento, transportes turísticos, alimentos e bebidas, espaços de
recreação e lazer, informações turísticas, espaços para consumo turístico, serviços de organização de
eventos e espaços para eventos e outros serviços de atendimento ao turista)
Logística de suprimentos para o turismo
Atratividade (atrativos naturais, culturais, gastronomia, artesanato)
Eventos geradores de ﬂuxo turístico
Atividades econômicas ou produção associada ao turismo
Figura 07: Esquema da análise estratégica macroambiental

AMBIENTE
EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

AMBIENTE
INTERNO

FORÇAS

FRAQUEZAS
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Após a análise do ambiente externo e interno constata-se a proeminência de ameaças e fraquezas na avaliação dos
dez componentes citados anteriormente com debilidade de ação ofensiva. Tal constatação permitiu o planejamento estratégico de ações para a maximização das oportunidades, forças, e mitigação das ameaças e fraquezas na
consecução e alcance dos objetivos e metas propostos a seguir, elevando Belém a um novo patamar de destaque no
turismo nacional em segmentos e oferta diversiﬁcados.

7. OBJETIVOS
7.1. Geral
O Plano Municipal de Turismo de Belém tem como objetivo geral promover o desenvolvimento turístico de Belém
com foco na geração de emprego e renda.
7.2 Especíﬁcos
- Aperfeiçoar a infraestrutura urbana e turística da cidade;
- Fortalecer a estrutura de gestão pública do turismo em Belém;
- Qualiﬁcar Serviços no turismo com foco nas especiﬁcidades do mercado;
- Ampliar a segurança em pontos e atrativos turísticos de Belém;
- Contribuir para o aumento da demanda turística em Belém.

8. MATRIZ ESTRATÉGICA DA POLITICA MUNICIPAL
O Plano Municipal de Turismo de Belém está fundamentado em quatro matrizes estratégicas de desenvolvimento,
as quais são produtos da análise situacional do turismo no município, aliadas à conjuntura de estruturação do
planejamento turístico em decurso no período de 2019 e 2020, a partir da reativação do Conselho Municipal de
Turismo e a elaboração da politica de turismo com capitulo especiﬁco a ser inserido na revisão do plano diretor
urbano de Belém.
As matrizes apresentadas correspondem aos eixos que nortearão a ação da gestão pública para os próximos anos,
no sentido de desenvolver o turismo estruturalmente e qualitativamente em Belém do Pará.
Nos quadros a seguir estão especiﬁcadas as diretrizes de desenvolvimento, os objetivos e as ações com foco na
atuação integrada dos órgãos municipais objetivando a melhoria estrutural e qualitativa da oferta turística municipal e sua competitividade no mercado turístico regional e nacional.
DIRETRIZ:
1. Objetivo Específico - Fortalecer a Estrutura da Gestão Pública do Turismo de Belém

AÇÃO
Regulamentar e ativar o
Fundo Municipal de
Turismo

META

PRAZO

Fundo regulamentado e
ativo com recursos
captados até 2024.
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INCIO

FIM

2021

2022

RESPONSÁVEL
Belemtur

Assessorar tecnicamente
a instância de
governança da Região
Turística de Belém em
seus eventos e reuniões

Criar núcleo de
discussão sobre o
turismo em âmbito
governamental municipal

Criar o sistema
municipal de
informações turísticas

2021

2022

Belemtur

Elaboração do
planejamento estratégico
operacional.
Participação de 1 (um)
servidor de cada órgão ou
secretária municipal no
núcleo de discussão;

2021

2022

Belemtur

Realizar duas reuniões
por semestre.
Atualizar a cada 2 anos o
Inventário da Oferta
Turística;

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

Produzir relatórios
técnicos semestrais

Aplicar pesquisas de
demanda turística a cada
12 meses;
Atualizar os indicadores
econômicos do turismode
Belém a cada 12 meses.
Atualizar Periodicamente
de seis em seis meses o
Aplicativo da Oferta
Turística
–
Explore
Belém.
Ativar 4 postos de
informações turísticas (2
em Belém continental e 2
na região insular).

Realizar cursos de
qualiﬁcação para os
técnicos e gestores do
órgão oﬁcial de turismo
de Belém.

- Realizar 1 (um) cursode
qualiﬁcação a cada 6
(seis) meses;
- Atingir a participação
de 100% dos técnicos e
gestores do órgão nos
cursos oferecidos.

DIRETRIZ:
2 - Objetivo Específico – Promover a Qualiﬁcação Proﬁssional e de Serviços nas Atividades Característicasdo
Turismo para o Aumento da Competitividade
AÇÃO
Implantar o Selo
Municipal de Qualidade
Turística - Qualitur

META

PRAZO

Certiﬁcar 25% dos
empreendimentos
contidos no inventário da
oferta turística por ano
de acordo com o Selo
Qualitur.
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INCIO

FIM

2021

2022

RESPONSÁVEL
Belemtur

Promover cursos
periódicos de
qualiﬁcação direcionadas
às especiﬁcidades da
Hotelaria, do
agenciamento e dos
alimentos e bebidas.
Qualiﬁcar condutores de
embarcações turísticas

Promover o Projeto
Turismo na Escola
enquanto ferramenta de
sensibilização para o
turismo
Qualiﬁcar proﬁssionais
no Atendimento ao
Turista

Criar um centro de
qualiﬁcação proﬁssional
para a Gastronomia

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

Qualiﬁcar 100 pessoas a
cada seis meses.

Cadastrar todas as
embarcações que atuam
regularmente no
transporte turístico em
Belém do Pará e seus
condutores no prazo de
um ano;
Qualiﬁcar 25% dos
condutores cadastrados
por ano.
Atender 100% da rede
pública municipal de
ensino com o projeto.
Qualiﬁcar 400
proﬁssionais a cada seis
meses (público-alvo:
recepcionistas, taxistas,
garçons, guias,
atendentes, etc...)
Certiﬁcar 80% dos
proﬁssionais dos
empreendimentos
cadastrados no inventário
para boas práticas de
manipulação de
alimentos com realização
do curso e emissão da
carteira de manipulador;

Comitêda Cidade
Criativa da
Gastronomia

Realizar o levantamento
e cadastro de
empreendimentos
informais da
gastronomia;
Qualiﬁcar através cursos,
oﬁcinas e eventos 100%
dos empreendimentos de
gastronomia cadastrados
no inventário da oferta
turística.
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DIRETRIZ:
3- Objetivo Estratégico – Fomentar a diversiﬁcação da oferta de produtos turísticos
AÇÃO
Creditur – Criação de
linha de Crédito para
micro e pequenos
empreendedores do
turismo
Hackatour – Concurso de
Soluções Tecnológicas
para o Turismo
Ampliar a oferta de
espaços públicos de
recreação e lazer na
região insular de Belém.
Articular com empresas
de agenciamento e do
trade turístico local a
ampliação da oferta de
serviços de turismo
receptivo em Belém.
Atuar na sensibilização
dos empreendedores do
trade turístico para a
formalização das
atividades
Articular com empresas
do setor a captação de
eventos geradores de
ﬂuxo turístico
Criar a Rota de Turismo
Ecológico e Comunitário
das Ilhas de Belém

META

PRAZO

RESPONSÁVEL

INCIO

FIM

Conceder crédito à 50
micro e pequenos
empreendedores do
turismo ao mês*

2021

2022

Fundo Ver o Sol em
parceria promocional
da Belemtur

Premiar iniciativas de
soluções tecnológicas
para o turismo de Belém
Ampliar em 50%

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur em parceria
com Seurb e Sejel

Aumentar em 50% a
oferta de serviços
receptivos
comercializados.

2021

2022

Belemtur

Alcançar a formalização
de 80% dos
empreendimentos e
serviços turísticos
informais de Belém.
Captar 2 (dois) eventos
de médio e grande porte,
geradores de ﬂuxo
turístico ao ano.
Sinalizar 100% dos
atrativos turísticos
naturais e culturais das
ilhas de Mosqueiro,
Caratateua, Cotijuba e
Combú.

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Secon

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Semob

Criar o centro de
Turismo Ecológico e
Comunitário na Ilha de
Cotijuba;

Mapear pontos turísticos
para implantação e
regularização de paradas
exclusivas para
transporte turístico em
Belém continental e
região insular

Capacitar 20 condutores
para o turismo ecológico
e comunitário em Belém.
Sinalizar e regularizar 50
paradas exclusivas para
transporte turísticos no
entorno de atrativos em
Belém.
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Formatar e Promover em
articulação com trade
local roteiros com foco
na Gastronomia, Cultura
e Natureza
Receptivo de Cruzeiros

Criar a Feira da
Produção Associada ao
Turismo

Implantar o Pôr do Sol
Cultural nas orlas e
anﬁteatros das praças
públicas de Belém.

Criar 4 roteiros em
Belém do Pará para
comercialização no
mercado receptivo.

2021

2022

Belemtur

Capacitar duas equipes
técnicas e de voluntários
para atuar no receptivo
de Cruzeiros em Belém.
Cadastrar artesãos e
produtores agrícolas
artesanais da região
insular e continental para
escoamento da produção

2021

2022

Belemtur

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Secon

2021

2022

Belemtur

Realizar a feira uma vez
a cada 2 (dois) meses.
Mobilizar grupos
culturais para
apresentações gratuitas 2
vezes ao mês

* O projeto creditur prevê regras próprias e valores de crédito especíﬁcos para cada ramo de atividade, porém, dependerá de dotação
orçamentária para desenvolvimento.

4-Objetivo Estratégico - Atração de investimentos para o turismo local
AÇÃO
Sensibilizar o trade e
criar mecanismos para a
ocupação de imóveis
históricos no centro de
Belém para o
desenvolvimento de
empreendimentos
turísticos
Ciar o mapa de
oportunidades do
Turismo em Belém

META

PRAZO

RESPONSÁVEL

INCIO

FIM

Mapear
100%
dos
imóveis
históricos
tombados do centro de
Belém;

2021

2022

Belemtur com oapoio
da Fumbel

Realizar o zoneamento
turístico de Belém até
2022;

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Secon

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Comus

Deﬁnir as áreas de
interesse turístico e suas
respectivas diretrizes até
2022;
Mapear as oportunidades
de investimento no
turismo de Belém em
seus segmentos potencias
até 2023;
Elaborar o Plano de
Marketing Turístico de
Belém

Plano

elaborado

até

2022.

57

Criar o calendário oﬁcial
de eventos Turísticos de
Belém.

Catalogar e cadastrar
100%
dos
eventos
geradores
de
ﬂuxo
turístico de Belém até
2022.

2021

2022

Belemtur

Divulgar Belém, seus
atrativos e serviços
turísticos nos principais
eventos e feiras turísticos
nacionais e
internacionais.

Participar de 4 eventos
para promoção turísticaao
ano.

2021

2022

Belemtur

DIRETRIZ:
5-Objetivo Específico: Melhorar qualitativamente a infraestrutura e entorno de atrativos turísticos
AÇÃO
Implantar o
gerenciamento de
resíduos sólidos com
base na coleta seletiva e
educação ambiental nos
espaços de atração
turística e seus entornos.
Reforma e adequação
qualitativa dos trapiches
e portos municipais
(Icoaraci, Caratateua,
Mosqueiro e Cotijuba)
Regulamentar os
transportes turísticos
ﬂuviais de Belém
Implantar o Complexo
Turístico da Orla de
Icoaraci – Portal
Marajoara
Requaliﬁcação e reforma
dos mercados municipais
Implantar o sistema de
aproveitamento de
resíduos sólidos para a
compostagem e produção
de biogás junto aos
empreendedores turístico
da região insular.
Renovar a sinalização
turística de Belém
continental e região
insular

META

PRAZO

RESPONSÁVEL

INCIO

FIM

Implantar o
gerenciamento de
resíduos sólidos em 4
espaços de atração
turística a cada seis
meses.

2021

2022

Belemtur em parceria
com Sesan

Reforma e adequação de
1 (um) trapiche ou porto
por ano.

2021

2022

Seurb

Aprovar regulamentação
em projeto de lei até
2022
Complexo
implantado
até 2023

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Semob

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Seurb

Alcançar 25% de
reformas e
requaliﬁcações de
mercados ao ano.
Implantar o sistema nas
ilhas de Mosqueiro,
Cotijuba e Outeiro até
2024.

2021

2022

Seurb

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Semma e a Sesan

Sinalizar 100% dos
atrativos e principais
vias até 2022

2021

2022

Belemtur em parceria
com a Semob
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9. METAS ESTABELECIDAS PARA O TURISMO











A inserção de mão de obra empregada no setor turístico belenense em ações de qualiﬁcação proﬁssionalda área;
Diminuir a informalidade no setor turístico, principalmente na região insular de Belém;
Aumentar a oferta de roteiros gastronômicos em Belém;
Aumentar a qualidade ambiental no entorno de atrativos turísticos e principais vias de acesso com baseno
saneamento básico, limpeza urbana e educação ambiental;
Incluir toda a rede municipal de ensino ao projeto Turismo na Escola até 2024;
Aumentar a oferta de roteiros e serviços receptivos em Belém;
Estabelecer a rede de informações turísticas no município;
Sinalizar turisticamente os atrativos naturais e culturais das ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba
contidos no inventário da oferta turística.
Implantar pontos de embarque e desembarque turístico no entorno dos atrativos mapeados no inventárioda
oferta turística;
Melhorar qualitativamente os equipamentos e estruturas de portos e terminais hidroviários de Belém.

10. INDICADORES DE MONITORAMENTO
Para averiguar o alcance dos objetivos propostos são elencados indicadores de mensuração da eﬁcácia e efetividade das ações e políticas implementadas pelo plano em questão. A análise dos indicadores deﬁnidos é feita anualmente, permitindo veriﬁcar cronologicamente durante o período de vigência do plano a evolução do setor
atingido.
Nesse sentido, para a mensuração dos resultados deste plano foram elencados 4 (quatro) indicadores especíﬁcos:
Fluxo turístico, gasto médio, Taxa de ocupação dos meios de hospedagem e a permanência média, cada um com
seu respectivo valor atribuído a partir de pesquisas estatísticas realizadas no município.
INDICADORES DE MONITORAMENTO
INDICADOR

VALOR

ANO DE

UNIDADE

APURADO

APURAÇÃO

DE

FONTE

POLARIZAÇÃO

MEDIDA
Fluxo

638.284

2019

Mil

Setur/Dieese

Quanto maior
melhor

Gasto Médio

R$ 187,23

2019

R$

Setur/Dieese

Taxa de
ocupação de
meios de
hospedagem
Permanência

60%

2019

%

Setur/Dieese

Quanto maior
melhor
Quanto maior
melhor

2 (dois)

2019

Dia

Setur/Dieese

Turístico

Média
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Quanto maior
melhor

11. RESULTADOS ESPERADOS PARA O TURISMO
Belém possui hoje um posicionamento turístico pautado no segmento de negócios e eventos e gastronomia, e
espera-se com a implementação das ações contidas neste plano, alcançar um novo cenário, baseado na diversidade
da oferta, principalmente no aproveitamento sustentável de seus atrativos naturais, e na credibilidade e qualidade
dos serviços e equipamentos turísticos para atender os diferentes públicos, consolidando nossa cidade como a
Capital do Turismo na Amazônia. A imagem a seguir ilustra os resultados esperados a partir da operacionalização
do Plano Municipal de Turismo até 2024.
Figura 08: Resultados esperados para o turismo
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