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APRESENTAÇÃO

A PARATUR vem trabalhando sistematicamente no sentido de realizar o Inventário da Oferta
Turística do Estado, buscando identificar recursos naturais, humanos e financeiros, disponíveis ou
mobilizáveis tempestivamente, avaliando as repercussões no desenvolvimento dessa atividade, não
só no meio econômico como no âmbito da comunidade.
O presente trabalho é parte integrante das diretrizes traçdas pela PARATUR, que busca oferecer
um estudo sistematizado da oferta turística, com vistas a facilitar a adoção de medidas precisas de
projeção e ordenação dos recursos turísticos e orientar a política de desenvolvimento da atividade
no Estado.
Com o Inventário Turístico de Castanhal, a Companhia Paraense de Turismo – PARATURcoloca à disposição da comunidade e , particularmente, dos investidores e outros responsáveis pelo
desenvolvimento do setor, um instrumento capaz de orientar e garantir o crescimento ordenado e
sustentável do turismo no Pará.

ADENAUER GÓES
Presidente

1. HISTÓRICO
Segundo nos revela a história, os trabalhadores aos quais construíam a estrada de ferro que ligada
Belém a Bragança ( Estrada de Ferro Belém-Bragança ) , ao atingirem o local onde pretendiam
implantar uma estação para a ferrovia, encontraram ali uma frondosa castanheira , a qual a estação
ficou localizada e por essa razão deram o nome de Castanhal, apesar de nunca Ter tido, naquela
área, plantação racional de castanheiras.
De acordo com a política governamental da época, os campos de Castanhal foram divididos em
lotes agrícolas, onde cada um media 110 m de frente e 440 de fundos, e distribuídos para cultivo de
imigrantes cearenses. Tais lotes , que se localizavam às proximidades da estação ferroviária,
acabaram se transformando no povoado de Castanhal.
A chegada desses imigrantes cearenses ( estes predominavam, apesar de haver outros nordestinos )
ocorreu por volta de 1889. Ali iniciaram o cultivo de uma agricultura de subsistência, onde o
principal produto era a cana-de-açúcar , de onde extraíram o açúcar para a fabricação de rapadura,
bem como, produziam farinha de mandioca, além de gêneros como arroz , feijão e milho. Tem-se
notícia, que o governo de então, era proprietário de um grande engenho em Castanhal, destinado a
fabricação de açúcar, construído para o auxílio dos colonos no local. Todavia, em 1893, por
contrato foi cedido para Filadelfo de Oliveira Condurú e Júlio de Cristo Ferreira, uma vez que
estava sendo subutilizado. Este mais tarde transferiram o contrato para a firma Castro & Cia,
rescindido depois pelo governador Augusto Mantenedor.
Em 6 de junho d 1899, pela Lei 646, na gestão do governador Paes de Carvalho, o povoado foi
elevado à categoria de vila, cuja instalação solene, contudo, só se daria em 15 de agosto de 1901.
Em 1902, um ano após a sua elevação a categoria de vila, o governo do Estado mandou dividir o
distrito de Castanhal em núcleos coloniais. Castanhal foi então dividido em 7 colônias : José de
Alencar ( hoje centro da cidade ) Anita Garibaldi, Iracema, Inadatam, Inhangapí, Antônio Baeta e
Larapinam.
Em 1904, a vila de Castanhal começa a apresentar as primeiras características de futura cidade
como a Igreja Matriz, o Grupo Escolar, a Estação Ferroviária, entre outras.
Em 1 de novembro de 1905, Castanhal tem território incorporado ao município de Belém pela Lei n
957. Na época o governador Antônio Lemos mandou alí construir um orfanato que levou o seu
nome, e hoje, é um colégio estadual.
Em 28 de janeiro de 1932, ganha autonomia municipal, sendo, portanto, elevando à categoria de
município pela Lei Estadual n 600, durante a primeira interventoria de Magalhães Barata. Nesta
época possuía apenas o distrito-sede. Quase dois anos depois foi criada a sua comarca ( 08/11/1993
), e em 31/03/1938, o anexo ao Decreto-Lei Estadual n 2.972 reconhecendo a existência do
município lhe outorgava como patrimônio as áreas de quatro distritos que passaram a fazer parte do
município: o da sede, o de Anhanga, o de Inhangapí e o de Apéu.
Todavia, com a nova reordenação político-administrativo do Estado, o Decreto-Lei Estadual n
4.505 de 30 de dezembro de 1943, veio determinar desanexação de dois distritos de Castanhal que
passaram a formar novos municípios: Anhanga e Inhangapí, tendo o primeiro, posteriormente,

passado a chamar-se São Francisco do Pará. Com isso, o município de Castanhal passou a contar
com apenas 2 distritos: o de Apeú e o da sede, situação que perdura até hoje.
Até a década de 40, a economia de Castanhal estava baseada em atividades de apoio à ferrovia,
bem como de uma agricultura de subsistência, para o auto-consumo, com pequena parte destinada a
comercialização.
A economia só ganharia uma maior expressão e dinamização com a chegada dos primeiros grupos
de imigrantes japoneses no município, pós II Guerra Mundial, onde a agricultura passou a
apresentar atividades com características mais rentáveis devido aos mesmos terem introduzido no
setor técnico racionais e modernas de cultivo e exploração, sobretudo no que diz respeito a um
produto altamente lucrativo na época e de fácil aceitação no mercado internacional : a pimenta-doreino.
O desenvolvimento do setor, gerou a necessidade de se implantar no município um comércio
especializado, voltado para apoiá-lo na circulação de valores e de bens por eles gerados.
Isto propiciou à Castanhal a apresentar já na década de 50 um setor comercial com um nível de
importância equivalente a de outros centros urbanos do nordeste do Pará, tendo ainda ao seu favor,
a privilegiada localização que ocupa dentro da malha viária regional.
No final da década de 50, iniciou-se a desativação da Estrada de Ferro de Bragança, devido aos
sucessivos períodos deficitários que a mesma apresentou ao longo de sua existência, em virtude da
incapacidade da economia regional de engendrar um volume de produção suficientemente capaz de
manter um constante fluxo de cargas, obrigando-a a intensificar seu tráfego no transporte de
passageiros. A partir daí, a manutenção da ferrovia ficou inviável, devido ao seu alto custo.
Soma-se isso ao aparecimento de um outro fator no cenário nacional, que seria o de uma nova
ordem no sistema de transporte no país, até a pressão exercida pela indústria automobilística que
começava a implantar-se no Brasil. Nessa esteira foram construídas algumas rodovias federais e
estaduais. Dentre elas, cita-se a Belém-Brasília, cuja criação, além de outros motivos, serviu para
amenizar o impacto causado à região bragantina pela extinção da Estrada de Ferro de Bragança.

2-SITUAÇÃO GEOGRÁFICA
2.1. Localização
O município de Castanhal está situado na Microrregião Nordeste Paraense.
2.2.Limites
Norte: Santo Antônio do Tauá/ Terra Alta
Sul: São Miguel do Guamá/ Inhangapí/ Santa Isabel
Leste: São Francisco do Pará/ Igarapé- Açu
Oeste: Santa Isabel do Pará/ Santo Antônio do Tauá
2.3. Área
1.003 Km².
2.4. Distância de Belém
70 Km, em linha reta.

3- ASPECTOS FÍSICOS E NATURAIS
3.1 Clima:
O clima predominante do município é o Clima Tropical Sub-seco com temperaturas médias
anuais de 26 C, máxima de 35C e mínima de 18C. Já o índice de precipitação anual médio fica
em 2.650 mm. O período mais seco é relativamente curto, que é o período de Outubro a
dezembro
A precipitação anual, é em média de 2.650mm.
O número de dias chuvosos durante o ano é de 130 a 200 dias, ocorrendo com mais frequência
nos meses de Janeiro a Maio.
3.2 Hidrografia
O principal rio do município é o Inhangapí, que serve de limite parcial entre Castanhal, e
Inhangapí ao sul. Formado por pequenos Igarapés, nasce a sudeste do município e deságua
no Rio Guamá. Recebe, em seu percurso, pela margem direita, os Igarapés Tauarí e
Pitimandeua, este fazendo limite parcial ao sul, com Inhangapí. O seu mais importante
afluente, por esta margem, é o Rio Apeú, que nasce a noroeste da sede do município e tem
como afluente os Igarapés Macapazinho, Castanhal e americano, este fazendo limite, a
sudoeste, com Santa Izabel do Pará. Pela margem esquerda do Rio Inhangapí, aparecem os
Igarapés São Lourenço e Timboteua.

Na porção nordeste, o Rio Braço Direito do Marapanim com o Rio Caranã e o afluente deste, braço
do Caranã, formam o limite leste com o São Francisco do Pará. Ao norte, o Rio braço esquerdo do
Marapanim faz com Curuça e a noroeste com Vigia
3.3.Flora
È representada predominantemente, pela Floresta Secundária, proveniente da remoção da
cobertura florestal primária ( Floresta Densa dos Baixos Platôs), para a implantação de
cultivos de subsistência e extensas pastagens artificias, os quais estão sendo implantados em
substituição às Florestas Original e secundária.
Por esse motivo, muitas áreas estão cultivadas com espécies frutíferas como: O Maracujá, O
Mamão - Havaí, Citros, Açaí e outras variedades características da região.
3.4 Fauna

3.5 Topografia
Com Altitude média local de 50 metros ( referência na sede ), o Município não possui
acidentes geográficos expressivos, alcançando, entretanto, em alguns pontos até 75 metros
de Altitude, o que vem colocá-lo enter os municípios de maior Altitude da Zona
Bragantina.

3.6 Geologia e Relevo:
O Município é constituído por terrenos terciários da formação Barreiras, e por sedimentos
incosolidados antigos e recentes Quartenário, não fazendo, assim, exceção à Geologia da
Micro Região de Castanhal, de constituição geológica bastante simplificada.
Coincidentemente à estrutura geológica, seu relevo apresentando-se modesto, como em toda
a região a que pertence, inserido num dos setores do Planalto rebaixado da Amazônia ( da
Zona Bragantina ), apresentando tabuleiros ou baixos Platôs pediplanados bem conservados,
com colinas de topo aplainado.

4- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
5- ASPECTOS ECONÔMICOS
5.1.Extrativismo
a) Extrativismo Vegetal

Em Castanhal a produção extrativista é diminuta, onde cita-se como atividade algum significado a
extração de madeira desenvolvida da seguinte forma: carvão vegetal, lenha e tora, esta sendo a mais
importante.
b)Extrativismo Mineral
O extrativismo mineral se baseia especificamente na extração dos seguintes produtos: areia,
calcário, ouro e seixo, sendo que informações mais recente revelam a existência de apenas dois:
areia e ouro.
5.3 Comércio
Os estabelecimentos comerciais que se destacam no município são aqueles que mantém um
diversificado estoque de mercadorias como produtos alimentícios, bebidas, estimulantes,
medicamentos. Os demais, atuam nos setores de confecção, ferragens, combustíveis, materiais de
construção, entre outros.
5.4 Agricultura
A agricultura do município de Castanhal está apoiada basicamente pelos seguintes produtos:
pimenta-do-reino, mandioca, cacau, feijão e algodão. Além destes outros contribuem de modo
menos significativo: arroz e malva.
Castanhal também é um grande produtor de frutas, além do mamão e do abacate , o município se
destaca na produção de melancia, do limão, da laranja, melão e acerola.
No que se refere a horticultura o município produz quase tudo, porém, sem que represente uma
produção realmente significativa.
Os referidos produtos são comercializados nas 3 feiras existentes na cidade: a feira da ceasa ( onde
predomina o grande intermediário ), a feira da Praça ( onde aparece a figura do pequeno
intermediário ) e a feira do Pequeno Produtor ( em que o produtor vende a produção diretamente
para o consumidor ).

5.5 Indústria
As industrias de maior significação para o município estão as : de produção de alimentos, as de
beneficamente de madeira, cujo suporte é fornecido pela produção de madeira de lei e branca; às de
metalurgia, as de diversos e de mobiliário e as oleiras. Dentre elas pode-se citar: vestuário, calçados
e artefato de tecidos, perfumaria, sabão, velas, editorial, gráfica e têxtil. Há os menor significação:
fumo, couro, peles e similares, química, plástico, mecânica e bebidas.
A maior parte da produção é consumida no próprio município. A parcela é exportada é
inexpressiva.

6.ASPECTOS SOCIAIS
6.1.Sistema de Transporte:
a) Acesso
• Rodoviário
O acesso rodoviário da Capital se faz pela BR-316 em estrada pavimentada , que proporciona sua
ligação à malha rodoviária e às demais unidades da federação, e pelas rodovias estaduais (
Castanhal-Curuça-Inhangapí; Castanhal - São Francisco do Pará-Igarapé Açu ).
A maior parte da rede rodoviária é constituída por estradas vicinais, as quais fazem ligações a
vilas e povoações. Apenas as rodovias estaduais e federal são asfaltadas.
O município possui dois terminais rodoviários: o Estadual, localizado na BR- 316 e o Municipal,
situado na rua Magalhães Barata.
• Fluvial:
A via fluvial do município atende somente a população ribeirinha da Agrovila de Macapazinho
em direção a Inhangapí.
• Aéreo:
O município de Castanhal não possui campo de pouso oficial. O único campo de pouso
disponível é de particular, localizado no Camping Ibirapuera, permitindo pouso e decolagem de
bimotor e outros aviões pequenos, e também, ultraleve.

b) Meios de transporte Utilizados:

• Rodoviário
É o mais utilizado, tanto na movimentação de cargas quanto na rede de passageiros.
Duas empresas mantém linhas intermunicipais regulares no município : Expresso Modelo e
Transnobe.
O horário e a freqüência das viagens se apresenta no seguinte quadro :
Empresa

Frequência

Horário

Saída

Destino

Diária
Diária

Expresso
Modelo

Diária
Diária
Diária
Diária
Diária
Seg. e Sáb.
Seg. e Sáb
Seg. e Sáb.
Diário
Diário
Diário

Transnobe

Diário

15 em 15 minutos ( modelito
– tipo Microônibus ) . Início:
05:15 h. Término: 22:40h.
30 em 30 minutos (
Comercial). Início: 05:00h .
Término: 22:00h
04:30 h
05:00/07:30/12:45 e 15:30 h
15:30/ 10:00/ 06:30 e 07:30
h
7:15/ 10:15/ 12:15/ 14:15/
15:45 e 18:15h
07:15/ 10:15/ 12:15/ 14:15 e
15:45h
10:30/11:45 e 17:00h
06:00/ 13:30 e 05:30h
11:00h
7:15/9:15/10:45/12:15/13:15/
15:00 e 17:00h

Belém

Castanhal

Belém

Castanhal
Castanhal
Piriá

Paragominas
Piriá
Castanhal

Castanhal

Santa Isabel

Santa Isabel

Castanhal

Castanhal
Km 48
Castanhal

Km48
Castanhal
Ferreira Pena

Castanhal

São Domingos do
Capim

05:30/07:00/10:15/12:00/14: São
15/ 15:30 e 17:00 h
Domingos do
Capim
09:00/11:00 e 17:00h
Castanhal

Seg. a Sáb.
Seg. a Sáb.
Seg. a Sáb.

07:00/ 08:00/11:30/ 16:45 e
18:15h
6:15/7:30/
9:00/11:00/13:00/15:00 e
17:00 h
13:15h
05:00h
11:00h

Seg. a Sáb.

5:00h

Seg. a Sáb.

10:30h

Seg. a Sáb.

5:00h

Seg. a Sexta

12:00h

Diário

Castanhal

Castanhal

Castanhal

Cachoeira (
Município de
Inhangapí )
Inhangapí

Inhangapí

Castanhal

Castanhal
Perseverança
Castanhal

Perseverança
Castanhal
Pernambuco (
Município de
Inhangapí )
Pernambuco ( Castanhal
M. de
Inhangapí )
Castanhal
Cariru ( M. de
Inhangapí )
Cariru ( M. de Castanhal
Inhangapí )
Castanhal
Santa Maria
Moraiteua ( M. de
Inhangapí )

Seg. a Sexta

5:00h

Seg. a Sexta
Seg. a Sexta

12:00h
5:00h

Santa Maria
Moraiteua (
M. de
Inhangapí )
Castanhal
Boa Vista

Castanhal

Boa Vista
Castanhal

A empresa Expresso Macapazinho realiza itinerário do centro da cidade a Agrovila de
Macapazinho no horário 06:15 à 06:30h, retornando a Castanhal 11:00 e 11:30h, Castanhal
/Macapazinho retorno às 17:00h.
Nos sábados: Macapazinho- Castanhal 06:15h
Macapazinho- Castanhal: 13:30h
Castanhal- Macapazinho: 12:00h
Castanhal- Macapazinho: 17:00h
Domingos e Feriados: Macapazinho- Castanhal: 06:15 à 06:30h
Macapazinho- Castanhal: 11:30h
Castanhal- Macapazinho: 12:00h
OBS: continua-se o percurso conforme a necessidade.
c) Malha Viária Urbana:
A empresa Expresso Dayane realiza itinerários urbanos internos. O município dispõem do
serviço de táxi.
- Transporte Alternativo- Possui no município o serviço de Vans e Kombis, atuando no serviço
intermunicipal e intramunipal de passageiros.
6.2.Sistema Educacional:

-

O Município possui 23 Escolas de Ensino Fundamental , com um total de 14.709 alunos
matriculados ( Zona Urbana).

-

O Município possui 41 Escolas de Ensino Fundamental, com um total de 2.538 alunos
matriculados ( Zona Rural)

-

Educação Infantil, o município possui 15 creches, com um total de 1997 alunos matriculados
( Zona Urbana).

-

Educação Infantil, o município possui 07 creches, com um total de 2.244 alunos matriculados
( Zona Rural).

-

O Município possui 23 Escolas Estaduais.

-

O Município possui 38 escolas Particulares

-

Cursos Profissionalizantes

SENAC
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
End: Rua Pedro Porpino Silva, n°2773- Centro.
Fone: (0xx91) 721-1755/2594
EAFAC
Escola Agrotécnica federal de Castanhal
End: Rodovia BR 316- Cristo Redentor
Fone: (0XX91) 721-1196
Cursos: Agroindústria, Agroindústria Normal, Zootecnia, Pós Médio Agricultura, Pós Médio
Zootecnia.
SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
End: AV. Presidente Getúlio Vargas, N°01- Cristo Redentor
Fone: (0XX91) 712-1439
Cursos: Eletricidade, Mecânica de automóveis, Mecânica Geral, Marcenaria
Curso superior

-

Universidade Federal do Pará
End: Rodovia BR316 S/N – Jaderlândia
Fone: (0XX91) 721-2395
Cursos: Administração, Ciências Sociais, Educação Física, Geografia, Letras, matamática,
Medicina Veterinária, Pedagogia.

6.3.Sistema Médico-Hospitalar:
O sistema médico-hospitalar do município de Castanhal conta com 3 hospitais privados, 3 clínicas
privadas , 1 hospital público, 1 maternidade pública e uma clínica veterinária:
• Hospital Francisco Guimarães
Caráter: privado
Serviço (s): hospital geral, corpo clínico, laboratório e Raio X
Horário de Funcionamento: 24 h
Número de leitos :130
Convênios: SUS, aspeb, assefaz, cafbep, casf, cassi, celpa, correios codeb ( cooperativa de
evangélicos do brasil ), hapvida, IPASEP,corfepa ( Cooperativa dos Rodoviários ), IPMC, Líder,
Medical, Justiça do Trabalho, Nipomed, Pró-Saúde, Suasa-be, Telepará, Unimed Belém, Luck vida,
Luck saúde.
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva , 2022 – Centro
Fone: 721-1078.

• Hospital São José
Caráter : privado
Serviço (s):clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, ortopedia e
traumatologia,
ambulância
móvel,
anestesiologia,
cirurgia
geral,
ecocardiograma,
eletrocardiograma, endoscopia, fisioterapia, gastroenterologia, internamentos, patologia clínica,
pronto socorro, radiologia, ultra-sonografia, UTI.
Horário de Funcionamento: 24h
Número de leitos : Convênios: Amep, Amil, Blue Life, Bamerindus, Bradesco, Cafbep, Capesaúde, Casf, Cassi, celpa,
Cosampa, Correios, Geap, Hapvida, Luck vida, T.R.T , Semper Saúde, Sul América, Telepará,
Unimed.
Endereço: AV. Presidente Getúlio Vargas, 3031 - Centro
Fone: 721-1348/ 1671/ 1704
• Hospital Guarany
Caráter: privado
Serviço (s): anestesiologia, angiologia , cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia geral, ultrasonografia, cirurgia plástica e reparadora, clínica médica, dermatologia, ginecologia, obstetrícia,
otorrinolaringologista, pediatria, psiquiatria, radiologia, endocrinologista, traumatologia e
ortopedia
Horário de Funcionamento: 24h
Número de leitos : 90 leitos, sendo 15 apartamentos e 06 enfermarias, com 5 camas.
Convênios: Aspeb, Amil, Blue Life, Bradesco, Capesaúde, Casf, Cassi , Sul América, Embarra,
Nipomed, Cartaz Seguros, Pró-Saúde, Ipasep, Odontomed, Telepará, Unimed.
Endereço: Rua Senador Lemos , 133 - Centro
Fone: 721- 1079
• Clínica da Mulher
Caráter: privado
Serviço (s): consultas, exames, internamentos clínico e cirúrgico e ultra-sonografia.
Horário de Funcionamento: 08:00 às 18:00h
Número de leitos :Convênios: Nipomed, Hapvida, Amil, Cassi, Unimed.
Endereço: AV. Barão do Rio Branco, 1107 – Nova Olinda.
Fone: 721- 1863
• Centro Integrado de Pediatria
Caráter: privado
Serviço (s): consulta, vacinação, internamentos, assistência ao recém-nascido , odontopediatria e
Laboratório.
Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00h e 15:00 às 19:00h
Número de leitos : -

Convênios: Amil, Bamerindus, Bradesco, Correios, Unimed, Receita Federal e outros .Endereço:
Travessa Cônego Leitão, 1619 – Centro
Fone: 721-3401
• Maternidade do Povo de Castanhal
Caráter: público
Serviço (s): obstetrícia
Horário de Funcionamento: 24h
Número de leitos : 30
Convênios: SUS
Endereço: Rua Senador Antônio Lemos, 311 – Centro
Fone: 721-1428
• Clínica dos Acidentados São Francisco
Caráter: privado
Serviço (s): ortopedia, traumatologia, fisioterapia e radiologia
Horário de Funcionamento: 24h
Convênios: SUS, Blue Life, Bamerindus, Bradesco, Capi, Saúde, Casf, Correios, BB, Unimed.
Endereço: AV. Presidente Getúlio Vargas, 4016 – Ianatama
Fone: 721-2732
Fax: 721-6324
• Maternidade Sarah Martins
Caráter: público
Serviço (s): partos, curativos e consultas
Horário de Funcionamento: 24h
Número de leitos: Convênios: Prefeitura Municipal de Castanhal
Endereço: AV. Barão do Rio Branco - Apeú
Fone: • Clínica Veterinária Dog’s Shop
Caráter: privado
Serviço (s): consulta, vacinas, cirurgia, internamentos, tosas, banhos, hotel de cachorro e gato, Pet
Shop ( loja de acessórios ) e remoção.
Horário de Funcionamento: 08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h.
Endereço: Travessa Cônego Leitão, 1717 – Centro.
Fone: 721-2353.

6.4 Sistema de Segurança
a) Delegacia de Polícia:

O município de Castanhal possui uma delegacia de Polícia Civil, Superintendência do Salgado,
localizada na rua Paes de Carvalho – Centro, administrada pelos delegados: Marcos Fabiano de
Souza ( delegado municipal ), Roberto Monteiro Pimentel ( deleg. plantonista ), Iracema da Silva
Araújo ( deleg. titular da decon ) e Silvana Guilhon Salin ( deleg. da delegacia da mulher ) . E
realiza diversas atividades visando a segurança da população.
b) Corpo de Bombeiros:
O BM-CTM DO 2 GBM (Grupo de Bombeiros Militar ) , localizado na Rua Floriando Peixoto –
Pirapora, sob o comando de Major Luís Claúdio Sarmanho da Costa. As atividades realizadas por
este grupamento são: Combate a incêndio, salvamento aquático e terrestre, e prevenção e auxilio.
c) Polícia Militar
O Tiro de Guerra de Castanhal , é responsável pelo policiamento militar no município,
comandado pelo Sargento Miguel de Carvalho Pinheiro.
Localizada na BR-316 – Milagre.
E ,também, o 5 BPM – Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Coronel Antônio
Ferreira de Araújo. Localiza-se, também, na BR-316, contribuindo na segurança da cidade, policia o
trânsito e faz rondas noturnas.
6.5 Sistema de Comunicação
a) Correios
A agência Central de castanhal, fica localizada na AV. Presidente Vargas com Cônego leitão,
N°2248 Bairro: Centro, CEP: 68.740-000, Fone: 721-2388.
Posto dos Correios: Fica localizado, na Rua Maximíno Porpino com Barão do Rio Branco, na
Galeria Bianca, Bairro: Centro, CEP: 68.740-000, Fone: 721-4869
b) Telefonia
O serviço de telefonia principal é prestado pela a operadora Telemar, código (31), porém
podem ser feitas operações por outras operadoras.
O Município dispõem da cobertura de telefonia móvel (CELULAR), das operadoras NBT e
Amazônia Celular.
c) Jornal
Os jornais mais lidos são provenientes de Belém, que chegam ao município por via rodoviária. Há
um jornal de circulação local que é editado na cidade.
d) Emissoras de Rádio
No município há duas estações de rádio : Rauland AM e Modelo FM. Também são captadas as
estações de rádio de Belém

e) Emissoras de Televisão
Castanhal recebe imagens da TV Liberal, a qual transmite a programação da TV Globo ; SBT e
TV Cultura.
OBS: no município há serviços de TV a cabo.
6.6. Serviços Básicos
a) Abastecimento de água
O abastecimento de água da população urbana é feito pela COSAMPA. São atendidos cerca de
8.500 domicílios, sendo 6.800 inativos em decorrência de corte, mudanças de endereço e outros
fatores.
A água distribuída é tratada com aplicação de Cloropast .
A rede possui extensão de 153.100 MTS, com profundidade que varia de 0.80 m a 1.50 m da
superfície e um volume de 780.000 L/ mês. Esse sistema de abastecimento encontra-se em
expansão.
A Companhia de abastecimento de água de Castanhal está localizada na AV. Presidente Vargas, n°
2318, fone: (0XX91) 721-3723 , cujo responsável é o Eng. Arlington Sérgio Loureiro de Alencar.
b) Limpeza Pública
A coleta de lixo é feita de maneira alternada em todos os bairros do centro e da periferia. Sendo o
destino final do lixo o “Lixam do Pantanal”, havendo uma coleta diferenciada o lixo hospitalar.
A varrição e capina se alternam nas ruas da cidade em programação elaborada junto coma caiação.
c) Energia Elétrica
A Rede Celpa é responsável pela iluminação pública, com o apoio da Prefeitura Municipal. Na área
urbana 95% dos domicílios. Na área rural há atendimento em todas as sedes de argolas. Ao todo são
31.142 unidades imóveis atendidas.
A Celpa em castanhal mantém uma central de atendimento funcionamento de 08:00 ás 17:00 h .
Sua localização é na AV. Presidente Vargas, fone: (0XX91) 721-1045.
d) Outros Serviços
Agência de Viagem – 02
Transportadoras - 02
Bancos – 06
Postos de Gasolina – 11

Supermercados – 10
Lojas de material de Construção – 09
Farmácias – 07
Ginásios – 09
Bibliotecas – 03
Entidades - 27

7. ATRATIVOS TURÍSTICOS
7.1 ATRATIVOS NATURAIS
• Agrovila de Boa Vista e Macapazinho
Sendo a agrovila atravessada pelo rio Apeú

com maior incidência de orquídeas da região.

Localizada á 10 Km do centro da cidade o acesso ao lugar se faz por via terrestre, parte do percurso
asfaltado , parte não; e por hidrovia , tendo como meio de transporte utilizado os ônibus coletivos ,
automóveis etc.
O maior fluxo de visitantes ocorrem em agosto, em que acontece o Círio de Macapazinho.
• Agrovila de Bacabal
Seus principais atrativos são o rio Marapanim e várias espécies de orquídeas e peixes ornamentais
Localizada a 23 Km do Centro da cidade, o acesso se faz por via terrestre através de ônibus coletivo
, veículos particulares etc.
Os meses de maior fluxo de visitação acontece nos meses de agosto, setembro, outubro, quando
começa o período da pesca ornamental.
• Balneário “Cai na água”
Localizado na entrada da agrovila Castelo Branco, com uma área cercada de muito verde, a 36 km
do centro da cidade.

O acesso é feito por via terrestre, através de ônibus coletivos e veículos particulares, etc.
O período de maior visitação acontece nos meses de janeiro a dezembro.
7.2. Atrativos histórico-culturais
7.2.1-Monumento
• Maria Fumaça
Este patrimônio histórico foi removido para a praça “Inácio Loyola Gabriel”, no bairro da Estrela.
A rodovia de acesso ao local é a PA-136 ( Rodovia Estadual Castanhal-Curuçá ), a qual é
pavimentada.
O horário de visitação: períodos diurno e noturno

• Cristo Redentor
Localiza-se na rua Major Wilson Santos com a Rodovia 316, na câmara dos municipal de castanhal.
• Feira Agropecuária de Castanhal
A Feira Agropecuária acontece a margem da BR 316, quilômetro 64, nos primeiros dias de
setembro, durante o horário de 7:00 ás 24:00h. A Feira é considerada um evento de grande porte,
pois por ano ela estima um público de 40 mil pessoas com vários setores ao lado de
empreendimentos e negócios ligado ao campo e a Industria dando aos produtores e comerciantes
várias oportunidades de conhecerem diversas tecnologia e realizarem várias transações comerciais.
• Fazenda “Cedro”
A Fazenda Cedro é aberta a visitação, desde que seje programada previamente com o responsável
da fazenda.
Localizada na Br 316, Km 76.
• Kartódromo “Bené Maranhense”
Está localizada na BR 316, próximo a pista Transapeú
Horário de visitação: diurno e noturno
• Vila Centenária de Apeú
Possui inúmeros igarapés e rio que dá o nome a vila.
Sua localização é de 7 km do centro da cidade, cujo acesso se faz por via terrestre , BR 316 e Av.
Barão do Rio Branco, ambas pavimentadas.

• Manifestações Culturais
7.2.2-Festas populares
a) Forrós
Forró do Chuvisco – R. 1° de Maio ( bairro do Pirapora )
Forró do Batista – Trav. Severino dos Santos ( bairro do Milagre )
Forró do Agnaldo – R. Marechal Deodoro ( b. Ianetama )
Forró do Didi – R. Cônego Leitão ( b. Estrela )
Forró da Altamira- AV. Altamira ( b. Nova Olinda )
Forró do agricultor – R. Comandante de Assis ( b. Centro )
A data em que ocorre tais festas populares é móvel.

8. SERVIÇOS TURÍSTICOS
8.1 Meios de hospedagem
• Hotel Estorial
Endereço: AV. Presidente Vargas, n° 1953, Centro.
Tel.: ( 0XX91) 721-1799/ 721-3920
N° de UH: 68, sendo 39 com banheiros privativos.
N° de leitos: 68; extras 10
Serviços: bar, lavanderia, estacionamento, ar refrigerado, central telefônica, fax, tv nos aposentos,
tv no saguão, frigobar e café da manhã incluso na diária, intérprete ( de língua inglesa, francesa e
espanhola ).
Obs: aceita cartões de crédito: Sollo e América Express.
• Hotel Durma Bem
Endereço: Trav. Irmã Adelaide , n 358 , Centro
Tel.: ( 0XX91) 721-6170
N° de UH: 35, todas com banheiro privativo.
N° de leitos: 35; extras 2
Serviços: lavanderia, estacionamento, ar refrigerado, fax, tv nos aposentos, tv no saguão, frigobar e
café da manhã incluso na diária
Obs: aceita cheques ( pessoais do cliente )
• Hotel Amazônia
Endereço: AV. Presidente Vargas, n 2.729
Tel.: ( 0XX91) 721-2619/ 721-2530
N° de UH: 25, todas com banheiros privativos

N° de leitos: 80; extras 10
Serviços: lavandeira, ar refrigerado, estacionamento, central telefônica,
aposentos, tv no saguão, música ambiente, frigobar e café da manhã incluso.
Obs: aceita todos os cartões de crédito.

sauna , fax, tv dos

• Hotel Rural Quinta das Alamandas
Endereço: Rodovia BR-316, KM 61.
Tel.: ( 0XX91 ) 721-1595
N° de UH: 08 , todas com banheiros privativos
N° de leitos: 24; extras 08
Serviços: bar, restaurante, lavanderia, estacionamento, ar refrigerado, fax, piscina, tv nos aposentos,
tv no saguão, frigobar e café da manhã incluso
Obs: aceita cheques e vale refeição.
• Camping Ibirapuera- Hotel Fazenda
Endereço: Trav. 1 de maio, n 2345, Ibirapuera
Tel.: ( 0XX91 ) 721-1338/ 721-1447
N° de UH: 03, uma com banheiro privativo.
N° de leitos: 03
Serviços: bar, restaurante, lavanderia, estacionamento, ar refrigerado, central telefônica, fax,
piscina, quadra de esportes, tv no saguão, música ambiente, frigobar. Além de: cavalos , pedalinhos,
bicicletas, trenzinho, lago com praia artificial, pescaria, churrascaria, pista de motocross, pista de
bicicross, sauna, área p/ cooper, quiosques, 02 telefones públicos, sinucão, tênis de mesa, campo de
aviação, área de acampamento, etc.
Obs: aceita apenas cheques especiais ou dinheiro

8.2 Serviços de Alimentos/ Bebidas
• Jabá
Endereço: AV. Presidente Vargas, BR 316
Horário de funcionamento: horário comercial, a noite há programação
Capacidade: 200 à 250 pessoas
Serviço: restaurante
Especialidade: comida nacional e internacional
• Saborear
Endereço: Rua Senador Lemos, n 261, Centro
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 200 pessoas
Serviço (s): comida por quilo
• Pão de Queijo
Endereço: AV. Presidente Vargas, 2536
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade:160 pessoas
Serviço (s): restaurante e lanchonete
Especialidade: comida mineira.

• Restaurante e Pizzaria do Afonso
Endereço: AV. Presidente Vargas, 2684
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 50 pessoas
Especialidade: comida caseira, pizzas e lanches
• Restaurante Posto Palmeiras
Endereço: AV. Presidente Vargas, n 2205,Centro
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade:100 pessoas
Serviço (s): restaurante
• Churrascaria Don Fernando
Endereço: AV. Presidente Vargas, s/ n
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 200 pessoas
Serviço (s): churrascaria
• Lanchonete e Pizzaria Zero Grau
Endereço: AV. Presidente Vargas, 2535
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 200 pessoas
Serviço (s): lanchonete e pizzaria
• Arco- Íris
Endereço: AV. Presidente Vargas, com a BR 316
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 200 pessoas
Serviço (s): lanchonete e pizzaria
• Ponto Chic
Endereço: Trav. Quintino Bocaiúva, 1099
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 100 pessoas
Serviço (s): pizzaria e lanchonete
• Passa Tempo
Endereço: AV. Don Pedro II, 112, Estrela
Horário de funcionamento: diurno
Capacidade: 50 pessoas
Serviço (s): restaurante
• Gamadinho Suco Natural
Endereço: Trav. Quintino Bocaiúva, Box 07
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 100 pessoas
Serviço (s): Lanchonete
• Gil Lanches

Endereço: Trav. Quintino Bocaiúva, Estrela
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 100 pessoas
Serviço (s): bar e lanchonete
• Tassiane Casa do Frango Assado
Endereço: AV. Presidente Vargas, s/ n
Horário de funcionamento: diurno, noturno somente para eventos
Capacidade: 20 pessoas
Serviço (s): lanchonete e restaurante
• Mil Eventos
Endereço: Rua Paes de Carvalho, Centro
Horário de funcionamento: diurno, noturno somente para eventos
Capacidade: 200 pessoas
Especialidade: comida regional
• Miralha
Endereço: Trav. Altamira, esquina com a Paes de Carvalho
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 160 pessoas
Especialidade: comida italiana
• Furusato
Endereço: Trav. 1 de Maio, Centro.
Horário de funcionamento: noturno, aluga-se para eventos.
Capacidade: 200 pessoas
Especialidade : Comida Japonesa e Nacional
• Churrascaria Catarina
Endereço: Posto Alessandro II, BR 316
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 100 pessoas
Serviço: churrascaria
• Restaurante Kazumi
Endereço: Trav. Senador Lemos - Centro
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 100 pessoas
Serviço: restaurante
• Colonial Drinks
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, Estrela
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 50 mesas
Serviço: bar ,restaurante e lanchonete
• Clube do Cowboy
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, Estrela
Horário de funcionamento: noturno

Capacidade: 50 mesas
Serviço: bar e lanchonete
• Carrossel
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, Estrela
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 75 mesas
Serviço: bar, restaurante e lanchonete
• Restaurante Carne de Sol
Endereço: Trav. Altamira, Nova Olinda
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 50 pessoas
Serviço: restaurante
• Lanchonete Apeú
Endereço: AV. Barão do Rio Branco- Apeú
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 20 pessoas
Serviço: lanchonete

• Opção Lanches
Endereço: AV. Barão do Rio Branco- Apéu
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 30 pessoas
Serviço: lanchonete
• Capiranga Bar
Endereço: encosta do Rio Apeú
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 50 pessoas
Serviço: bar e lanchonete
• Labodeguita Bar
Endereço: AV. Barão do Rio Branco, Apeú
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 50 pessoas
Serviço: bar e lanchonete
• Bar da Madá
Endereço: AV. Barão do Rio Branco
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 30 pessoas
Serviço: bar e lanchonete
• Tropical Sorvetes
Endereço: R. Comandante Assis, com Cônego Leitão
Horário de funcionamento: horário comercial

Capacidade: 40 pessoas
Serviço: sorveteria e lanchonete
• Casa Silva
Endereço: Maxímino Porpino, Centro
Horário de funcionamento: horário comercial
Capacidade: 50 pessoas
Serviço: bar e mercearia
8.3. Serviços de Entretenimento e Lazer
• Taboquinha Bosque
Endereço: Maxímino Porpino, Estrela
Horário de funcionamento: conforme a programação do evento
Capacidade:3.500 pessoas
Serviço (s): Shows e similares
• Beer House
Endereço: R. Presidente Kennedy, Estrela
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 1.000 pessoas
Serviço (s): danceteria e eventos em geral
• Arco-Íris
Endereço: AV. Presidente Vargas, com a BR 316
Horário de funcionamento: às quintas, sextas e sábados à noite
Capacidade: 600 pessoas
Serviço (s): danceteria e bar.
• Santa Lídia Esporte Club
Endereço: R. Lauro Sodré, Milagre
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade: 1.200 pessoas
Serviço (s): danceteria
• Vila Nova Esporte Club
Endereço: Trav. da Floresta, Saudade
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade:2.000 pessoas
Serviço(s): danceteria
• Cai na Água
Endereço: Agrovila Castelo Branco
Horário de funcionamento: diurno
Capacidade: 1.000 pessoas
Atrativo: baneário e restaurantes
• Boa Vista
Endereço: Agrovila Boa Vista
Horário de funcionamento: diurno

Capacidade: 3.000 pessoas
Atrativo: balneário.
• Água Fria
Endereço: Agrovila de Itabaqui
Horário de funcionamento: diurno
Capacidade:1.200 pessoas
Atrativo: balneário
• Aqua Parque
Endereço: AV. Presidente Vargas, com a BR 316
Horário de funcionamento: diurno
Capacidade:5.000 p
Atrativo: Clube campestre.
• A Chácara
Endereço: Ramal Santa Terezinha, Apeú
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade:1.5000p
Serviço: balneário e danceteria

• Apeú Beneficiente Esporte Club
Endereço: AV. Barão do Rio Branco, Apeú
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 1.500 p
Serviço: danceteria e eventos
• Sede Peralta
Endereço: R. Augusto Montenegro, Apeú
Horário de funcionamento: noturno
Capacidade:1.500 p
Serviço: danceteria
• Club CTC
Endereço: R. Castelo Branco, Milagre
Horário de funcionamento: diurno e noturno
Capacidade: 5.000 pessoas
Serviço: danceteria e lazer
• Camping Ibirapuera
Endereço: R. 1 de Maio, Estrela
Horário de funcionamento: diurno
Capacidade: 5.000 p
Serviço: Clube Campestre
• Mega Festa
Endereço: R. Manoel Porpino – Cristo Redentor, com João Nascimento de Matos

Horário de funcionamento: diurno
Capacidade: 3.500 p
Serviço: shows e danceteria
8.4. Outros Serviços
a) Agências de Viagens:
• Colombo
Endereço :AV. Barão do Rio Branco, n 2393
Horário de funcionamento: horário comercial
Fone: ( 0XX91) 721- 2500/ 721-3481
Serviço: Turismo nacional e internacional
•Aratur
Endereço: Maxímino Porpino - Centro
Horário de funcionamento: horário comercial
Fone: ( 0XX91) 721-4556.
Serviço: Turismo nacional e internacional
b) Transportadoras
• Transfigueredo
Endereço: R. Hernane Lameira, n 84.
Fone: (0XX91) 721-2092/ 721-2679
Serviço: cargas e mudanças.
• Transportes Magalhães
Endereço: AV. Presidente Vargas, n 3301, Centro.
Fone: ( 0XX91) 721-6407/ 721-3002
Serviço: cargas e mudanças

9. ORGANISMOS OFICIAIS DE TURISMO
9.1 FEDERAL
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO – EMBRATUR
Setor comercial Norte – Quadra 02- Bloco “G”
Cep: 70710-500- Brasília-DF
Fone: (61) 429-7787
Fax: (61) 429-7791

9.2 ESTADUAL

COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO- PARATUR
Praça Waldemar Henrique s/ n
Cep: 66010-040- Belém-PA
Fone: (91) 212-9135/0669
9.3 MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AV. Barão do Rio Branco,2332
Fone: (31) 721-1445

10. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN
Prefeito Municipal
LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES
Vice-Prefeito
JUCIVALDO F. NASCIMENTO
Secretária Mun. de Administração
LIANE TITAN
Secretária Mun. de Assistência Social
VALMIR FIGUEIRA
Secretário Mun. de Saúde
LUIZ PAIVA
Secretário Mun. de Educação
LUIZ CLÁUDIO GUIMARÃES
Secretário Mun. de infra-estrutura
JOSÉ ALEXANDRE MACHADO
Secretário Mun. de Finanças
CÍCERO CIDRÃO
Secretário de Licitação e Suprimentos
UBIRATAN REIS
Secretário municipal de Obras
MÁRIO ROCHA
Secretário Municipal de Trânsito
11. FERIADOS MUNICIPAIS
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

13. ANEXOS

