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APRESENTAÇÃO 

 

 O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo produz e 

atualiza continuamente o Inventário da Oferta Turística do Estado. Com isso, busca 

identificar recursos paisagísticos, culturais, humanos e financeiros para o 

desenvolvimento sustentável e duradouro desta atividade. 

O Inventário da Oferta Turística é um documento basilar que consiste no 

levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e 

equipamentos e da infraestrutura de apoio ao turismo como instrumento base de 

informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade, 

possibilitando a definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo 

ao desenvolvimento sustentável. 

Sobretudo, trata-se de um documento claro, objetivo e substancial para a 

consulta de gestores públicos, empresários, pesquisadores, profissionais da área e 

estudantes, que oferece dados confiáveis sobre a oferta turística de um destino, 

bem como permite uma análise econômica e seu efeito multiplicador no 

desenvolvimento municipal.  

Em síntese, é um diagnóstico real do potencial turístico de um município, 

seus atrativos e características, e também das suas deficiências, pontos críticos e 

gargalos, permitindo a gestão pública municipal intervir nos aspectos chaves e 

assim promover ajustes necessários ao desenvolvimento socioeconômico local. 

 

 

 

                           

Secretário de Estado de Turismo do Pará. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi realizar o Inventário da Oferta Turística 

de Marabá contemplando sistematicamente sua infraestrutura básica e de serviços, 

equipamentos de apoio, atividades econômicas e os principais fatores de relevante 

interesse ou correlação com a atividade turística. 

O Inventário da Oferta Turística é uma ferramenta de planejamento e gestão 

que tem como objetivo produzir informações sobre a infraestrutura, serviços e 

atrativos turísticos do Estado do Pará. Essas informações são fundamentais para 

efetivação de políticas públicas da Secretaria de Estado de Turismo.  

De maneira geral, este documento foi produzido com base na metodologia 

de Inventário da Oferta Turística institucionalizada pelo Ministério do Turismo 

(MTUR) e de outras iniciativas. Essa composição metodológica foi elaborada de 

forma participativa e interdisciplinar, tendo como objetivo central auxiliar os 

municípios a identificar e planejar a atividade turística a partir de sua oferta.  

O levantamento de dados para a Inventariação da Oferta Turística de Marabá, 

Estado do Pará, foi iniciado no ano de 2016. O presente estudo está dividido em 3 

capítulos estruturais, tratados conforme a nova metodologia do MTUR que se divide 

em três categorias distintas: 

• Categoria A, trata da infraestrutura de apoio ao turismo, informações 

básicas do município, serviços básicos e de apoio, assim como uma síntese 

de sua história de formação, economia, meios de acesso entre outras 

informações básicas importantes para a fase de diagnóstico local. 

• Categoria B, que adentra à descrição dos serviços turísticos locais com 

suas especificidades, classificações, observações críticas e estrutura. 

• Categoria C, estão dispostas informações de descrição dos atrativos 

naturais e culturais do município. Por fim, o documento traz um diagnóstico 

da Oferta Turística, elaborado pela Secretaria de Estado de Turismo do Pará, 

para fins de planejamento público e privado do turismo. 

O processo de inventariação da oferta turística, configurou-se 

metodologicamente em três fases distintas: 

1. Pesquisa de dados secundários; 

2. Levantamento de campo; 

3. Produção do relatório final. 
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A pesquisa de dados secundários caracterizou-se pela busca, arquivamento 

e registro de informações básicas do município com fontes de informações diversas, 

a fim de facilitar o conhecimento sobre o território. Neste, ocorreu o levantamento 

de dados sociais, econômicos, demográficos e ambientais. Em cumprimento a esta 

fase foram preenchidos os formulários e informações pertinentes à Categoria A. 

Foram realizadas consultas a material bibliográfico, estudos anteriores, com 

destaque para o do documento Estatísticas Municipais do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará e sites de informações 

institucionais.  

As atividades de campo compreendem: Entrevistas para coleta de 

informações preliminares de serviços e equipamentos de apoio ao turismo e 

indicação de atrativos naturais e culturais. No levantamento de campo foram 

visitadas instituições públicas, empresas prestadoras de serviços turísticos e 

atrativos naturais e culturais. Para essa finalidade, foram utilizados formulários das 

Categorias A, B e C, GPS para coleta de dados e sistemas de coordenadas 

configuradas em graus decimais. As entrevistas foram realizadas no período de 

21/07/2021 a 24/09/2021. 

Após o levantamento de campo, as pesquisadoras realizaram a organização 

das informações e iniciaram a produção do relatório técnico com a sistematização 

dos dados coletados em campo para posterior entrega do documento em cópias 

digitais e impressas a serem disponibilizadas na base de dados virtuais e físicos da 

Secretaria de Estado de Turismo do Pará, assim como aos órgãos e entidades 

parceiras e aos demais interessados no assunto, com a finalidade de posterior 

consulta.  
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1. CATEGORIA A – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO 

TURISMO 

1.1. INFORMAÇÕES DO DESTINO 

UF: Pará 

Nome do município: Marabá   

Região Turística: Região Turística Carajás 

População total (hab.): 287.664 Pessoas 

População urbana: 186.270 

População rural: 47.399 

Área Km²: 15.128,058 km² 

Municípios limítrofes:  

• Novo Repartimento, Itupiranga, Nova Ipixuna e Rondon do Pará (ao norte); 

• São Geraldo do Araguaia, Eldorado do Carajás, Curionópolis e Parauapebas 

(ao sul); 

• Bom Jesus do Tocantins, São João do Araguaia e São Domingos do 

Araguaia (ao leste); 

• São Félix do Xingu (ao oeste). 

Temperatura média anual1 (ºC): 26.7 °C 

Temperatura mínima anual (ºC): 25.3 °C Fevereiro. 

Temperatura máxima anual (ºC): 28.7 °C. Setembro, o mês mais quente do ano. 

Período de seca: junho a outubro 

Período de chuva: outubro a março 

Clima: Tropical  

Principais atividades econômicas: 

• Comércio e Serviços 

• Pecuária 

• Agricultura 

• Extrativismo Mineral 

 
1 https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/para/maraba-715120/ 
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• Pesca 

Serviços de telefonia e internet: Claro, Oi, Tim, Vivo 

Postos de telefone público: Não 

Emissoras de rádio: Sim  

• Rádio O Dia FM 93, 9 

• Rádio FM 91  

• Rádio Clube FM 100, 7  

• Rádio Correio FM 92,1 

 

Nome do Prefeito: Sebastião Miranda Filho 

Telefone: (94) 3322-2982/1832 

E-mail: tiao.miranda@maraba.pa.gov.br 

Partido: Partido Social Democrático - PSD 

Endereço da prefeitura: Paço Municipal - Folha 31 S/Nº– Nova Marabá 

Telefone: (94) 3322-2982 

Nº de funcionários permanentes:  6.885 

Nº de funcionários temporários: 3.010 

 

1.1.2. Nome das Secretarias e Departamentos 

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN 

Karam El Hajjar 

E-mail: karam@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3322-1363/1193/3786/6311 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 05 – Nova Marabá – CEP: 68507-765. 

E-mail: seplan@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD 

José Nilton de Medeiros 

E-mail: nilton.medeiros@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3322-1223 /1646/3320/5908 

Endereço: Folha 32, Quadra 7, Lote 19 – Nova Marabá – CEP: 68508-070 . 

E-mail: semad@maraba.pa.gov.br 

mailto:tiao.miranda@maraba.pa.gov.br
mailto:karam@maraba.pa.gov.br
mailto:seplan@maraba.pa.gov.br
mailto:nilton.medeiros@maraba.pa.gov.br
mailto:semad@maraba.pa.gov.br
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Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária – SEGFAZ 

Aldo Corrêa Maranhão Sobrinho 

E-mail: aldo.maranhao@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3321-2243/3322-4711 

Endereço: Avenida VP8 Folha 26, Quadra 7, Lote 04-E Edifício Ernesto Frota– Nova 

Marabá – CEP: 68508-070. 

E-mail:segfaz@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN 

Inácia Meires  Silva Rolim 

E-mail: meire.rolim@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3322-5282 

Endereço: Folha 32, Quadra 7, Lote Especial – Nova Marabá – CEP: 68508-070.  

E-mail: sefin@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Procuradoria Geral do Município – PROGEM 

Absolon S. Santos 

E-mail: absolon.santos@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-4666 

Endereço: Folha 31 – Paço Municipal – Nova Marabá – CEP: 68508-970 . 

E-mail: progem@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Controladoria Geral do Município – CONGEM 

Lígia Maia de Oliveira 

E-mail: ligia.maia@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-4803 

Endereço: Folha 32, Quadra 7, Lote Especial – Nova Marabá – CEP: 68508-070. 

E-mail: congem@maraba.pa.gov.br 

mailto:aldo.maranhao@maraba.pa.gov.br
mailto:segfaz@maraba.pa.gov.br
mailto:meire.rolim@maraba.pa.gov.br
mailto:sefin@maraba.pa.gov.br
mailto:progem@maraba.pa.gov.br
mailto:ligia.maia@maraba.pa.gov.br
mailto:congem@maraba.pa.gov.br
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Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

Marilza de Oliveira Leite 

E-mail: marilza.leite@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-1664/5665 

Endereço: Av. Hileia, S/N– Agrópolis do Incra – Bairro Amapá – CEP: 68502-100. 

E-mail: semed@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Cultura – SECULT 

José Scherer 

E-mail: jose.scherer@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3321-2243 

Endereço: Rua Cinco de Abril, S/Nº – Marabá Pioneira - CEP: 68500-040 . 

E-mail: secult@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR 

Ricardo Pugliese 

E-mail: ricardo.puglieses@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3321-1188 

Endereço: Rua Cinco de Abril Nº 934 - Marabá Pioneira – CEP: 68500-040. 

E-mail: sicom@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL 

Thiago Farias Miranda 

E-mail: thiago.miranda@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-1109 

Endereço: Folha 16, Quadra 40, Lote Especial – Nova Marabá  CEP: 68511-340 . 

E-mail: sel@maraba.pa.gov.br 

mailto:marilza.leite@maraba.pa.gov.br
mailto:semed@maraba.pa.gov.br
mailto:jose.scherer@maraba.pa.gov.br
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
mailto:sel@maraba.pa.gov.br
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Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Valmir Silva Moura 

E-mail: valmir.moura@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3324-2449/7244 

Endereço: Rodovia Transamazônica,S/N– Agrópolis do Incra – Bairro Amapá 

CEP: 68500- 000. 

E-mail: prefeitura@marabá.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria de Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários– 

SEASPAC 

Nadjalucia Oliveira Lima 

E-mail: nadjalucia.lima@maraba.pa.gov.br 

Tel.: (94) 3324-1382/1282/3323-6877 

Endereço: Travessa Ubá, Quadra 4, Lote 2 – Agrópolis do Incra – Bairro Amapá – 

CEP: 68510-970. 

E-mail: seasp@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP 

Fábio Cardoso Moreira 

E-mail: fabio.moreira@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3322-2827 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 5 – Nova Marabá – CEP: 68507-765 . 

E-mail: sevop@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h  de segunda à sexta-feira. 

 

Secretaria Municipal de Mineração, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia 

– SICOM 

Ricardo Pugliese 

mailto:prefeitura@marabá.pa.gov.br
mailto:seasp@maraba.pa.gov.br
mailto:fabio.moreira@maraba.pa.gov.br
mailto:sevop@maraba.pa.gov.br
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E-mail: ricardo.puglieses@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3321-1188 

Endereço: Rua Cinco de Abril Nº 934- Marabá Pioneira – CEP: 68500-040. 

E-mail: sicom@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI 

Francisco Adailton de Sá 

E-mail: adailton.sa@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3324-4067/ 3324-3505 

Endereço: Rua do Bosque, S/N – Agrópolis do Incra – Bairro Amapá- 

CEP: 68502-340. 

E-mail:seagri@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Rubens Borges Sampaio 

E-mail: rubens.sampaio@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (94) 3323-0571 

Endereço: Rua Amazônia S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá.CEP: 68502-030. 

E-mail: meioambiente@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

1.1.3. Outros Órgãos de Governo 

Secretaria de Comunicação Social  – SECOM 

Alessandro de Souza Gusmão Viana 

E-mail: alessandro.viana@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-1363 

Endereço: Folha 31 – Paço Municipal – Nova Marabá – CEP: 68508-970. 

 E-mail: ascom@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

mailto:sicom@maraba.pa.gov.br
mailto:seagri@maraba.pa.gov.br
mailto:rubens.sampaio@maraba.pa.gov.br
mailto:meioambiente@maraba.pa.gov.br
mailto:alessandro.viana@maraba.pa.gov.br
mailto:ascom@maraba.pa.gov.br
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Secretaria  Municipal de Segurança Institucional – SMSI 

Jair Barata Guimarães 

E-mail: jair.guimaraes@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3324-3878 

Endereço: Folha 31 – Paço Municipal – Nova Marabá – CEP: 68508-970. 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

  

Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá  – SSAM 

Múcio Eder Andalécio – Presidente 

E-mail: mucio.andalecio@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3322-5259/1393 

 

Defesa Civil Municipal 

Telefone: (94) 3321-8990 

Endereço: Travessa Carlos Leitão, 289 – Marabá Pioneira – CEP: 68.500-410 . 

E-mail: decom@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Hospital Municipal de Marabá – HMM 

Telefones: (94) 3322-2049/2101 

Endereço: Folha 17, Quadra Especial – Nova Marabá – CEP: 68.500-500 . 

E-mail: hmm@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 24 horas de segunda a domingo 

 

Hospital Materno Infantil – HMI 

Telefones: (94) 3322-5751/5755 

Endereço: Rua Cinco de Abril, 1.550 – Marabá Pioneira – CEP: 68500-040 . 

E-mail: hmimba@maraba 

Horário de atendimento: 24 horas de segunda a domingo 

  

mailto:jair.guimaraes@maraba.pa.gov.br
mailto:decom@maraba.pa.gov.br
mailto:hmm@maraba.pa.gov.br
mailto:hmimba@hotmail.com
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Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

Telefones: Samu 192 – (94) 3324-1724 / 9144-3254 

Endereço: Rodovia Transamazônica,S/N, Agrópolis do Incra, Bairro Amapá 

CEP: 68500- 000. 

E-mail: samu192@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 24 horas de segunda a domingo 

 

Departamento Municipal de Trânsito Urbano – DMTU 

Telefones: (94) 3322-1021/3322-2233 

Telefone do Plantão 24h para fiscalização e atendimento de Boletim de Ocorrência 

de     Acidentes de Trânsito (BOAT): (94) 3322-9014 

Endereço: Folha 17, Quadra, Lote Especial, Nova Marabá 

CEP: 68500-000. 

E-mail: dmtu@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Guarda Municipal 

Telefones: (94) 3322-32982 

Endereço: Folha 31 – Paço Municipal – Nova Marabá, CEP: 68511-340 . 

 E-mail: guardamunicipal@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU 

Mancipor Oliveira Lopes 

E-mail: mancipor.lopes@maraba.pa.gov.br 

Telefones: (Recepção) (94) 99203-9086 

Endereço: Folha 32, Quadra Especial, Lote Especial, Nova Marabá, Marabá-PA. 

CEP: 68500-000. 

E-mail:sdu@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

mailto:samu192@maraba.pa.gov.br
mailto:dmtu@maraba.pa.gov.br
mailto:E-mail:%20guardamunicipal@maraba.pa.gov.br
mailto:sdu@maraba.pa.gov.br
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Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Marabá –    IPASEMAR 

Nilvana Monteiro Sampaio Ximenes 

Telefones: (94) 3322-3870/1293/ 2370 

Endereço: Folha 32, Quadra 14, Lote 01 – Nova Marabá – CEP: 68508-130 

 E-mail: administrativo@ipasemar.pa.gov.br 

E-mail: presidencia@ipasemar.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h de segunda à sexta-feira 

 

Fundação Casa da Cultura - FCCM 

Vanda Régia Américo Gomes 

e-mail: presidencia@casadaculturademaraba.org 

Telefone: (94) 3322-2315 

Endereço: Folha 31, Quadra Especial, Lote 1 – Nova Marabá 

CEP: 68508-970 – E-mail: casadacultura@maraba.pa.gov.br 

Horário de atendimento: 08h às 14h  de segunda à sexta-feira. 

Possui órgão responsável pelo turismo: Sim 

Forma jurídica: Secretaria 

Nome do órgão oficial de turismo: Secretaria Municipal de Turismo 

Titular do órgão: Ricardo Pugliese 

Possui dotação orçamentária destinada ao turismo: Sim 

Valor da dotação no último ano (R$): 764.365,98  

Ano de referência: 2020 

Ações executadas pelo município relativo ao turismo:  

• Marketing e promoção; 

• Obras de infraestrutura de apoio; 

• Qualificação de produtos e serviços; 

• Outras ações. 

Endereço do Órgão Oficial de Turismo: Rua Cinco de Abril nº 934, Velha Marabá, 

Marabá-PA. CEP: 68500-040. 

Site: https://semtur.maraba.pa.gov.br/ 

E-mail: smtur@maraba.pa.gov.br 

Telefone: (94) 3321-1872 

mailto:administrativo@ipasemar.pa.gov.br
mailto:presidencia@casadaculturademaraba.org
mailto:casadacultura@maraba.pa.gov.br
mailto:smtur@maraba.pa.gov.br
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Lei orgânica: Sim 

Lei de criação do Conselho Municipal de Turismo: A Lei 15.218 que criou o 

Conselho Municipal de Turismo em 1998 foi alterada para 17.353 em 03 de julho 

de 2009. 

Legislação de ocupação do solo urbano: Sim 

Legislação de proteção ambiental: Sim 

Legislação de apoio à cultura: Sim 

Legislação de incentivos fiscais ao turismo: Sim 

Regulamentação específica do turismo: Sim 

Plano de desenvolvimento do turismo: Não 

Plano Diretor: Sim 

Abastecimento de água: Canalizada de rio 

Serviço de esgoto: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE 

Serviços de energia: Rede elétrica (Equatorial Energia) 

Energia solar (empresas particulares) 

Serviços de coleta de lixo: Coleta convencional 

Nº total de visitantes: 358. 588 

Nº total de visitantes na alta temporada: 50.000 

Nº total de visitantes na baixa temporada: 20.000 

Nº total de visitantes de procedência regional: 25.00 

Nº total de visitantes de procedência estadual: 15.000 

Nº total de visitantes de procedência nacional: 10.000 

Nº total de visitantes de procedência internacional: 3.633 

Ano base da informação: 2020 

Fonte2. 

1.1.4. Histórico do município3: 

História  

Marabá é terra de sol forte, cultura rica e povo hospitaleiro. Sua fundação 

aconteceu em 5 de abril de 1913. 

 
2 http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home 
3 http://maraba.pa.leg.br/institucional/maraba/historia 
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O povoamento da bacia do Itacaiúnas tem na formação do município um 

papel importante, porque apesar dessa região ter sido explorada pelos portugueses 

ainda no século XVI, permaneceu sem ocupação definitiva durante quase 300 anos. 

Somente a partir de 1892 é que, de fato, o espaço foi ocupado por colonizadores. 

A denominação Marabá tem origem indígena e significa filho do prisioneiro 

ou estrangeiro, ou ainda o filho da índia com o branco. 

Criado em 27 de fevereiro de 1913 por reivindicação da comunidade 

marabaense, o município só foi instalado formalmente em 05 de abril do mesmo 

ano, data que passou a ser comemorada como seu aniversário e só recebeu o título 

de cidade em 27 de outubro de 1923, através da lei 2207. 

Em 1929, a cidade já se encontra iluminada por uma usina à lenha e em 17 

de novembro de 1935 o primeiro avião pousa no aeroporto recém inaugurado. 

Nesse período, a cidade era composta por 450 casas e 1500 habitantes fixos. 

Com a abertura da PA-70, em 1969, Marabá é ligada à rodovia Belém-

Brasília. E em 1980 a cidade é assolada pela maior enchente da sua história. Já 

restaurada, em 1988 dá início aos preparativos para a instalação de indústrias 

siderúrgicas, para produção de ferro-gusa, negócio que veio trazer grandes 

benefícios e expansão para o município. 

A população do município aumentou significativamente e em meados de 

1998 o número de habitantes fixos alcançava 157.884. Sempre nesse processo de 

crescimento é que no ano seguinte, a cidade se firmou como a sede de grandes 

eventos de repercussão nacional: MARALUAR, EXPOAMA, FECAM e FICAM. 

Atualmente a população marabaense está em torno de 287.664 habitantes 

segundo dados do IBGE [2021]4 e os números dessa estimativa crescem, já que a 

cidade está em processo de desenvolvimento acelerado e recebe muitas pessoas 

vindas de outras localidades. 

Localização 

Marabá encontra-se entre dois grandes rios, Itacaiúnas e Tocantins. Vista de 

cima, o núcleo da Velha Marabá tem o formato de “Y”. A cidade divide-se em cinco 

núcleos urbanos distintos: Marabá Pioneira ou Velha Marabá, Cidade Nova, Nova 

Marabá onde os bairros recebem o nome de folhas numeradas, São Félix, e Morada 

Nova, a 20 km de Marabá. 

 
4 http://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/maraba/panorama 
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Localizada no Sudeste paraense está entre o limite das cidades Itupiranga, 

Jacundá e Rondon do Pará ao Norte, São Geraldo do Araguaia, Curionópolis, 

Parauapebas e São Félix do Xingu ao Sul, Bom Jesus do Tocantins e São João do 

Araguaia ao Leste e Senador José Porfírio ao Oeste do estado. A distância que 

separa Marabá, da capital Belém é de 553 km. 

Dados 

Marabá, cidade em constante expansão, que com sua área de 15.128,058 

Km², recebe pessoas oriundas de outros estados e as acolhe como filhos da terra. 

Estima-se que nesta cidade residam em torno de 287.644 mil habitantes, uma 

população bastante miscigenada, praticamente todos os estados brasileiros estão 

representados em Marabá, com maior volume de maranhenses, goianos e 

piauienses, porém baianos, paulistas e pernambucanos também vieram tentar a 

sorte e acabaram fixando moradia no município.  

Relevo5 

 A topografia do município de Marabá apresenta as maiores altitudes da 

região Sudeste do Estado do Pará, através das Serras dos Carajás, Sereno, 

Buritirama, Paredão, Encontro, Cinzento e Misteriosa, conforme mostra a Figura 5. 

Desse complexo, destaca-se a Serra dos Carajás, como a de maior porte. 

Entretanto, é na serra do Cinzento que se encontra a altitude máxima do município 

de Marabá, com 792 metros. As serras dos Carajás, Cinzento e Buritirama estão 

situadas em áreas de conservação sob jurisdição federal, denominadas de Floresta 

Nacional do Tapirapé-Aquiri e a Reserva Biológica do Tapirapé, onde se encontram 

diversas cavernas. 

 
5 GEO MARABÁ PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA) EQSW 

103/104 Lote 01 Bloco C - 1° andar, CEP 70 670 350 Brasília (DF) - Telefone: (61) 3038 9233 
Fax: (61) 3038 9239 - E mail (office): pnuma.brasil@unep.org | www.pnuma.org.br. 
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 6 

01 – Serra dos Carajás 

02 – Serra do Cinzento 

03 – Serra Misteriosa 

05 – Serra do Sereno 

06 – Serra do Paredão 

07 – Serra do Encontro 

 

7 

 

Em relação à cidade de 

Marabá, os pontos mais elevados 

situam-se na Cidade Nova, nas 

proximidades do aeroporto, com 

134,5 m, na Nova Marabá, nas 

proximidades da interseção da 

rodovia Transamazônica com a 

rodovia PA-150, com 119,1 m e na 

Marabá Pioneira, nas proximidades 

da interseção da Av. Antônio Maia e 

Getúlio Vargas, com 84,9 m de 

altitude em relação ao nível do mar. Os pontos urbanizados de menores altitudes 

 
6 Imagem - Figura 4 - do arquivo documento - GEO-MARABÁ – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O MEIO AMBIENTE (PNUMA) - E mail (office): pnuma.brasil@unep.org | www.pnuma.org.br 
7 Imagem - Figura 5 - do arquivo documento - GEO-MARABÁ – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O MEIO AMBIENTE (PNUMA) - E mail (office): pnuma.brasil@unep.org | www.pnuma.org.br 
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situam-se na Cidade Nova, no Bairro da Independência, Liberdade e Bairro do Novo 

Planalto, na Nova Marabá, na Folhas 01, 32, 14 e 33 e na Marabá Pioneira, no 

bairro do Cabelo Seco, Santa Rita e Santa Rosa, conforme assinalado na Figura 6. 

Cobertura vegetal: A fitofisionomia das florestas do município de Marabá se 

caracteriza por três tipos: A floresta ombrófila aberta, a floresta ombrófila densa e 

as áreas antrópicas. Na área urbana de Marabá predominam as florestas 

antrópicas, conforme mostra a Figura 9. Na Figura 10, pode-se verificar que as 

áreas indígenas e as Reservas Biológicas do Tapirapé e Floresta Nacional do 

Tapirapé, encontram-se sobre pressão, da seguinte forma: 

• As reservas Biológicas do Tapirapé e a Floresta Nacional do Tapirapé – 

Aquiri, recebem pressão das áreas públicas do estado, ocupadas por 

posseiros, terras documentadas pelo Estado ocupadas por proprietários e 

foreiros, além das terras públicas federais com presença de pequenos e 

grandes pretendentes a extratores de madeira. 

• A reserva indígena do Cateté localizada a oeste do município, sofre pressão 

tanto das terras a serem documentadas pelo Estado (Iterpa) como das terras 

públicas federais com pretendentes a extração de madeira. 

• A reserva indígena do Sororó sofre pressão de assentamentos próximos aos 

seus limites e de uma grande quantidade de terras em conflitos. 
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Hidrografia8 : A cidade 

de Marabá está situada em 

uma área de baixa altitude na 

confluência de dois rios – o 

Itacaiúnas e Tocantins – e 

sofre com as enchentes anuais 

em decorrência da topografia e 

da influência direta de quatro 

rios: Itacaiúnas, Tocantins, 

Tauarizinho e Sororó. Além das 

bacias relativas a estes rios, o 

município está inserido nas 

bacias dos rios Aquiri, Tapirapé, 

Cinzento, Preto, Parauapebas 

e Vermelho. Destas, estão incluídas totalmente na área do município as bacias dos 

rios Tapirapé, Cinzento e Preto. Destaca-se a bacia do Itacaiúnas por banhar toda 

a área municipal, além de outros municípios como Parauapebas, Curionópolis e 

Eldorado dos Carajás, conforme a Figura 7. Em termos de área de abrangência das 

bacias, conforme mostra a Tabela 1, a bacia do Itacaiúnas é a que cobre maior área, 

isto é, 5.383,4 km², ressaltando-se que no rio Itacaiúnas diversas cachoeiras 

constituem obstáculo à navegação. 

 Como o rio Tocantins, que embora percorra apenas um trecho de 50 km no 

território marabaense (enquanto o Itacaiúnas o faz em mais de 200 km), permitia a 

navegação entre Marabá e a capital do Estado, Belém, isto contribuiu para a 

colonização da área em que veio a constituir-se a cidade de Marabá. 

Atividades econômicas9: 

Município: Marabá 

Estado: Pará. 

Região: Norte 

 
8 Imagem - Figura 7 - do arquivo documento - GEO MARABÁ PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

MEIO AMBIENTE (PNUMA) EQSW 103/104 Lote 01 Bloco C - 1° andar, CEP 70 670 350 Brasília (DF) - 
Telefone: (61) 3038 9233 Fax: (61) 3038 9239 - E mail (office): pnuma.brasil@unep.org | 
www.pnuma.org.br 

Disponível em: 9 https://maraba.pa.gov.br/wp-
content/uploads/2020/02/termo_de_refere%CC%82ncia_projeto_ba%CC%81sico_capi%CC%
81tulo_i_especificac%CC%A7a%CC%83o_do_servic%CC%A7o.pdf 
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Área Total: 15.128, 058 km² 

População: 287.664 habitantes, de acordo com IBGE [2021]. 

Coordenadas geográficas: Latitude 05º, 21’, 54”, longitude 04º 07’ 24” 

Distância da capital do Estado: 553 km 

PIB: R$ 7,4 bilhões 

Receita orçamentária: R$ 1.029.201.958,8210 

Renda per capita: R$ 31.920,20 [2018] IBGE 

Os setores de maior expressão econômica são os setores de Serviços e 

Indústria com percentuais respectivos a 37,66% e 32,92%, as duas atividades 

representam mais de 70% do valor adicionado bruto do município. 

A - Setor Primário: 

A pecuária com base na criação de gado bovino, é uma atividade de grande 

importância para o município, além de assegurar uma das formas de subsistência 

da população, proporciona o desenvolvimento regional e local, pela criação em 

grande escala, sendo comercializado nas diversas regiões brasileiras, e também 

no exterior. O rebanho local é destaque pela sua qualidade superior, sendo um dos 

mais expressivos rebanhos bovinos do Estado, resultado advindo do uso de 

tecnologia de ponta na seleção e fertilização. Possui também rebanhos de suínos, 

equinos, ovinos e aves. 

O setor pesqueiro também tem um papel fundamental na base econômica 

local, exportando seu excedente para todo o norte e nordeste. 

 A agricultura é bastante diversificada, tendo produção de cereais, 

leguminosas e oleaginosas, como o milho, arroz e feijão, de frutas, como a banana 

e o açaí, e extração de madeira. 

B - Setor Secundário: 

Através da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI, foi 

instalado no final da década de oitenta, numa área de 1.300 hectares, o Distrito 

Industrial de Marabá - DIM, para criar a base de um Polo Siderúrgico visando o 

minério de ferro de Carajás, explorado pela Vale S/A. Além de contar com mais de 

200 indústrias, sendo a siderurgia (ferro-gusa) a mais importante, havendo também 

a indústria madeireira, a indústria moveleira e a fabricação de telhas e tijolos. A 

economia industrial do município também conta com a mineração de manganês na 

 
10 LOA 2020- Lei 17956-19 
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Serra da Buritirama, e com agroindústria. Em Marabá, a agroindústria trabalha com 

processamento de polpas, farinha de mandioca, beneficiamento de arroz, leite e 

palmito. 

A instalação de aciarias veio dinamizar ainda mais a economia local 

formando um Polo metalmecânico com vistas a verticalizar a produção mineral local. 

Há ainda projetos que virão durante e após a instalação das aciarias, dentre eles 

estão: O gasoduto Açailândia-Marabá e a construção do novo Porto da cidade. 

C - Setor Terciário: 

O setor de comércio e serviços também tem sua parcela de contribuição. 

Marabá conta com aproximadamente cinco mil estabelecimentos divididos entre 

comércio, formado por micros, pequenas, médias e grandes empresas, e serviços 

hospitalares, financeiros, educacionais, de construção civil e de serviços públicos. 

O comércio é destaque, pois a cidade é um grande entreposto comercial regional 

do Sul e Sudeste do Pará. 

1.2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ACESSO11 

Os principais acessos a outras cidades em Marabá são as BR-155, BR-230 

E BR- 153, que a ligam a todo o Brasil e também à rodovia estadual PA-150 

(Rodovia Paulo Fontelles). Outro acesso de Marabá é feito pela rodovia BR-222, 

que liga a cidade a Região Nordeste do Brasil. A Avenida VP-8 interliga as rodovias 

da cidade e as regiões centrais a periferia. Assim como outras vias importantes 

como a Avenida Antônio Vilhena, Avenida Nagib Mutran e a Avenida Antônio Maia 

que é a principal avenida do centro da cidade, e pelo Aeroporto João Corrêa da 

Rocha de abrangência nacional. 

1.2.1 Rodoviário 

Rodovias 

Tipos de meio de acesso: BR-155 

Jurisdição: Federal 

Faixas de rolamento: Mão Dupla 

Pavimentação: Asfalto. 

 
11 Observação: fontes https://maraba.pa.gov.br/wp-

content/uploads/2020/02/termo_de_refere%CC%82ncia_projeto_ba%CC%81sico_capi%CC%
81tulo_i_especificac%CC%A7a%CC%83o_do_servic%CC%A7o.pdf 
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Pedágio: Não. 

Município vizinho interligado pela rodovia: Eldorado dos Carajás (a 100 km) 

Sinalização turística: Sim. 

Entidade mantenedora: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-

DNIT. 

Sítio eletrônico (site/página web): www.dnit.gov.br/ 

Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação, 

meio de hospedagem, serviços mecânicos, mercearias. 

Questões ambientais/sociais: Lixo, desmatamento, queimadas, insegurança, 

extrativismo mineral, prostituição. 

Estado de conservação: Boa 

 

Rodovia BR 230 

Jurisdição: Federal 

Faixas de rolamento: Mão dupla 

Pavimentação: Asfalto 

Pedágio: Não 

Município vizinho interligado pela rodovia: Itupiranga (a 48km), São Domingos do 

Araguaia (à 72km). 

Sinalização turística: Sim 

Entidade mantenedora: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-

DNIT. 

Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação, 

meio de hospedagem, serviços mecânicos, supermercado. 

Questões ambientais/sociais: Lixo, desmatamento, queimadas, insegurança, 

extrativismo mineral, prostituição. 

Estado de conservação: Boa. 

 

Rodovia BR 222 

Jurisdição: Federal 

Faixas de rolamento: Mão dupla 

Pavimentação: Asfalto. 

Pedágio: Não. 

Município vizinho interligado pela rodovia: Bom Jesus do Tocantins (à 80km) 
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Sinalização turística: Sim. 

Entidade mantenedora: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-

DNIT. 

Sítio eletrônico (site/página web): www.dnit.gov.br/ 

Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação, 

meio de hospedagem, serviços mecânicos, supermercado. 

Questões ambientais/sociais: Lixo, desmatamento, queimadas, insegurança, 

extrativismo mineral, prostituição. 

Estado de conservação: Boa 

 

Rodovia PA 155 

Jurisdição: Estadual 

Faixas de rolamento: Mão dupla 

Pavimentação: Asfalto. 

Pedágio: Não. 

Município vizinho interligado pela rodovia: Xinguara (a 200km) 

Sinalização turística: Sim. 

Entidade mantenedora: Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN 

Sítio eletrônico (site/página web): www.setran.pa.gov.br 

Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação, 

meio de hospedagem, serviços mecânicos, supermercado. 

Questões ambientais/sociais: Lixo, desmatamento, queimadas, insegurança, 

extrativismo mineral, prostituição. 

Estado de conservação: Boa 

Rodovia PA 150 

Jurisdição: Estadual 

Faixas de rolamento: Mão dupla 

Pavimentação: Asfalto 

Pedágio: Não 

Município vizinho interligado pela rodovia: Goianésia do Pará (a 210 km) 

Sinalização turística: Sim 

Entidade mantenedora: Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN 

Sítio eletrônico (site/página web): www.setran.pa.gov.br 
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Equipamentos e serviços ao longo da rodovia: Posto de combustível, alimentação, 

meio de hospedagem, serviços mecânicos, supermercado. 

Questões ambientais/sociais: Lixo, desmatamento, queimadas, insegurança, 

extrativismo mineral, prostituição. 

Estado de conservação: Boa 

1.2.2. Estação Rodoviária 

Terminal Rodoviário de Marabá - Pedro Marinho 

Endereço: Folha 32, Avenida. VP 08, 4575 - Vila Militar Pres. Castelo Branco, Nova 

Marabá, Marabá – PA. CEP: 68508-010. 

Coordenadas: -5°20'55.76"/- 49° 6'7.53" 

Telefone: (94) 3323-3146 

Sinalização turística: Sim. 

Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, posto de 

combustível. 

Pontos de referência: BR-230 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não. 

Informativos impressos: Não. 

Regras de funcionamento: Todos os dias da semana. 

Equipamentos e serviços: Estacionamento, instalações sanitárias, lanchonete/bar, 

táxis, vans intermunicipais, lojas de conveniência e vendedores ambulantes. 

Tipo de operação: Passageiros. 

Abrangência operacional: Nacional. 

Linhas regulares: Jarlentur, Expresso Açailândia, Viação Real Maia, Viação Helios, 

Viação São Geraldo, Boa Esperança. 

 

Terminal Miguel Pernambuco 

Endereço: BR- 222 Km 06, S/Nº – Nova Marabá 

Coordenadas: - 5°21'34.17"/- 49° 4'43.72" 

CEP: 68507-765 

Telefone: 3322-2612 

Sinalização turística: Sim. 

Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, posto de 

combustível. 
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Pontos de referência: PA -150 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não. 

Informativos impressos: Não. 

Regras de funcionamento: Todos os dias da semana. 

Equipamentos e serviços: Instalações sanitárias, lanchonete/bar, táxi, 

estacionamento. 

Tipo de operação: Passageiros. 

Abrangência operacional: Nacional. 

Linhas regulares: Expresso Açailândia, Viação Real Maia, Viação Helios, 

Viação São Geraldo, Boa Esperança, Vans. 

1.2.3. Estação Ferroviária de Marabá 

Endereço: Pátio Ferroviário de Marabá, km 738 da EFC, Distrito Industrial, CEP: 

68508-010. 

Coordenadas: -5°23'50.73, - 49° 5'52.21 

Telefone: (94) 3323-3146/ 3323-1334 

Sinalização turística: Sim. 

Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, posto de 

combustível. 

Pontos de referência: Br-158 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não. 

Informativos impressos: Sim 

Regras de funcionamento: Todos os dias da semana, exceto quarta. Às segundas, 

quintas e sábados funciona de 16h às 22h e nas terças, sextas e domingos de 6h 

às 10h. 

Estacionamento: Sim 

Equipamentos e serviços: Instalações sanitárias, lanchonete/bar, táxi. 

Tipo de operação: Passageiros e cargas. 

Abrangência operacional: Regional 

Linhas regulares: São Luís 

1.2.4. Aeroporto João Corrêa da Rocha 

Endereço: BR 230, Bairro Amapá, Marabá-PA. CEP: 68502-290. 

Coordenadas: - 5°22'18.75"/- 49° 8'12.83" 
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Telefone: (94) 3324-1383 

Sinalização turística: Sim. 

Proximidades: Restaurante, bar/lanchonete, meio de hospedagem, posto de 

combustível. 

Pontos de referência: Transamazônica 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Sim. 

Informativos impressos: Sim. 

Regras de funcionamento: Todos os dias da semana. 

Estacionamento: Sim 

Equipamentos e serviços: Instalações sanitárias, lanchonete/bar, táxi, lojinha de 

conveniência e estacionamento. 

Tipo de operação: Passageiros e cargas. 

Abrangência operacional: Nacional. 

Linhas regulares: Latam, Gol, Azul 

Obs. pista em concreto asfáltico denominada 07/25. A maior aeronave operada é a 

B-707, (KC-137 - versão militar). Possui um sítio aeroportuário de 3.350.767,05 m², 

pátio de aeronaves de 25.249,25 m², pista de 2.000m x 45m, área do terminal de 

passageiros de 1.011,63 m² e capacidade/ano de 1,5 milhões de passageiros e 

estacionamento com capacidade para 80 veículos. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Sim. 

1.3. EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Abastecimento de água: O serviço de água e esgoto é feito pela COSANPA- 

Companhia de Saneamento do Pará. A água consumida pelos habitantes de 

Marabá é proveniente dos rios Tocantins e Itacaiúnas, que passa por procedimento, 

nas estações de tratamento de água no município. 

Serviços de energia: A energia elétrica é fornecida pela empresa Equatorial Pará 

Distribuidora de Energia SA. 

Serviços de lixo: atende a 100% dos domicílios, de responsabilidade da PMM. 

Acesso à internet: Wireless, 4G. 

Telefonia móvel: Sim 

Telefonia fixa: Sim 
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1.3.1. Informações turísticas 

Divulgação impressa: Sim 

Divulgação televisiva: Sim 

Atendimento em língua estrangeira: Não 

Informativos impressos: Sim 

Visitantes ano (nº): 358.588 

Visitantes em alta temporada (nº): 50.000 

Meses de alta temporada: fevereiro, junho e julho 

Origem dos visitantes/turistas: Entorno municipal, estadual, nacional e internacional. 

Atrativos mais visitados: Orla e Praia do Tucunaré. 

Segmentos ou tipos de turismo em que é especializado: Turismo de Negócios e 

eventos, sol e praia e turismo de pesca. 

Legislação municipal de turismo: Sim (COMTUR) 

1.4 SISTEMA DE SEGURANÇA 

Polícia Civil 

Delegacia de Polícia Civil 

Endereço: Folha 32, s/n- Nova Marabá - CEP: 68507-670. 

Telefones: (94) 3321-4008 

Polícia Militar 

4°BPM - Batalhão Tocantins 

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros  

Endereço: Rodovia Transamazônica, km 04-Belo Horizonte - CEP: 68507-765. 

Telefones: (94) 190. 

 

Polícia Federal 

Delegacia de Polícia Federal 

Endereço: Folha 31, S/n - Nova Marabá, Marabá - PA, CEP: 68507-670. 

Telefones: (94) 3312-0200 

 

Fórum 

Endereço: Rodovia Transamazônica, S/n – Cidade Nova, Marabá-PA, CEP: 68507-

670. 
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Telefones: (94) 3321-4008. 

Site: www.tj.pa.gov.br 

 

Procuradoria da República 

Endereço: Rod. Transamazônica, 1076 - Amapá, Marabá - PA, 68502-290. 

Telefone: (94) 3312-1500 

Site: http://www.mpf.mp.br/pgr 

1.5. SISTEMA DE SAÚDE 

Rede assistencial - Estabelecimentos de Saúde 

Secretaria de Saúde: Sim 

Site: https://maraba.pa.gov.br/ 

Marabá possui 58 estabelecimentos de saúde, sendo 30 deles públicos, entre 

hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços odontológicos. A cidade 

possui 354 leitos para internação em estabelecimentos de saúde, sendo 30 deles 

UTI`s, além de 25 especialidades médicas. Há também o Centro de Referência à 

Saúde da Mulher (CRISMU), Centro de Hemodiálise, Centro de Controle de 

Zoonoses, Hemocentro Regional e o Hospital da Guarnição de Marabá (HGUMBA), 

subordinado a 23ª Brigada de Infantaria de Selva. O Hospital Municipal de Marabá 

(HMM) é o responsável pelo atendimento ao público de Marabá e de toda a região, 

em 2006 foi inaugurado o Hospital Regional do Sudeste do Pará que possui perfil 

de atendimento com foco em neurocirurgia, traumatologia, ortopedia, nefrologia, e 

cirurgia geral. 

 

Centro de Saúde Laranjeiras 

Rua dos Gaviões - Bairro Laranjeiras 

Tel: (94) 33242077 

 

Centro de Saúde Demósthenes Ayres Azevedo 

Rua Quintino Bocaíuva- Bairro Francisco Coelho 

Tel: (94) 33211616 

 

Unidade Programa Saúde da Família João Batista Bezerra 

Av. Silvino Santis – Bairro Santa Rosa 

http://www.tj.pa.gov.br/
http://www.mpf.mp.br/pgr
https://maraba.pa.gov.br/
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Tel: (94) 3321-1693 

 

Centro de Saúde Mariana Moraes 

Rua C Quadra Sul 5 Lote 10 – Bairro Nova Marabá 

Tel: (94) 3321-8647 

 

Centro de Saúde Liberdade 

Travessa Paulo Fontelles Quadra Especial – Bairro Independência 

Tel: (94) 3324-2031 

 

Centro de Saúde Enfermeira Zezinha 

Folha 23 Quadra Especial – Bairro Nova Marabá 

 

Centro de Saúde Maria Bico Doce 

Rua Duque De Caxias – Bairro São Félix 

 

Centro de Saúde Hiroshi Matsuda 

Folha 11 – Bairro Nova Marabá 

Tel: (94) 3323-2105 

 

Central de Regulação: Secretaria Municipal de Saúde 

RODOVIA TRANSAMAZONICA S/N – Bairro Amapá 

 

Centro de atenção psicossocial: CAPES 

1.6. SISTEMA EDUCACIONAL 

Rede Educacional 

Secretaria de Educação: Sim 

Escolas de Ensino Fundamental: 219 (sendo 34 escolas privadas e 185 escolas 

Municipais) 

Escolas de Ensino Médio: 28 (sendo 07 escolas privadas, 20 escolas Estaduais e 

01 Federal) e 1 Colégio Militar. 

Escolas de Ensino Superior: 2 Universidades Públicas, o Instituto Federal do Pará 

e 5 faculdades privadas. 
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1.7. SERVIÇOS BANCÁRIOS 

Agência/Posto bancário 

Principais serviços: Pagamento de benefícios do INSS, depósito (dinheiro), 

abertura e operações de conta corrente/poupança, recebimento de convênios e 

tributos, recebimento de títulos do Banco do Brasil e de outros bancos até o 

vencimento. 

 

Agência Banco do Brasil 

Endereço: Praça Duque de Caxias, 966- Cidade Pioneira, Marabá-PA. CEP: 68500-

450 

Telefones: (94) 3322-1173 

Sítio eletrônico (site/página web): www.bb.com.br. 

Horário de funcionamento: 10h às 15h. 

• Endereço: FOLHA 26, Quadra 07, Lote 4-B - Nova Marabá, Marabá - PA, 

CEP: 68509-060 - Telefone: (94) 4003-3001 

• Endereço: Folha 32, S/N Quadra 06, Lote 52 - Nova Marabá, Marabá - PA, 

CEP: 68508-060 

• Endereço: R. São Francisco, Nº 2266 - Cidade Nova, Marabá - PA, CEP: 

68501-690. 

Agência Banco da Amazônia 

Endereço: Folha 31 Quadra 2 Lotes 53 ao 57 - Nova Marabá, Marabá – PA, CEP: 

68500-000. 

Telefone: (94) 2101-3900 

Sítio eletrônico (site/página web): www.bancoamazonia.com.br. 

Horário de funcionamento: 10h às 15h. 

 

Caixa Econômica Federal 

Endereço: Travessa Sete de junho, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-300. 

Telefone: (91) 3321-1743 

Sítio eletrônico: https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx 

Horário de funcionamento: 10h às 15h. 

• Endereço: Folha 32, Quadra 01, Lote 43 - Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68508-010 - Telefone: (91) 3213-2000 

https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx
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• Endereço: Av. Frei Raimundo Lambezart - Cidade Nova, Marabá-PA - CEP: 

68501-680 - Telefone: (94) 3312-6350 

Agência Itaú 

Endereço: Avenida Antônio Maia, Velha-Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000 

Telefone: (94) 3003-4828 

Sítio eletrônico: https://www.itau.com.br 

Horário de funcionamento: 10h às 15h. 

• Endereço: Folha 32 Quadra 04 Lote 50-b, Nova Marabá, Marabá-PA- CEP: 

68500-000- Telefone: 3003-4828 

 

Agência Bradesco 

Endereço: Avenida Antônio Maia, 1089, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

005- Telefone: (94) 3321-2470 

Sítio eletrônico (site/página web): www.bradesco.com.br. 

• Endereço: Folha 31, Quadra 01, CS1, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68507-670- Telefone: (94) 3323-2997 

 

Agência Banpará 

Endereço: Folha 32, Quadra Três, S/N - Nova Marabá, Marabá– PA, CEP: 68508-

030- Telefone: (94) 3004-4444 

Sítio eletrônico (site/página web): www.banpara.b.br. 

Horário de funcionamento: 10h às 15h. 

• Endereço: Avenida Magalhães Barata S/N Quadra 25, Lotes 1 E 2, 

Loteamento Novo Progresso - São Felix, Marabá-PA. CEP: 68513-744-

Telefone: (94) 3321-4073 

 

Agência Banco Santander  

Endereço: Vp-08, Folha 32 Quadra 2 Lote 1, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68508-020- Telefone: (94) 3312-0300 
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1.8. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 24 

HORAS 

Posto Tida 

Endereço: Rodovia BR 230, km 242- Nova Marabá. 

Posto Praça Marabá 

Endereço: R. V Duzentos e Quatro, 20-276 - Vila Militar Pres. Médice, Nova 

Marabá. 

Posto Fazendão 

Endereço: Avenida Transamazônica, Km 2600, Cidade Nova. 

Posto Montana 

Endereço: Rodovia Transamazônica, S/n, Bairro Amapá, Marabá-PA. 

Posto Copa 2002 

Endereço: Rua Pedro Fontenele, nº 2002, Cidade Nova. 

Posto Gol Ltda 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 4,5 Nova Marabá. 

Posto do Bolinha 

Endereço: Avenida Nagib Mutran, nº 64, Cidade Nova. 

Posto de gasolina São Bento 

Endereço: Av. VP- Três, 12, Nova Marabá. 

1.8.1. Outros postos de combustível 

Posto Shell  

Endereço: Folha 26, Quadra.10 S/n Lote B, Nova Marabá. 

Hiper Posto Marabá 

Endereço: KM 06, Nova Marabá. 

Auto Posto Mogno Marabá 

Endereço: Rodovia Padre 150, s/n - Vila Militar Pres. Médice, Nova Marabá. 

Posto Petrobrás 

Endereço: Folha 29 Quadra 01, Lote especial s/n, Nova Marabá. 

Posto Morada Nova 

Endereço: Rodovia PA 150, Km 12, s/n, Morada Nova. 

Auto Posto Fama 

Endereço: Folha 05, Quadra 03, Lote 35 e 36, Nova Marabá. 
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Posto Copa 94 

Endereço: Folha 31, Quadra 11, Lote 03, Nova Marabá. 

Posto Gil  

Endereço: Rodovia BR 230, Nova Marabá. 

Auto Posto Tracyanne 

Endereço: Folha 18, Quadra 03, Nova Marabá. 

Posto Rio Preto 

Endereço: Estrada do Rio Preto, Km 140, Nova União, Zona Rural. 

Posto Serra Azul 

Endereço: Rodovia Transamazônica, km 01, Cidade Nova. 

Posto Cidade 

Endereço: Rodovia Transamazônica, 1837, Cidade Nova. 

Posto Dominique 

Endereço: Rodovia PA 150, km 12, Morada Nova. 

Auto Posto Avenida 

Endereço: Avenida Casemiro Florêncio da Silva, nº 178, Vila Capistrano de Abreu. 

GM Auto Posto 

Endereço: Avenida São Paulo, Vila Santa Fé. 

Auto Posto Garcia 

Endereço: Rodovia PA Km 35, Vila Socorro. 

Posto Carajás 

Endereço: Folha 28, Quadra 37, Nova Marabá. 

Posto GC 

Endereço: Rodovia Transamazônica km 243, Nova Marabá. 

Posto Sul Brasil 

Endereço: Avenida Antônio Vilhena, Independência. 

Posto Pit Stop 

Endereço: Folha 32 Qd. 07, Nova Marabá. 

Auto Posto Primavera 

Endereço: Estrada do Rio Preto km170, bairro Amapá. 

Posto 2000 

Endereço: Rua 2000, Belo Horizonte. 

Posto Ouro Preto 

Endereço: Estrada do Rio Preto, Km 115, Vila Trindade. 
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2. CATEGORIA B – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

2. 1 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPEDAGEM 

Uni Hotel 

Nome jurídico:  Uni Hotel LTDA 

CNPJ: 10.501.552/0001-37 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2008 

Telefone: (94) 3322-2939  

Site: unihotelpa.com.br 

E-mail: unihoteljp@gmail.com 

Endereço: Folha 32, Quadra 09, Lote 06, Nova Marabá-PA. CEP: 68507-310. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, comércios e rodoviária. 

Latitude e longitude: -5.348229,-49.102450 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 Horas. 

Meses de maior ocupação:  janeiro, junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 54     Nº de leitos: 117. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não possui 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, frigobar e serviço de lavanderia. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária: Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Em dinheiro, PIX, cheque ou cartão de crédito/débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social em área comum, sala de reuniões, 

aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

possui.  

  

mailto:unihoteljp@gmail.com
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Hotel Carajás 

Nome jurídico: Marilúcia de Oliveira Alves 

CNPJ: 05.064.341/0001-44 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2002 

Telefone: (94) (94) 981738513| 3321 6686 

Site: Não informado 

E-mail: hotelcarajás.km06@yahoo.com.br 

Endereço: Folha 34 Qd 08 Lt 01 Km 06, Nova-Marabá, Marabá-PA. CEP: 68501-

535. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, comércios, rodoviária Miguel Pernambuco, 

hospitais e Centro de Convenções. 

Latitude e longitude: -5.360982,-49.079124 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 40 Nº de leitos: 80. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento:  Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro na área comum com acessibilidade, 

estacionamento, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 
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Itacaiúnas Hotel  

D & D Administradora de Hotéis e Eventos Ltda 

CNPJ: 31.080.714/0001-80 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2018 

Telefone: (94) 3322-2686 | (94) 3322-1326| (94) 99222-2242. 

Site:  www.itacaiunashotel.com.br 

E-mail: faturamento@itacaiunashotel.com.br 

Endereço: Folha 30, Quadra 14, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68507-

442. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, Centro de Convenções e Hospital 

Regional de Marabá. 

Latitude e longitude: -5.354964,-49.079965 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, agosto e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais:  67   Nº de leitos: 165. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 02 

Facilidades nas unidades habitacionais:  Tv a Cabo, wi-fi, telefone e ar-

condicionado.  

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, wi-fi, piscina, bar, restaurante, sala de 

reuniões, auditório, equipamentos para reuniões e palestras, informações turísticas, 

reserva para espetáculos. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, faixa de pedestre, rampa, 

piso regular antiderrapante, livre de obstáculos, texto informativo em braile e 

banheiro adaptado. 
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Tibiriçá Hotel 

Nome jurídico: Tibiriçá Hotel LTDA 

CNPJ:  01.168.025/0001-61 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2005 

Telefone: (94) 3324-2338 | (94) 98808-5932 

Site:  Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Sol Poente, 2023, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, comércios e aeroporto da cidade. 

Latitude e longitude: -5.369027,-49.127745 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 30 Nº de leitos: 90. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  Internet, e Tv a cabo.  

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos: Banheiro na área comum com acessibilidade, 

estacionamento, aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

Novo Hotel Glória 

Nome jurídico: Novo Hotel Glória LTDA. 

CNPJ:  04.074.598/0001-14 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado. 

Telefone: (94) 3324- 4152 



43 

 

E-mail: Não informado 

Endereço: Rua Pedro Maranhão, Nº 305, Novo Horizonte, Marabá-PA. CEP: 68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: Todos os meses do ano. 

Número total de unidades habitacionais: 23 Nº de leitos: 35. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho.  

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, restaurante e sala de reuniões. 

Outros: Hotel está alugado para a JBS. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

possui.  

 

Hotel Pousada Primor 

Nome jurídico: J A F Oliveira & Filhos Ltda 

CNPJ:  02.272.695/0001-96 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1997 

Telefone: (94) 3322-2181| (94) 99207- 0682 

E-mail:  hotelprimor@hotmail.com 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Quadra Especial Km 06, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP: 68550-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, comércios, hospitais, 

rodoviárias, Partage Shopping e Centro de Convenções Carajás. 

Latitude e longitude:  -5.361172,-49.080348 
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 34 Nº de leitos: 63 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  Internet, ar-condicionado, troca diária de 

roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa de acesso e banheiro adaptado. 

 

Hotel São Bento 

Nome jurídico: Antônio Mariano de Almeida Hotelaria 

CNPJ:  11.040.188/0001-18 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2009 

Telefone: 94- 2103 8100 | 94- 98129- 9901 

E-mail:  reservas@hotelsaobentopa.com.br 

Site: www.hotelsaobentopa.com.br 

Endereço: Folha 31, Quadra 01, Lote E 9-10, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68.507-530. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, postos de gasolina, comércios e feira. 

Latitude e longitude: -5.349362,-49.094863. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 123   Nº de leitos: 340.  

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 03. 

mailto:reservas@hotelsaobentopa.com.br
http://www.hotelsaobentopa.com.br/
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Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e serviço de lavanderia. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, estacionamento, bar, 

restaurante, sala de reuniões, auditório, e equipamentos para reuniões e palestras.  

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, porta larga, banheiro na área comum com acessibilidade, rampa 

externa de acesso, livre de obstáculos e estacionamento de calçada rebaixada. 

 

Hotel Plaza 

Nome jurídico:  J Ravani & Cia Ltda 

CNPJ:  49.895.13/0001-28 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1983 

Telefone: (48) 99862-4173| (94) 99160-4907 

E-mail:  reservas@hotelsaobentopa.com.br 

Site: www.hotelsaobentopa.com.br 

Endereço: Folha 32, Quadra, 10, Lote 06. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68508-

100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, comércios e Terminal Rodoviário Pedro 

Marinho. 

Latitude e longitude:  -5.348788,-49.103463  

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 40 Nº de leitos: 67. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e serviço de lavanderia. 

Voltagem permitida: 110 V. 

mailto:reservas@hotelsaobentopa.com.br
http://www.hotelsaobentopa.com.br/
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Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, restaurante, sala de reuniões, aceita 

pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, porta larga e banheiro adaptado. 

 

Hotel Diplomata  

Nome jurídico: Teles e Araújo LTDA 

CNPJ: 09.559.425/0001-00 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2008 

Telefone: (94) 3324-1119 | (94) 98412-1637 

E-mail: hoteldiplomata0@gmail.com 

Site: Não informado. 

Endereço: Rua Sol Poente, 2500, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.371936,-49.131139 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais:  30 Nº de leitos: 85. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento.  

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

mailto:hoteldiplomata0@gmail.com
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Hotel Del Príncipe 

Nome jurídico: Fontes Serviços Gerais Ltda 

CNPJ: 056.328.49/0001-00 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2001 

Telefone: (94) 3324-1175 | 3312-9450 | 8146-4446 | 9278-3811| (94) 98139-2525 

E-mail: gerencia@hoteldelprincipe.com.br 

Site: hoteldelprincipe.com.br 

Endereço:  Rua Marechal Rondon, Nº 95, Bairro Amapá, Marabá-PA. CEP: 68502-

040. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes e aeroporto. 

Latitude e longitude: -5.362056,-49.126772 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 82 Nº de leitos: 110. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, frigobar, mesa com cadeiras, poltronas confortáveis e troca diária de 

roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110/220 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Serviços e equipamentos:  Estacionamento, academia, wi-fi, piscina, bar, 

restaurante, serviço de quarto, sala de reuniões, auditório e equipamentos para 

reuniões e palestras, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

http://hoteldelprincipe.com.br/
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Hotel Vale do Tocantins 

Nome jurídico: Cohovale Cia de Hotéis Vale do Tocantins 

CNPJ: 042.139.55/0001-88 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1982 

Telefone: (94) 99252-8798- Vivo | (94) 98176-3667- Tim| 3322-2322| 2322 | 3322-

1122 (94) 99252-8798- Vivo | (94) 98176-3667- Tim 

E-mail: reservashotelvaledotocantins.com.br 

Site: www.hotelvaledotocantins.com.br 

Endereço:  Folha 29 Quadra Especial Lote 01. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68508-970. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, praças e hospitais. 

Latitude e longitude: -5.342894,-49.086023 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 70 em funcionamento. Nº de leitos: 135. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, frigobar e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro na área comum, estacionamento, piscina, sala 

de reuniões, auditório, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento com calçada rebaixada e banheiro na área comum com 

acessibilidade. 

  

http://reservashotelvaledotocantins.com.br/
http://www.hotelvaledotocantins.com.br/
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Hotel e Restaurante Tauari 

Nome jurídico:  N. A. Santos & Cia Ltda 

CNPJ: 04.796.198/0001-12 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2001 

Telefone: (94) 3324- 1433;(94) 3323- 6677;(94) 99269-1220;(94) 98112- 6144 

E-mail: reservastauari@gmail.com 

Site: www.hoteltauari.com.br 

Endereço:   Rodovia Transamazônica, Nº 3045. Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 

68507-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo ao aeroporto, meios de hospedagem, restaurantes e comércio 

em geral. 

Latitude e longitude: -5.372425,-49.133240 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 88 Nº de leitos: 149 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 02 Nº de leitos: 

04. 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro na área comum, estacionamento, bar, 

restaurante, sala de reuniões, auditório, equipamentos para reunião e palestras. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Possui banheiro na área comum com acessibilidade, rampa externa de acesso, 

estacionamento de calçada rebaixada e porta larga. 

  

http://www.hoteltauari.com.br/
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Augusto Palace Hotel 

Nome jurídico: Augusto Palace Hotel Ltda 

CNPJ:  26.711.021/0001-09 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 1981 

Telefone: (94) 3324- 1236 | (94) 98407-6282 

E-mail: augusto-hotel@hotmail.com 

Site: www.augustopalacehotel.com.br 

Endereço: Rodovia Transamazônica Nº 2500, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 

68501-660. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo ao aeroporto, meios de hospedagem, restaurantes e comércio 

em geral. 

Latitude e longitude: -5.372425,-49.133240 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro.  

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho, agosto, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 70 Nº de leitos: 205. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Bar, restaurante, sala de reuniões, auditório, 

equipamentos para reuniões e palestras, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

  

http://www.augustopalacehotel.com.br/
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Itatocan Hotel  

Nome jurídico:  Itatocan Hotel Ltda 

CNPJ:  02.692.260/0001-09 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 1998 

Telefone: (94) 3324-2626 / 3324-2900 

E-mail: itatocan@itatocan.com.br 

Site: www.itatocan.com.br 

Endereço: Av. Nagib Mutran, Nº 366, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-570. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, comércios. 

Latitude e longitude: -5.371036,-49.126369 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 28 Nº de leitos: 50 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito e PIX. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social em área comum e estacionamento. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui  

 

Freitas Hotel  

Nome jurídico:  Freitas Hotel Ltda 

CNPJ:  09.016.231/0001-68 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2007 

Telefone: (94) 99116-1643 | 99107- 4537 

http://www.itatocan.com.br/
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E-mail: freitashotel@gmail.com 

Site: Não informado. 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 12, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem e restaurantes. 

Latitude e longitude: -5.349153,-49.103506. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 18 Nº de leitos: 29. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, estacionamento e troca diária de roupa de cama. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

Golden Ville Hotel  

Nome jurídico:  Golden Ville Hotel Ltda 

CNPJ:  04.111.100/0002-27 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2005 

Telefone: (94) 3322-1214| (94) 3322-2325| (94) 3322-2320| (94) 98178- 8972 

E-mail: Reservas@hotelgoldenville.com.br 

Site: hotelgoldenville.com.br 

Endereço: BR-230 Transamazônica, Folha 31, Quadra 02, Lote 05, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP: 68507-765. 

http://hotelgoldenville.com.br/
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, supermercado Líder, e Partage 

Shopping. 

Latitude e longitude: -5.355583,-49.089868 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 116 Nº de leitos: 342. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 01 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, academia, piscina, bar, restaurante, 

sala de reuniões, auditório, equipamentos para reuniões e palestras.  

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, local de embarque e desembarque com 

acesso em nível, porta larga, livre de obstáculos e banheiro adaptado. 

 

Hotel Central Varandão  

Nome jurídico:  Carlos Martel Ribeiro  

CNPJ:  165.609.90/0001-52 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2012 

Telefone: (94) 99182-6722| 99242-5190 

E-mail: carlos-martel@outlook.com 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 31, Quadra 01, Lote 07 SN (Km. 04 Transamazônica) Nova 

Marabá, Marabá-PA. CEP: 68507- 530. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, Partage Shopping e Supermercado 

Líder. 
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Latitude e longitude: -5.356285,-49.088318 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.   

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 15 Nº de leitos: 32. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  02 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, wi-fi, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, churrascaria e wi-fi. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, porta larga e piso regular. 

 

Hotel Sol Poente 

Nome jurídico: Neves Silva Hotelaria Ltda 

CNPJ:  06.161.443/0001-40 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2004 

Telefone: (94) 98117- 3794| 99133- 3061| 94- 3324 5558| 3321- 4871| 99250-1540 

E-mail: hotelsolpoente@hotmail.com 

Site: www.hotelsolpoente.com.br 

Endereço: Avenida Sol Poente Nº 2483, Cidade Nova, Marabá-PA, CEP: 68501-

670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.371954,-49.130944 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho, outubro, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 91 Nº de leitos: 213. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  03 

http://www.hotelsolpoente.com.br/
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Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, academia, sala de reuniões, auditório, 

aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa, porta larga e banheiro adaptado. 

 

Hotel Alencar 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:  Não informado 

Cadastur: Não  

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99176-5093/ (94) 99354-0160 

E-mail: Não Possui 

Site: Não informado 

Endereço: Avenida Transamazônica Nº 2543, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 

68501-660. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.371709,-49.131601 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação:  julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 11 Nº de leitos: 16. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não possui. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, Wi-fi, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 
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Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social em área comum. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

Hotel Trevão 

Nome jurídico: Osmar Francisco Inácio - Me 

CNPJ:  05.001.425/0001-39 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1984 

Telefone: (94) 99122-2438 

E-mail: Não Possui 

Site: Não Possui 

Endereço: Folha 34, Quadra 01, Lote 53 (Km 06), Nova Marabá, Marabá-PA- 

CEP: 68500-005. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.360195,-49.079212 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, julho, setembro, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais:  30 Nº de leitos: 82. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não 

informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 
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Hotel Sayonara 

Nome jurídico: A. Da. C. Arantes Hotel -ME 

CNPJ:  09.265.670/0001-04 

Cadastur: não 

Início de atividades: 2007 

Telefone: (94) 3322-1696 | (94) 99174-6728 

E-mail: hotelsayonara@hotmail.com 

Site: www.hotelsayonara.com.br 

Endereço: Folha 34, Qd.01, Lote 25, em frente à rodoviária do Km. 06, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68507-450. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a hospitais, meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude:  -5.359343,-49.079288 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 20 Nº de leitos: 53 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, estacionamento. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampa de acesso e banheiro na área comum com acessibilidade. 

 

Matizze Hotel 

Nome jurídico: Nadjalucia Oliveira Lima 

CNPJ:  04.111.092/0001-38 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 1981 

Telefone: (94) 98401-6872/ (94) 3324-1320 

http://www.hotelsayonara.com.br/
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E-mail: reservas@matizzehotel.com 

Site: Não informado. 

Endereço: Avenida Transamazônica Nº 2497, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 

68501-660. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo ao aeroporto João Corrêa da Rocha, meios de hospedagem, 

restaurantes e comércio em geral. 

Latitude e longitude: -5.371093,-49.131686 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 71 Nº de leitos: 170 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  02. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110/ 220 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, bar, restaurante, sala 

de reuniões, equipamentos para reuniões e palestras, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso e banheiro adaptado. 

 

Amazônia Palace Hotel 

Nome jurídico: G J De Farias 

CNPJ:  13.038.460/0001-50  

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2010 

Telefone: 3322- 5804| 3323-1225| (94) 99287-3118 |(94) 99287-3119 |(94) 98196-

6168 

E-mail: reservasamazoniapalacehotel@gmail.com 

Site: amazoniahotelpalace.com.br 

Endereço: BR-230, Km 4,5 Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68507-765. 

mailto:reservas@matizzehotel.com
mailto:reservasamazoniapalacehotel@gmail.com
http://amazoniahotelpalace.com.br/
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.353306,-49.094453 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais:  Nº 35 de leitos: 52. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 03 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, estacionamento, 

piscina, sala de reuniões e equipamentos para reuniões e palestras, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, porta larga, piso regular, 

livre de obstáculos e banheiro adaptado. 

 

Inacio' s Plaza Hotel 

Nome jurídico: Inacio' s Plaza Hotel Ltda 

CNPJ:  19.487.066/0001-86 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2014 

Telefone: (94) 99166-8829| (94) 3198-2062 

E-mail: Não  

Site: www.inacioplaza.rewebsite.com.br 

Endereço: Rod. Transamazônica, Área Industrial Lotes 07 e 08 Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP: 68507-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, Supermercado Líder e Batalhão da Polícia 

Militar. 

Latitude e longitude: -5.353068,-49.096246 

http://www.inacioplaza.rewebsite.com.br/
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 93 Nº de leitos: 280 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 04 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, frigobar e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, estacionamento, 

academia, bar, restaurante, salas de reuniões, auditório e equipamentos para 

reuniões e palestras. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, estacionamento com calçada rebaixada, local de embarque e 

desembarque com acesso em nível, porta larga, assento especial para obesos e 

banheiro adaptado. 

 

Imperial Hotel 

Nome jurídico: M do S D Moraes Apart-Hotel Ltda 

CNPJ: 00.512.692/0002-38 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2015 

Telefone: (94) 3321-0323| 98430-9229| (91310864 

E-mail: imperialhotel@hotmail.com 

Site: Não informado 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 1923, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, às margens do rio Tocantins, próximo a restaurantes, bares, náuticas e 

Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.344152,-49.132221 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 
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Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 26 Nº de leitos: 62. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  0 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, estacionamento. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

Bellagio Hotel 

Nome jurídico: Bellagio Hotel Eireli  

CNPJ:  26.897.593/0001-24 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99102-8750; 98173-5421;98410-1120 

E-mail: bellagiohotel174@gmail.com 

Site: Não informado. 

Endereço: Avenida Tocantins Nº 174, Morada Nova, Marabá PA. CEP: 68514-300. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.368133,-49.121665 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Número total de unidades habitacionais: 29 Nº de leitos: 60 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 
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Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, estacionamento e 

lanchonete / Açaiteria, aceita Pets 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

Possui. 

 

Hotel Tapajós 

Nome jurídico: Marilene Cruz Barros 

CNPJ:  08.295.375/0001-38. 

Cadastur: Não   

Início de atividades: 2006 

Telefone: (94) 99151-5326| (94) 99154-8972 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 05, Lote 82, Nova Marabá, Marabá-PA.  CEP: 68508-

050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348081,-49.103203 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 10 Nº de leitos: 22 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: wi-fi. 
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 

  

Hotel Rio Verde 

Nome jurídico: J de Jesus Hotel 

CNPJ: 83.354.910/0001-08 

Cadastur: não 

Início de atividades: 1993 

Telefone: (94) 3322-3652| (94) 98159-0296 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68501-

535. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348071,-49.103450 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro, dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 20 Nº de leitos: 36  

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado.  

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Estacionamento e wi-fi. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não. 

 

Hotel Capixaba 

Nome jurídico: Hotel Jadjesky Ltda 

CNPJ:  07. 342.184/0001-17 

Cadastur: Não 



64 

 

Início de atividades: 2005 

Telefone: (94) 3324-6619| (94) 99160-2296| 99150-1267 

E-mail: hotelcapixaba@hotmail.com 

Site: hotel-capixaba.negocio.site 

Endereço: Rodovia Transamazônica km.01, Nº 26, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 

68502-700. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, comércios e aeroporto 

João Corrêa da Rocha. 

Latitude e longitude: -5.364787,-49.124750 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Número total de unidades habitacionais: 38 Nº de leitos: 101 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  04 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Estacionamento, banheiro social na área comum, aceita 

Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, banheiro adaptado, piso regular. 

 

J P Hotéis 

Nome jurídico: J P de Castro 

CNPJ:  01.704.814. /0001-70 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1997 

Telefone: (94) 99133-3306 

E-mail: josepedrocastro@yahoo.com.br 

Site: www.jphoteis.premierotels.com 

http://www.jphoteis.premierotels.com/
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Endereço: BR 222- Km 01, Nº 100, São Félix, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68513-689. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.293374,-49.075780 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro, dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 32 Nº de leitos: 67 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  02 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Estacionamento, piscina, sala de reuniões, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada e banheiro na área comum com 

acessibilidade. 

 

Hotel 7 de Junho 

Nome jurídico: L. Lins da Silva & Cia. Ltda-ME 

CNPJ: 16.675.799/0001-56 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2012 

Telefone: (94) 3321-1323| (94) 99293-2270 

E-mail: linseliud@gmail.com 

Site: www.hotel7dejunhomaraba.com.br 

Endereço: Rua Sete de junho Nº 1325, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

300. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

restaurantes, comércios, orla e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.350832,-49.133705 

http://www.hotel7dejunhomaraba.com.br/
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 20   Nº de leitos: 50. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado e troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 /220 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX e transferência bancária. 

Serviços e equipamentos:  Estacionamento e wi-fi, aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampa de acesso. 

 

Hotel Brasil 

Nome jurídico: A. Gomes Rodrigues 

CNPJ: 08.316.043/0001-92 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2006 

Telefone: (94) 98159-5833 | (94) 991114318  

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 02, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348188,-49.103410 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 20 Nº de leitos: 65 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 
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Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, estacionamento, aceita 

Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 

 

Hotel Ribeiro 

Nome jurídico: M R da Silva Hotel 

CNPJ: 15.082.622/0001-83 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2012 

Telefone: (93) 99100-4518/ (94) 3324-1024 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Avenida Sol Poente Nº 2516, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-

670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.372195,-49.131258 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 10 Nº de leitos: 21 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  0 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 
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Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 

 

Hotel Dallas 

Nome jurídico: G A Pereira Hotel 

CNPJ:  08.316.025/0001-00 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2006 

Telefone: (94) 99276-5798 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 03, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

100.    

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348345,-49.103442 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 16 Nº de leitos: 31 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  0 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Wi-fi, aceita pets.  

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 
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Hotel São João 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não 

Telefone: (94) 99241-3136/ (94) 99100-0729/ (94) 3324-1621/(94) 99100-0729 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Avenida Transamazônica Nº 2415, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP 

68501-660. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.370922,-49.130820 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.   

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 16 Nº de leitos: 27 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Wi-fi, estacionamento, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não Possui. 

 

Hotel Império 

Nome jurídico: J & N Hotel Ltda. 

CNPJ: 13.515.954/0001-89 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2011 

Telefone: (94) 99141505 

E-mail: Não informado. 



70 

 

Site: Não informado. 

Endereço: Folha 32, Quadra 05, Lote 80, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348102,-49.103093 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 12 Nº de leitos: 22. 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 02 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Internet, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa 

 

Hotel Tuerê 

Nome jurídico: J C Dantas Hotel 

CNPJ: 39.447.431/0001-36 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020 

Telefone: (91) 99108- 5110 

E-mail:  não possui 

Site: não possui. 

Endereço: Folha 34, Quadra 01, Lote 11 (Km. 06), Nova Marabá, Marabá-PA. 

CEP: 68507-450. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.358803,-49.079359 
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 22 Nº de leitos: 53 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos, Wi-fi, estacionamento, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 

 

Hotel N. Suely 

Nome jurídico: N Suely Costa Passos 

CNPJ:  08.794.485/0001-44 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2007 

Telefone: (94) 9137-0032/ (94) 3321-2146 

E-mail:  Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Avenida Tocantins Nº 245 Morada Nova, Marabá-PA. CEP: 68514-300. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 18 Nº de leitos: 26 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 
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Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Wi-fi, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rota externa acessível, rampa e porta larga. 

 

Hotel Novo Oriente 

Nome jurídico: D H da Silva Hotel Eireli 

CNPJ: 20.838.283/0001-52 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2014 

Telefone: (94) 99183- 4224  

E-mail:  Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Rua Sol Poente Nº 2503, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.372009,-49.131068 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 22 Nº de leitos: 40 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  0 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não. 
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Hotel Pernambuco 

Nome jurídico: A. O. dos Anjos Eireli 

CNPJ: 34.801.074/0001-49 

Cadastur: Não 

Início de atividades:  2019 

Telefone: (94) 998137-1576 

E-mail: cezarcontar@hotmail.com 

Site: Não possui. 

Endereço: Rua Sol Poente Nº 2507, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.372113,-49.131163 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 13 Nº de leitos: 28 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Estacionamento e wi-fi. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não. 

 

Hotel Karajás 

Nome jurídico: Raimunda Soares de Souza 

CNPJ: 04.257.465/0001-83 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1982 

Telefone: (94) 99205-4049 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 
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Endereço: Folha 32, Quadra 05, Lote 81, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348106,-49.103208 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 18 Nº de leitos: 33 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, Aceita Pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Calçada rebaixada. 

 

Hotel Barretão 

Nome jurídico: D A Zanforlin Eireli 

CNPJ: 11.341.182/0001-80 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2009 

Telefone: (94) 99140- 5072 

E-mail: Não informado. 

Site: Não informado. 

Endereço: Folha 32, Quadra 05, Lote 74, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348120,-49.102734 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  
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Meses de maior ocupação: julho, outubro, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 16 Nº de leitos: 27 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet-wi-fi. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 

 

Premier Hotel 

Nome jurídico: F. Silva Rocha & Cia. Ltda 

CNPJ: 09.428.478/0001-91 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2008 

Telefone: (94) 98176-8082 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 05, Lote 83 A e 84, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68508-050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348073,-49.103367. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 36 Nº de leitos: 58 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  Não 

informado. 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet, ar-

condicionado, troca diária de roupa de cama e banho. 

Voltagem permitida:110 V. 
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Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, piso regular, porta larga. 

 

Gaúcho Hotel  

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99124-1003 

E-mail:  não possui 

Site: gaúcho-hotel.negocio.site 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 19, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68508-

100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.349706,-49.103441 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 11 Nº de leitos: 18 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária: Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Internet. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não Possui. 
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Hotel JMP Coelho 

Nome jurídico:  Não informado 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (91) 99159 0382 

E-mail:  Não possui 

Site: Não possui. 

Endereço: Avenida Tocantins Nº 355, Morada Nova, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.212041,-49.043622 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 22 Nº de leitos: 40 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 02 

Facilidades nas unidades habitacionais: TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 

 

Hotel Nossa Senhora de Nazaré 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:  Não informado 

Cadastur: Não  

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99179-9819 

E-mail: Não informado. 



78 

 

Site: Não informado. 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 15, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-

100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.349364,-49.103469 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 06 Nº de leitos: 11 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 03 

Facilidades nas unidades habitacionais:  TV com canal aberto, internet e ar-

condicionado. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos:  Banheiro social na área comum, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso, livre de obstáculos, porta larga e banheiro adaptado. 

2.1.2 Outros meios de hospedagem/ Dormitórios 

Dormitório São Paulo 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ: Não informado  

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99222-8586 

E-mail:  não possui 

Site: não possui. 

Endereço: Folha 34, Quadra 01, Lote 23 (Km 06), Nova Marabá, Marabá-PA. 

CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, comércios e Hospital Regional. 
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Latitude e longitude: -5.359257,-49.079318 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho a dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 08 Nº de leitos: 13 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Internet. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não.  

 

 

Hotel São Jorge 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ: Não informado   

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99128-8354/ 3321-9246  

E-mail:  não possui 

Site: não possui. 

Endereço: Folha 32, Quadra 10, Lote 14, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP.68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.349302,-49.103435 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 03 Nº de leitos: 04 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 0 
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Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida: 110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Internet. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não Possui. 

 

Dormitório Mano Velho 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:   Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99206- 6462  

E-mail:  Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 34, Quadra 02, Lote 20 (Km 06), Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Todos os meses do ano. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Número total de unidades habitacionais: 09 Nº de leitos: 18 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Não possui. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Não Possui. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa. 
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Dormitório Santa Bárbara 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:   Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 99291-0413 

E-mail: Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 34, Lote 46, Quadra 01. (Km.06), Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércio. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho, outubro e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 12 Nº de leitos: 21 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais):  01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Não. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Banheiro na área comum com acessibilidade. 

 

Dormitório Gênesis 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:   Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: Não informado 

Telefone: (94) 98174-1385 

E-mail:  Não informado 



82 

 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 34, Quadra 01, Lote 17 (Km. 06), Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurante e comércio. 

Latitude e longitude: -5.359079,-49.079259 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Número total de unidades habitacionais: 13 Nº de leitos: 22 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Com café da manhã. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Internet/ wi-fi. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa e banheiro na área comum com acessibilidade. 

 

 

Dormitório Nilo 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ:  Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades:  Não informado 

Telefone: (94) 99277- 2059 

E-mail:  Não informado 

Site: Não informado 

Endereço: Folha 34, Quadra 08, Lote 21(Km. 06), Nova Marabá, Marabá-PA. 

CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Próximo a 

meios de hospedagem, restaurante e comércio. 

Latitude e longitude: -5.360484,-49.080047 
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: julho a dezembro. 

Número total de unidades habitacionais:  07 Nº de leitos: 14 

Número de UHs adaptadas (pessoas com necessidades especiais): 01 

Facilidades nas unidades habitacionais: Internet, aceita pets. 

Voltagem permitida:110 V. 

Tipo de diária:  Não Informado. 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Serviços e equipamentos: Banheiro social na área comum, aceita pets. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso e banheiro na área comum com acessibilidade. 

 

2.2. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO 

2.2.1. Restaurantes 

Domani Bar e Restaurante 

Nome jurídico: Y Sakaguchi Bar e Restaurante Eireli  

CNPJ: 133932540001-69 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2011 

Telefone: (94) 3321-2969 

Site: Não informado 

E-mail: domanimaraba@hotmail.com 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 230, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Local bem 

iluminado, próximo a praças, biblioteca municipal, restaurantes e orla da cidade. 

Latitude e longitude: -5.350718, -49.139531 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Domingos e segundas- feiras funciona de 18h30 às 00h30/ De terça à 

sexta-feira funciona de 11h30-15h e 18h - 00h30. Sábados 18h - 00h30. 
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Meses de maior ocupação: maio, junho, julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 150 

Capacidade de pessoas sentadas:  160 

Capacidade de mesas: 35 distribuídas nas áreas interna e externa. 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo/ambiente, ar-condicionado, internet/wi-fi 

e cardápio em braile. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, cartão de crédito e débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa, porta larga, assento especial para obesos, sanitários com 

barra de apoio e banheiro adaptado. 

 

Tertúlia Gourmet 

Nome jurídico: Boutique de carnes Marabá Eireli 

CNPJ: 070897310001-02 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2012 

Telefone: (94) 3323- 5987/ (94) 3323-2761 

Site: Não informado 

E-mail: contato@tertuliachurrascaria.com.br 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 01 S/Nº, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP. 

68502-180. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

aeroporto, praça São Francisco, comércios, bancos e meios de hospedagem. 

Latitude e longitude: -5.365928,-49.126382 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Todos os dias das 11h30 às 13h, inclusive feriados. 

Meses de maior ocupação:  março a junho e setembro a dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 220 

Capacidade de pessoas sentadas: 180 

Capacidade de mesas: 42 
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Serviços e equipamentos: Música ambiente, ar-condicionado, wi-fi, delivery, e 

aluguel do espaço para eventos à noite. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: Self-service 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, local de embarque e desembarque com 

acesso em nível, área livre sem obstáculos, banheiro adaptado/ sanitários com 

barra de apoio, pia rebaixada e torneira mono automática. 

 

Orla Restaurante e Sushi 

Nome jurídico: Vargas Restaurante e Sushi Eireli-ME 

CNPJ: 273818450001-20 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99115- 4572/ (94) 3321-9067 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas Nº 210, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 68500-

430. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado no 

centro da cidade, próximo a meios de hospedagem, bancos, orla, comércios e 

Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.348508,-49.135711 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça-feira a domingo das 18h às 00h, inclusive feriados. 

Observação: Fecha às segundas-feiras. 

Meses de maior ocupação: junho, julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 60 

Capacidade de pessoas sentadas: 136 

Capacidade de mesas: 34 mesas distribuídas nas áreas interna e externa. 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, estacionamento, delivery e espaço 

para eventos. 
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Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito, Voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira e japonesa. 

Serviço: A la carte, self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não. 

 

Restaurante Ilha Verde  

Nome jurídico: Peixaria Ilha Verde Ltda-ME 

CNPJ: 18.161.071/0001-31 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1999 

Telefone: (94) 3321-9832 

Site: Não possui 

E-mail: Restaurante.ps_iv@hotmail 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro, Nº 1434, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500- 440. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.347218,-49.135263 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias das 9h às 15h e das 18h às 00h, inclusive feriados. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro 

Capacidade de pessoas em pé: 190 

Capacidade de pessoas sentadas:  200 

Capacidade de mesas: 50 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, cardápio em braile, manobrista e wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa com acesso à 
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calçada, área livre de obstáculos, banheiro adaptado e assento especial para 

obesos. 

 

Fonte do Paladar 

Nome jurídico: Marcelo Alves e Lima 

CNPJ: 022-224.0003/78 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2016 

Telefone: (94) 99140-7786 

Site: Não informado 

E-mail: marceloalveseamorimLTDA@gmail.com 

Endereço: Folha 27, Quadra 18, Lotes G 01e 02, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Área bem 

iluminada, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, comércios e Prefeitura 

Municipal. 

Latitude e longitude: -5.347200,-49.096355 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias, inclusive feriados das 11h às 15h. 

Capacidade de pessoas em pé: 80 

Capacidade de pessoas sentadas: 123 

Capacidade de mesas: 24 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado e internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: Self-service. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa. 

 

Restaurante Quero Mais 

Nome jurídico: Restaurante Quero Mais Ltda 

Nome da rede: Restaurante Quero Mais Ltda 

CNPJ: 10.343.759/0001-20 
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Cadastur: Não 

Início de atividades: O Restaurante matriz funciona desde 1996, a filial na Nova 

Marabá funciona desde 2008.  

Telefone: (94) 99140-5809 

Site: Não informado 

E-mail: queromais_maraba@hotmail.com 

Endereços:  Folha 27, Quadra 07, Lote 32, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

000. 

Avenida Transamazônica, Nº 2394, Cidade nova, Marabá- PA, CEP: 68501-660. 

Avenida Getúlio Vargas, Nº 206, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-430. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Todos bem 

localizados próximo a meios de hospedagem, praças, bancos e comércios. 

Latitude e longitude: -5.370448,-49.131016 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 11h às 15h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 300 

Capacidade de pessoas sentadas: 125 

Capacidade de mesas: 48 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, estacionamento e ar-condicionado. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: Self-service. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, sanitários com 

porta larga, barras de apoio e torneira mono comando. 

 

Rio Bar e Restaurante 

Nome jurídico: J N de Moura 

CNPJ: 340200350001-04 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020 

Telefone: (94) 98116-9060 
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Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 1058, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho.  

Latitude e longitude: -5.349316,-49.137694 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça a domingo das 18h às 1h. 

Observação: Aos domingos funciona a partir das 11h. 

Meses de maior ocupação: junho, julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 190 

Capacidade de pessoas sentadas: 120 

Capacidade de mesas: 30 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo e mecânica/ambiente, estacionamento e 

internet/wi-fi.  

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa com acesso à calçada e em todo o estabelecimento, área 

livre de obstáculos, porta larga, assento especial para obesos e banheiro adaptado. 

 

Pirrita Restobar 

Nome jurídico: R. Gonçalves da Cruz Restaubar 

CNPJ: 29.000.340/0001-02 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2008 

Telefone: (94) 99191-0413 

Site: Não possui 

E-mail: espetinhodopirrita@hotmail.com 
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Endereço: Rua Afro Sampaio, Nº 2128-Casa A, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP 

68501-560. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

aeroporto João Corrêa da Rocha, praça São Francisco, comércios, bancos e meios 

de hospedagem. 

Latitude e longitude: -5.370042,-49.128252 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Almoço: Segunda a sábado das 11h às 14h/ Jantar: Terça a domingo das 

18h às 00h. 

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 40 pessoas. 

Capacidade de pessoas sentadas: 160.  

Capacidade de mesas: 40 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, Tv, Internet/wi-fi, e delivery. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte, Self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 

 

Churrascaria e Pizzaria Perto do Fogo 

Nome jurídico: M A Sousa Maranhão Produtos Alimentícios Eireli 

CNPJ: 28175254/0001-60 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99227-8334 

Site:  Não informado 

E-mail: churrascariapertodofogo@gmail.com 

Endereço:  Folha 27, Quadra 19, Lote 10, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68509-

280. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Área bem 

iluminada, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, comércios e Prefeitura 

Municipal. 

Latitude e longitude: -5.347898,-49.095788 
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: O restaurante funciona todos os dias inclusive feriados das 11h às 15h. 

Observação: A pizzaria funciona todos os dias inclusive feriados das 18h às 23h. 

Meses de maior ocupação: dezembro 

Capacidade de pessoas em pé: 160 

Capacidade de pessoas sentadas: 180  

Capacidade de mesas: 45 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo/ambiente, estacionamento, ar-

condicionado, área de lazer e recreação infantil, internet/wi-fi, e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: Self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, área livre de obstáculos, 

assento especial para obesos, rampa e banheiro adaptado. 

 

O’ Dádiva 

Nome jurídico: Freitas Restaurante Eireli 

CNPJ: 30. 763.286/000-28 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020  

Telefone: (94) 98432-9071 

Site: Não informado 

E-mail: odadivamba@gmail.com 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 951, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-020.  

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho.  

Latitude e longitude: -5.349827,-49.138365 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 18h às 00h. 

Meses de maior ocupação: agosto a dezembro. 
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Capacidade de pessoas em pé: 12 

Capacidade de pessoas sentadas:  40 

Capacidade de mesas: 10 

Serviços e equipamentos: Música mecânica/ambiente, estacionamento, ar-

condicionado, espaço para fumantes e internet/wi-fi.  

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. 

Nacionalidade da culinária: Contemporânea. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa, piso regular, livre de obstáculos, porta larga, assento especial para obesos 

e banheiro adaptado. 

 

Gente Fina 

Nome jurídico: Elton S. de Sousa Comércio Eireli 

CNPJ: 18. 883.161/0001-36 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2012 

Telefone: (94) 98131- 0506 

Site: Não informado 

E-mail: gentefina@gmail.com 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 2567, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.340839,-49.127799 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça à sexta-feira de 18h às 23h30, sábado e domingo de 

11h às 23h30 

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro.  

Capacidade de pessoas em pé: 80 

Capacidade de pessoas sentadas: 200 
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Capacidade de mesas: 50 mesas distribuídas nas áreas interna e externa (à beira 

da orla) 

Serviços e equipamentos: Internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa com acesso à calçada, porta larga e banheiro adaptado. 

 

Espeto do Cheff Restaurante 

Nome jurídico: B. Paiva de Vasconcelos Eireli 

CNPJ: 32.683.445/0001-00 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2018 

Telefone: (94) 98163- 3448 

Site: https://app.menudino.com/espetodocheff 

E-mail: espetodocheffmaraba@gmail.com 

Endereço: Avenida VP 08, Folha 32, Quadra 03, Lote especial. Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68508-970. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a posto de combustíveis, faculdades, restaurantes e agência de 

viagens. 

Latitude e longitude: -5.347523,-49.110895 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Todos os dias inclusive feriados das 18h à 00h. 

Meses de maior ocupação: novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 300 

Capacidade de pessoas sentadas: 160 

Capacidade de mesas: 40 

Serviços e equipamentos: Música mecânica/ambiente, estacionamento, ar-

condicionado, recreação área de lazer, espaço para fumantes, internet/wi-fi, 

delivery e espaço para eventos. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 
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Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito e débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, porta larga, piso 

regular antiderrapante, livre de obstáculos, assento especial para obesos e 

sanitários com porta larga para cadeira de rodas. 

 

 

 

Restaurante Bambu 

Nome jurídico: Restaurante Bambu 2000 Ltda 

CNPJ: 10.904.326/0001-05  

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1980 

Telefone: (94) 3324-1290/ (94) 99953-8201 

Site: Não informado 

E-mail: restaurantebambultda@hotmail.com 

Endereço: Travessa Pedro Carneiro Nº 433-B. Cidade Nova, Marabá-PA. CEP. 

68501-540. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, bancos, praça São Francisco e 

aeroporto João Corrêa da Rocha. 

Latitude e longitude: -5.371698,-49.130262 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça a sábado das 11h às 15h e das 19h às 23h e domingo 

das 11h às 15h.  

Observação: Fecha às Segundas-feiras. 

Meses de maior ocupação: janeiro, julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 50 

Capacidade de pessoas sentadas: 124 

Capacidade de mesas: 31 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado e delivery.  

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 
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Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira (Paraense). 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada e porta larga. 

 

No Kilo Restaurante 

Nome jurídico: S M de Oliveira Restaurante Eireli 

CNPJ: 12. 475. 787/0001-27 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2010  

Telefone: (94) 3322-3372 

Site: Não informado 

E-mail: nokilorestaurante@gmail.com 

Endereço: Folha 31, Quadra 01, Lote E 2. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68530-

507. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, postos de gasolina, comércios e feira da folha 

28. 

Latitude e longitude: -5.349721,-49.094110 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 10h30 às 15h. 

Meses de maior ocupação: julho 

Capacidade de pessoas em pé: 150 

Capacidade de pessoas sentadas: 140 

Capacidade de mesas: 32 

Serviços e equipamentos: Estacionamento e internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e voucher. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: Self-service. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, livre de 
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obstáculos, porta larga, piso regular, assento especial para obesos e banheiro 

adaptado. 

 

Churrascaria Toscana 

Nome jurídico: Borges Sousa Restaurante 

CNPJ: 19.316.494/0001-46 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2013 

Telefone: (94) 99144-2500 

Site: Não informado 

E-mail: toscana32@outlook.com 

Endereço: Folha 32, Quadra 04, S/N. Nova Marabá, Marabá - PA, CEP. 68507. 310. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

bancos, meios de hospedagem, agências de viagens e Terminal Rodoviário da folha 

32. 

Latitude e longitude: -5.347356,-49.102436 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta-feira de 10h30 às 15h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 170 

Capacidade de pessoas sentadas: 150 

Capacidade de mesas: 45 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, ar-condicionado e internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito /débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e self-service. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa, local de embarque e desembarque 

com acesso em nível, porta larga, piso regular, sanitários com barra de apoio e 

porta larga para cadeira de rodas. 
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Vila Itacaiúnas 

Nome jurídico: Vilage Administradora de Hotéis e Restaurante Ltda 

CNPJ: 33.028.712/0001-78 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2019 

Telefone: (94) 3322-4795 

Site: www.itacaiunas hotel.com.br 

E-mail: faturamento@itacaiunashotel.com.br 

Endereço: Folha 30, Quadra 14, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68507-

442. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem, Centro de Convenções e Hospital 

Regional de Marabá. 

Latitude e longitude: -5.355094,-49.080286 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 18h às 23h.  

Meses de maior ocupação: julho, agosto e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 200 

Capacidade de pessoas sentadas:  100 

Capacidade de mesas: 40. 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música mecânica/ambiente, 

estacionamento, ar-condicionado, recreação área de lazer, espaço para fumantes, 

cardápio em braile, Internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, piso regular 

antiderrapante, livre de obstáculos, texto informativo em braile e banheiro adaptado. 

 

Cris Sushi 

Nome jurídico: Erlon Cristiano Miranda da Silva 
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CNPJ:  19.364.588/0001-90 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2014  

Telefone: (94) 98116-8703 

Site: Não informado 

E-mail: crissushi32@gmail.com 

Endereço: Folha 32, Quadra 04, Lote 20 B, Nova Marabá, Marabá- PA. CEP: 68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a faculdades, restaurantes e posto de combustível. 

Latitude e longitude: -5.348603,-49.110815 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça a domingo, inclusive feriados das 18:00h às 23:30h. 

Meses de maior ocupação: junho. 

Capacidade de pessoas em pé: 50 

Capacidade de pessoas sentadas:  100 

Capacidade de mesas: 25 

Serviços e equipamentos: Música mecânica/ambiente, ar-condicionado, internet / 

wi-fi e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não informado. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Japonesa e brasileira. 

Serviço: A la carte, self-service, delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa, piso regular, livre de obstáculos. 

 

Bar e Restaurante do Juarez 

Nome jurídico: Juarez Pereira Lima 

CNPJ: 16.953.976/0001-19 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1982 

Telefone: (94) 99212-7817 

Site: bardojuarezmaraba/página 

E-mail: Não informado 
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Endereço: Rua Sol Poente Nº 2420, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68501-670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo ao Restaurante Bambu. 

Latitude e longitude: -5.371416,-49.130572 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça a domingo inclusive feriados, das 11h às 16h para 

almoço e das 18h às 01h para jantar. 

Meses de maior ocupação: Todos. 

Capacidade de pessoas em pé: 330 

Capacidade de pessoas sentadas:  300 

Capacidade de mesas: 50 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo/ambiente. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso e banheiro acessível. 

 

 

Deck Lounge 

Nome jurídico: J. Silva de Souza Restaubar Ltda 

CNPJ: 37.731.402/0001-76 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2017  

Telefone: (94) 99211-7404 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Folha 32, Quadra 16, Lote 26, Anexo ao Posto Magazine, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68503-220. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, faculdades e Vila Militar. 

Latitude e longitude: -5.346251, -49.110904 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 
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Horários: Funciona de quarta a domingo das 18h às 02h. 

Meses de maior ocupação: Todos. 

Capacidade de pessoas em pé: 100 

Capacidade de pessoas sentadas:  128 

Capacidade de mesas: 32 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo/ambiente, estacionamento, espaço para 

fumantes e eventos. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa. 

 

CIA Paulista By Santo Gole 

Nome jurídico: Pizzaria Paulista By Santo Gole Ltda 

CNPJ: 36. 689. 840/0001-50 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020 

Telefone: (94) 99304- 0700/ (94) 3322- 2272 

Site: Não informado 

E-mail: pizzariapaulistamaraba@gmail.com / cpaulistadepizza@gmail.com  

Endereço: Avenida VP 08, Folha 32, Quadra especial, Lote especial, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68508-455. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a postos de combustíveis, faculdades e agência de viagens. 

Latitude e longitude: -5.347124,-49.111015 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta-feira das 17h às 02h, sábado e domingo 

das 11h às 02h. 

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 150 

Capacidade de pessoas sentadas: 176 

Capacidade de mesas: 44 distribuídas nas áreas interna e externa. 

mailto:pizzariapaulistamaraba@gmail.com
mailto:cpaulistadepizza@gmail.com
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Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música mecânica/ambiente, ar-

condicionado, recreação área de lazer, espaço para fumantes, internet/wi-fi, 

atendimento bilíngue, delivery e espaço para eventos. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Espanhol e inglês.  

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa, livre de obstáculos, porta larga, piso regular 

antiderrapante, assento especial para obesos e sanitários com pia rebaixada. 

 

Choperia Nº 1 

Nome jurídico: Bar e Petiscaria Santo Gole Eireli 

CNPJ: 32.090.478/0002-72 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020 

Telefone: (94) 99262-3223 

Site: Não informado 

E-mail: monicaalmeidasilva2017@hotmail.com 

Endereço: Avenida Transmangueira Nº 98 B, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a instalações náuticas às margens do rio Tocantins. 

Latitude e longitude: -5.333043,-49.117503 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias das 10h às 02h. 

Meses de maior ocupação: fevereiro, maio, junho, julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: Não informado. 

Capacidade de pessoas sentadas: Não informado. 

Capacidade de mesas: Não informado. 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música mecânica/ambiente, 

estacionamento, ar-condicionado, área de lazer e recreação, espaço para fumantes, 

internet/wi-fi, piscina e espaço para eventos. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 
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Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento em nível e banheiro adaptado. 

 

Churrascaria e Pizzaria Verdes Mares 

Nome jurídico: F. A. C. Ximenes e CIA Ltda 

CNPJ:  41.195.640/0001-81 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 1988 

Telefone: (94) 3322-1595/ 99181-7914 

 Site: www.pizzariaverdesmares.com.br 

E-mail: verdesmarespa@hotmail.com 

Endereço: Folha 27, Quadra 15, Lote 14, Nova Marabá, Marabá- PA. CEP: 68509-

240. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, bancos, praças, Prefeitura e Shopping Verdes Mares. 

Latitude e longitude: -5.345730,-49.099367 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários:  Funciona de segunda a sábado das 11h às 15h e 18h à 00h. 

Observação:  Domingos e feriados das 18h às 00h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 300 

Capacidade de pessoas sentadas: 240 

Capacidade de mesas: 60 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, ar-condicionado, internet/wi-fi e 

delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte, self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 
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Santo Gole 

Nome jurídico: Bar e Petiscaria Santo Gole Eireli 

CNPJ: 32.090.478/ 0002 -27 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2018 

Telefone: (94) 98199- 8053 

Site: Não informado. 

E-mail: Não informado. 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 1132, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.347586,-49.135688 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça à quinta-feira das 17h às 02h, sexta-feira das 15h às 

02h, sábado e domingo das 11h às 02h. 

Meses de maior ocupação: junho e julho. 

Capacidade de pessoas em pé: 25 

Capacidade de pessoas sentadas:  160 

Capacidade de mesas: 40 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música mecânica/ambiente, espaço para 

fumantes, internet/wi-fi, e locação do espaço para eventos. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa, piso regular, livre de obstáculos, porta larga e banheiro adaptado. 
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Galeria da Pizza 

Nome jurídico: Galeria da Pizza Eireli 

CNPJ: 26. 995.288/0001-75 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99236-0069 

Site: Não informado 

E-mail: galeriadapizza28@gmail.com 

Endereço: Avenida VP 07, Folha 28, Quadra 29/41, Lote 21, Nova Marabá, Marabá-

PA. CEP. 68506-410. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a comércios, Universidade Federal e postos de gasolina. 

Latitude e longitude: -5.345042,-49.093379 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 18h às 00h. 

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 40 

Capacidade de pessoas sentadas:  155 

Capacidade de mesas: 36 mesas distribuídas nas áreas interna e externa. 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo, música mecânica/ambiente, 

estacionamento, ar-condicionado, espaço para fumantes, internet/wi-fi e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa, livre de obstáculos e porta larga. 

 

Pizzaria Holanda 

Nome jurídico: Veiga e Holanda Ltda 

Nome da rede: Pizzaria Holanda 

CNPJ: 31.509.113/0001-40 

Cadastur: Não  
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Início de atividades: 2018 

Telefone: (94) 99131-2323 

Site: Não informado 

E-mail: holandapizzaria@gmail.com 

Endereços: BR 230, Km 02, SN, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP. 68500-001. 

Avenida VP 08, Folha 27, Quadra 18, Lote 05, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68500-000. 

Shopping Partage Marabá, Nova Marabá- Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, em frente ao aeroporto de Marabá e próximo a meios de hospedagem. 

Latitude e longitude: -5.374108,-49.135010 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de terça a domingo das 17h às 23h. 

Meses de maior ocupação: janeiro, julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 140 

Capacidade de pessoas sentadas: 160  

Capacidade de mesas: 40 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado, recreação área de lazer, internet-wi-fi e 

estacionamento.  

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, porta larga, piso regular 

e sanitários com barra de apoio. 

 

2.2.2. Padarias, lanchonetes, confeitarias, fast-foods e outros 

Shopping do pão 

Nome jurídico: M N de Moura CIA Ltda 

Nome da rede: Shopping do Pão 

CNPJ: 28.981.994/0001-93 

Cadastur: Não  
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Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99240-4475. 

Site: Não informado 

E-mail: Spcidadenova.mba@gmail.com 

Endereços: Rodovia Transamazônica Km. 15, Lote 45, Bairro Amapá, Marabá-PA. 

CEP. 68502-700. 

Avenida VP 07, Folha 28 Quadra 29, 38, lote 27, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68506-380. 

Rodovia BR 230, S/N, Nova Marabá, Km 242 rotatória do Km 06, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68507-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Todos os 

endereços são bem localizados próximos a meios de hospedagem, praças, bancos 

e comércios. 

Latitude e longitude: -5.368009,-49.128998 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 06h às 21h30. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Capacidade de pessoas em pé: 30 

Capacidade de pessoas sentadas: 54 

Capacidade de mesas: 13 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, ar-condicionado e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/cartão de débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: Self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, passa pão e balcão 

adaptados, assento especial para obesos e banheiro com porta larga. 

 

Plaza Pão Panificadora  

Nome jurídico: Plaza Marabá Panificadora Ltda 

CNPJ: 34.876.912/0001-43 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2001 
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Telefone: (94) 99200-1679 

Site: Não informado 

E-mail: plazapaesmaraba@gmail.com 

Endereço: Folha 32, Quadra 02, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68507-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes, Shopping Verdes Mares, bancos e comércios. 

Latitude e longitude: -5.346676,-49.101102 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 06h às 21h30 e domingo das 06h às 

14h.  

Observação:  Funciona aos feriados. 

Meses de maior ocupação: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 80 

Capacidade de pessoas sentadas:  35 

Capacidade de mesas: 14 

Serviços e equipamentos: Estacionamento e ar-condicionado. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: Self-service. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento com calçada rebaixada, rampa de acesso e área livre de 

obstáculos. 

 

Doce Feitiço Lanches e Refeições 

Nome jurídico: M. C. Quintino 

CNPJ: 03.990.714/0001-82 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2000 

Telefone: (94) 3012- 0017 

Site: Não informado 

E-mail: silvercontabilidade@hotmail.com 
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Endereço: Folha 32, Quadra especial SN, Terminal Rodoviário, Nova Marabá, 

Marabá- PA. CEP. 68503-480. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e bancos. 

Latitude e longitude: -5.348769,-49.102497 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias 24 horas. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Capacidade de pessoas em pé: 30 

Capacidade de pessoas sentadas: 40 

Capacidade de mesas: 10 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado, internet/wi-fi e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito.  

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampa de acesso. 

 

Santa Gula Delicatessen 

Nome jurídico: D. D. da Silva Alimentos e Serviços 

CNPJ: 12.783.233/0001-00 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2013 

Telefone: (94) 3322-4492 

Site: Não informado 

E-mail: santagula.encomendas@hotmail.com 

Endereço: Avenida transamazônica Nº 1805, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP. 

68501-660. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a postos de gasolina, comércios, praças e aeroporto João 

Corrêa da Rocha. 

Latitude e longitude: -5.367154,-49.126830 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 
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Horários: (Segunda) Das 09:00 às 18:00h, (Terça à sexta-feira) Das 08h às 18h e 

(Sábado) Das 08h às 16h. Fecha aos domingos. 

Meses de maior ocupação: janeiro, maio, junho, julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 12 

Capacidade de pessoas sentadas: 04 

Capacidade de mesas: 01 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada e porta larga. 

 

Letícia Rocha Confeitaria 

Nome jurídico: Letícia Pontes de Paula 

CNPJ: 29. 147.137/0001-55  

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2020.  

Telefone: (94) 98175-4127 

Site: leticiarochaconfeitaria 

E-mail: confeitarialr@gmail.com 

Endereço: Avenida VP 08, Folha 32, Nova Marabá, Marabá– PA. CEP. 68507-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Área bem 

iluminada, próximo a meios de hospedagem, faculdades, restaurantes, postos de 

gasolina e bancos. 

Latitude e longitude: -5.347232,-49.110905 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Segunda a sexta das 10h às 18h. 

Meses de maior ocupação: fevereiro a junho e agosto a dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 20 

Capacidade de pessoas sentadas: 30 

Capacidade de mesas: 9 

Serviços e equipamentos: Estacionamento, ar-condicionado, wi-fi e delivery. 
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Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Banheiro adaptado. 

 

Burger King 

Nome jurídico: WF Food Comércio de Alimentos Ltda 

Nome da rede: Burger King 

CNPJ: 26.866.205/0013-81 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2020 

Telefone: (94) 99128-0822. 

Site: Não possui 

E-mail: burgerkingmaraba@gmail.com 

Endereços: Folha 31, Quadra 01, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

000. 

Folha 30, Quadra 01, Lote 15, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68507-530. - 

Partage Shopping. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará UNIFESSPA, comércios e meios 

de hospedagem. 

Latitude e longitude: -5.349886,-49.093672 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Na folha 31 funciona todos os dias das 11h às 00h. Na folha 30 (Shopping 

Partage). Funciona todos os dias das 11h às 22h. 

Meses de maior ocupação: Todos. 

Capacidade de pessoas em pé: 30 

Capacidade de pessoas sentadas:  80 

Capacidade de mesas: 20 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, ar-condicionado, estacionamento e 

delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 



111 

 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/ cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa de acesso, piso 

tátil de alerta e regular antiderrapante, sanitários com porta larga e barras de apoio, 

banheiro adaptado com pia rebaixada e torneira mono comando.  

 

Subway 

Nome jurídico: NXL Comércio de Alimentos Ltda 

Nome da rede: Subway 

CNPJ: 24.957.905/0001-12 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2016 

Telefone: (94) 3321-0267 

Site: Não informado. 

E-mail: fiscal@gruponxl.com.br 

Endereços: Avenida Frei Raimundo Lambezart Nº 2128, Cidade Nova, Marabá-PA. 

CEP: 68501-680. 

Folha 30, Quadra 15, SN, Partage Shopping, Nova Marabá, Marabá- PA. CEP: 

68500-000. 

Travessa Santa Teresinha N° 404, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

aeroporto, praça São Francisco, comércios, bancos e meios de hospedagem. 

Latitude e longitude: -5.370084,-49.128138 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Todos os dias das 11h às 23h.  

Meses de maior ocupação: junho, julho, novembro e dezembro.  

Capacidade de pessoas em pé: 40 

Capacidade de pessoas sentadas: 40 

Capacidade de mesas: 10 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, ar-condicionado, Internet/wi-fi, e 

delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 
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Formas de pagamento: Dinheiro, Cartão de crédito, Cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e Delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa e assento para obesos. 

Observação: As lojas da Velha Marabá e do Partage Shopping possuem banheiro 

adaptado para pessoas com necessidades especiais. 

 

D C Burger 

Nome jurídico: D C Burger Eireli 

CNPJ: 28.835.118/0001-59 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 98109-1460  

Site: @dcburgeroficial 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida VP 08, Folha 32, Quadra especial, Lote 05, Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP: 68509-060. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a restaurantes, faculdades e posto de combustível. 

Latitude e longitude: -5.348763,-49.111115 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de quarta a segunda de 18h30 as 22h45. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 80 

Capacidade de pessoas sentadas: 80 

Capacidade de mesas: 16 

Serviços e equipamentos: Música ao vivo/ambiente, ar-condicionado, recreação 

área de lazer, internet/wi-fi, atendimento bilíngue e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Inglês 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, voucher e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, rampa, porta larga, livre de obstáculos, assento especial para 

obesos e banheiro adaptado. 

 

Patrões Burger 

Nome jurídico: Não informado 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2018  

Telefone: (94) 98437-5824 

Site: @patroesburger/pág 

E-mail: Não informado 

Endereço: Folha 30, Quadra 12, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP:  68507-

440 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a posto de combustível. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias, inclusive feriados das 18h à 01h. 

Meses de maior ocupação: Todos. 

Capacidade de pessoas em pé: 130 

Capacidade de pessoas sentadas:  120 

Capacidade de mesas: 30 

Serviços e equipamentos: Recreação, área de lazer e internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada e rampa. 

 

Chiquinho Sorvetes 

Nome jurídico: Ludpam Sorveteria 

Nome da rede: Chiquinho Sorvetes 

CNPJ: 39. 913. 425/0001-27 
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Cadastur: Não 

Início de atividades: 2021 

Telefone: (94) 99216- 6172 

Site: Não informado 

E-mail: maraba4@chiquinho.com.br 

Endereço: Rua Norberto de Melo, Nº 1021, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 68500-

050. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situado no 

centro da cidade, próximo a orla do Rio Tocantins, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.349458,-49.136507 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 12h às 00h. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Capacidade de pessoas em pé: 20 

Capacidade de pessoas sentadas:  56 

Capacidade de mesas: 14 

Serviços e equipamentos: Ar-condicionado, cardápio em braile, internet/wi-fi, 

atendimento bilíngue e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Espanhol e libras. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa com acesso à calçada, porta larga, livre de obstáculos, piso regular, texto 

informativo em braile, intérprete em libras, assento especial para obesos e banheiro 

adaptado. 

 

Açaiteria Premium 

Nome jurídico: Açaiteria Premium Marabá Ltda 

CNPJ: 41.199.236/0001-86 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2021 

Telefone: (94) 99249- 2377 
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Site: Não informado 

E-mail: rsoueiroarnald@gmail.com 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro Nº 990, Velha Marabá, Marabá- PA. CEP. 

68500-020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Situada na orla 

da cidade, próximo a meios de hospedagem, bares, restaurantes, bancos, 

comércios, praças e Museu Municipal Francisco Coelho. 

Latitude e longitude: -5.349698,-49.138197 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Todos os dias das 13h às 23h. 

Meses de maior ocupação: julho. 

Capacidade de pessoas em pé: 120 

Capacidade de pessoas sentadas: 60 

Capacidade de mesas: 19 

Serviços e equipamentos: Música ambiente, estacionamento, ar-condicionado, 

recreação, área de lazer, espaço para fumantes, internet/wi-fi, e delivery. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira 

Serviço: Self-service e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampa com acesso à calçada, porta larga, livre de obstáculos, assento especial 

para obesos e banheiro adaptado. 

 

Cacau Show 

Nome jurídico: Maiary Athie Pessoa 

Nome da rede: Cacau Show 

CNPJ: 25.307.289/0002-06 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2018  

Telefone: (94) 99208-3444 

Site: Não informado 

E-mail: maiary.athie@hotmail.com 
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Endereço: Avenida Frei Raimundo Lambezart Nº 2114 Loja A, Cidade Nova, 

Marabá-PA. CEP: 68501-680. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, praça São Francisco e 

Aeroporto João Corrêa da Rocha.  

Latitude e longitude: -5.369985,-49.128056 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 09h às 19h e sábados das 09 às 14h. 

Meses de maior ocupação: abril, maio, junho, outubro e dezembro. 

Capacidade de pessoas em pé: 05 

Capacidade de pessoas sentadas:  04 

Capacidade de mesas: 02 

Serviços e equipamentos: Música mecânica/ambiente, ar-condicionado e 

internet/wi-fi. 

Idiomas de atendimento bilíngue: Não 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. 

Nacionalidade da culinária: Brasileira. 

Serviço: A la carte e delivery. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

possui. 

2.3. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AGENCIAMENTO 

A.V. viagens Turismo & Assessoria Empresarial 

Nome jurídico: Priscila Rafaela Julião 

Tipo: Agência de receptivo, operadora de turismo, agência de emissivo. 

CNPJ: 28.679.211/0001-11. 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2017. 

Telefone: (94) 98403-0471/ (94) 98424-6296  

Site: avviagens.com.br 

E-mail: administrativo@avviagens.com.br 

Endereço: Folha 17, Quadra 05, Lote 35- Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68.505-

110. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos:  Agência 

temporariamente no modo Home Based com atendimento on-line ou em domicílio 

com horário previamente agendado. 

Latitude e longitude:  -5.337207,-49.090870 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: De Segunda a Domingo: das 8h às 22h atendimento on-line ou 

presencialmente em domicílio com horário agendado. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses do ano. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Não. 

Espaço de atendimento ao público: Não. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: 26 até acima de 65 anos. 

Roteiro adaptado: Não. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Não informado. 

A empresa pertence a alguma associação: Sim 

Qual? Associação Brasileira das Agências de Viagem. 

Segmento prioritário: Outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim 

Práticas especializadas: Outros 

Principais estados de origem: Todos. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público, por agência 

nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional:  Venda direta ao público, por 

agência internacional, por operadora internacional. 

Países de origem: Todos. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Informativo impresso: Não. 

 

E Viagem Turismo 

Nome jurídico: Biatur Agência de Viagens Ltda-ME. 

Nome da rede: E viagem Turismo. 

Tipo: Agência consolidadora. 

CNPJ:  04.325.233/0001-15 
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Cadastur:  Sim 

Início de atividades: 2001 

Telefone: (94) 98114-0880 

Site: Não informado. 

E-mail: eviagem_maraba@hotmail.com 

Endereço: Folha 32, Quadra especial, Lote 10, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Ao lado da 

faculdade Facimpa, próximo a restaurantes, confeitaria, posto de combustível, 

Faculdade Carajás, a 4 KM do Partage Shopping Marabá e a 8 Km da orla de 

Marabá. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, Sábado das 09h às 

12h. Fecha aos domingos. 

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, abril, julho, novembro e dezembro. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Sim.   

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: 39 a 52 anos. 

Roteiro adaptado: Física ou motora, mobilidade reduzida. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Confiança Consolidadora e CVC. 

A empresa pertence a alguma associação: Não. 

Segmento prioritário: Outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Turismo de experiência e outros. 

Principais estados de origem: Pará 

Forma de distribuição no mercado nacional: Por agência nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Por operadora internacional. 

Países de origem: Brasil. 

Atendimento bilíngue? Sim. 

Quais idiomas: Português, espanhol e inglês. 

Informativo impresso: Sim. 
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CVC 

Nome jurídico: Primos Viagens e Turismo 

Nome da rede: CVC 

Tipo: Operadora de turismo. 

CNPJ: 12.253.798/0001-62 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2015  

Telefone: (94) 3323-3411 

Site: Não informado. 

E-mail: paulaamorim@cvc.com.br 

Endereço: Folha 31, Quadra 04, Lote 04, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, bancos, praças, prefeitura, e Shopping Verdes Mares. 

Latitude e longitude: -5.349051,-49.091221 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro.  

Horários: Funciona de segunda a sexta feira das 08h às 18h e sábado das 09h às 

13h. Fecha aos domingos. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses do ano. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Não. 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes:  26 a 65 anos. 

Roteiro adaptado: Não informado. 

Empresa ou circuito parceiro associado: CVC. 

A empresa pertence a alguma associação: Não informado. 

Qual? Não informado. 

Segmento prioritário: Outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Outros. 

Principais estados de origem: Todos. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público, por agência 

nacional, por operadora nacional. 
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Forma de distribuição no mercado internacional: Venda direta ao público, por 

agência internacional, por operadora internacional. 

Países de origem:  Todos. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Informativo impresso: Não. 

 

Pajetur Excursões Marabá 

Nome jurídico: Leonardo Silva Pinto 

Tipo: Agência de receptivo e operadora de turismo. 

CNPJ: 28.935.650/0001-48 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99228-2009 

Site: Não informado 

E-mail: pajeturexcursõesmaraba@gmail.com 

Endereço: Folha 28, Quadra 10 Lote 14 J. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68506-100. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, bares, farmácias e Feira da Folha 28. 

Latitude e longitude: -5.349500,-49.090436 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona de Segunda a sexta-feira das 08h às 18h com intervalo de 

almoço das 13h às 15h e sábado das 08h às 12h. Fecha aos domingos.  

Observação: Atendimento on-line 24h. 

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, julho e dezembro. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Sim, 

motora e visual. 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: Até 52 anos. 

Roteiro adaptado: Mobilidade reduzida, física ou motora. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes. 

A empresa pertence a alguma associação: Não 
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Segmento prioritário: Idosos, LGBTQI+, internacional, ecoturístico, religioso, 

pessoas com deficiência e outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim 

Práticas especializadas: Turismo criativo, turismo de experiência e outros. 

Principais estados de origem: Todos. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público, por 

operadora nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Venda direta ao público. 

Países de origem:  Todos. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Informativo impresso: Não. 

 

Dmais Viagens   

Nome jurídico: Dmais Turismo e Agência de Viagens Ltda 

Tipo: Agência de receptivo, operadora de turismo. 

CNPJ: 32.509.687/0001-81 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2019 

Telefone: (94) 981813181 

Site: www.dmaisviagens.com.br 

E-mail: contato@dmaisviagens.com.br 

Endereço: Folha 19, Quadra 07, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68513-

560. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a agência de transportes e ponte rodoferroviária sobre o Rio 

Tocantins. 

Latitude e longitude: -5.340199,-49.084536 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta-feira das 09h às 18h e sábados das 09h 

às 14h. Espaço físico fecha aos domingos. 

Observação: Atendimento on-line 24 horas. 

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, março, julho e dezembro. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Sim. 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 
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Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: Até 65 anos. 

Roteiro adaptado: Física ou motora. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes.  

A empresa pertence a alguma associação: Não. 

Segmento prioritário: Ecoturístico, religioso e outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Turismo criativo, turismo de experiência e outros. 

Principais estados de origem: Pernambuco, Maranhão e São Paulo. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público, por agência 

nacional, por operadora nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Venda direta ao público, por 

operadora internacional. 

Países de origem:  Estados Unidos, Portugal, Alemanha e México. 

Atendimento bilíngue?  Sim. 

Quais idiomas: Inglês e espanhol. 

Informativo impresso: Sim. 

 

Casa das Milhas  

Nome jurídico: Marcelo Oliveira de Souza 

Nome da rede: Casa das milhas 

Tipo:  Operadora de turismo, agência de emissivo. 

CNPJ: 33.433.598/0001-61 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2019 

Telefone: (94) 99129-3535  

Site: Não informado 

E-mail: casadasmilhasmab@outlook.com 
Endereço: Aeroporto João Corrêa da Rocha, BR-230, Amapá, Marabá-PA. CEP. 

68502-290. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Localizado 

dentro do aeroporto João Corrêa da Rocha. 

Latitude e longitude: -5.371659,-49.136798 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 
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Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 18h e Sábado das 08h às 12h. 

Fecha aos domingos. 

Observação: Atendimento on-line 24h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro.  

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Não. 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: 25 até 52 anos. 

Roteiro adaptado: Não. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes. 

A empresa pertence a alguma associação: Não 

Segmento prioritário: Outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Outros. 

Principais estados de origem: Todos. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público, por agência 

nacional, por operadora nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Venda direta ao público. 

Países de origem:  Todos. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Informativo impresso: Sim. 

 

Mab Tur Marabá 

Nome jurídico: Marabá Viagens e Turismo Ltda 

Tipo: Agência consolidadora 

CNPJ: 01.062.104/0001-93 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2018 

Telefone: (94) 99903-4690/ (94) 99137-0326 

Site: www.viagensmabtur.com.br 

E-mail: viagens@mabtur.com.br 

Endereço: Rua Sol Poente Nº 2153, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP 68501-670. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a praças, comércios, bancos e Aeroporto João Corrêa Rocha. 
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Latitude e longitude: -5.369807,-49.128685 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

Observação: Atendimento on-line 24 horas. 

Meses de maior ocupação: junho, julho e dezembro. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Sim 

(Serviço terceirizado). 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: 26 a 65 anos. 

Roteiro adaptado: Não. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes. 

A empresa pertence a alguma associação: Não. 

Segmento prioritário: Outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Outros. 

Principais estados de origem: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Por operadora nacional. 

Forma de distribuição no mercado internacional:  Venda direta ao público. 

Países de origem:  Estados Unidos, Portugal, França. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Informativo impresso: Sim. 

 

Amazon Turismo 

Nome jurídico: Amazon Negócios 

Tipo:  Operadora de turismo, agência consolidadora. 

CNPJ: 41.251.615/0001-78 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2020  

Telefone: (94) 99238-4342/ (94) 98124-4363 

Site: Não informado 

E-mail: amazon.negociostur@gmail.com 

Endereço: Residencial Total Ville, Torre 12, apartamento 407. Nova Marabá, 

Marabá-PA. CEP. 68500-000. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

Batalhão do Exército, Cidade Jardim e Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará, UNIFESSPA- Campus III. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 07h30 às 11h30 e das 14h às 18h. 

Fecha aos domingos. 

Observação: Atendimento on-line: 24 horas. 

Meses de maior ocupação: julho a dezembro. 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Não 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos 

Faixa etária dos clientes: 26 a 52 anos. 

Roteiro adaptado: Não. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes. 

A empresa pertence a alguma associação: Não. 

Segmento prioritário: Ecoturístico, religioso e outros. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Turismo de incentivos, Outros. 

Principais estados de origem: Pará, Fortaleza, Maranhão e Natal. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Não. 

Países de origem: Não 

Atendimento bilíngue? Sim. 

Quais idiomas: Inglês e espanhol. 

Informativo impresso: Sim. 

 

Agência Monteiro 

Nome jurídico: Arismar Barbosa de Souza 

Tipo: Agência de receptivo, agência consolidadora. 

CNPJ: 36.293.940/0001-63 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2021 

Telefone: (94) 99224-3361 

Site: www.agenciamonteiro.com.br 
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E-mail: administrativo@agenciamonteiro.com.br 

Endereço: Avenida Boa esperança Nº 941, Laranjeiras, Marabá-PA. CEP. 68500-

170. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado a 2Km da Praça São Francisco. 

Latitude e longitude: -5.388731,-49.130443 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h. Fecha 

sábado e domingo. 

Observação: Atendimento on-line aos finais de semana. 

Meses de maior ocupação: julho, novembro e dezembro 

Guia de turismo qualificado para atendimento de necessidades especiais: Não. 

Espaço de atendimento ao público: Sim. 

Municípios comercializados pela empresa: Todos. 

Faixa etária dos clientes: 26 a 52 anos. 

Roteiro adaptado: Não. 

Empresa ou circuito parceiro associado: Hotéis e restaurantes. 

A empresa pertence a alguma associação: Sim. 

Qual? AATEMAB. 

Segmento prioritário: Idosos, GLBTQI+, ecoturístico e religioso. 

Possui plataforma on-line de comercialização: Sim. 

Práticas especializadas: Turismo criativo e outros. 

Principais estados de origem: Pará. 

Forma de distribuição no mercado nacional: Venda direta ao público. 

Forma de distribuição no mercado internacional: Não. 

Países de origem: Não. 

Atendimento bilíngue? Não. 

Quais idiomas: Não. 

Informativo impresso: Sim. 
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2.4. SERVIÇOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

Rádio Táxi 

Nome jurídico: Cooperativa Mista de Transportes de Passageiros e Cargas do 

Estado do Pará-COOPERTRANS 

CNPJ: 04.302.907/0001-66 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 1983 

Telefone: (94) 3322-1207/ (94) 99156- 7153 

Site: Não informado 

E-mail: coopertransht@gmail.com 

Endereço: Folha 32, Quadra 09, Lote 12. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68508-

090. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, rodoviária, bancos e comércios. 

Latitude e longitude: -5.348206,-49.102334 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Táxis- 24 horas / Vans- Todos os dias das 05h às 19h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Tipos de veículos: Carros e vans. 

Quantidade de veículos: 60 

Quantidade de veículos adaptados: Não informado. 

Oferta total de lugares sentados: 240 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, voucher e PIX. 

Abrangência dos serviços: Municipal e intermunicipal. 

Tipos de serviço: Passeio local e traslado. 

 

Total Turismo Marabá 

Nome jurídico: Welson da Silva 

CNPJ: 21.465.277/0001-60 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2014 

Telefone: (94) 99208-1021. 
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Site: Welsondasilva.tininho 

E-mail: totalexpress.turismo@gmail.com 

Endereço: Avenida Sororó, Nº 07, Bairro Independência, Cidade Nova, Marabá-

PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários:  24 horas. 

Meses de maior ocupação: julho, agosto, setembro e dezembro. 

Tipos de veículos: Carros, embarcações. 

Quantidade de veículos: 05 carros e 09 embarcações. 

Quantidade de veículos adaptados: 0 

Oferta total de lugares sentados: Carros 20. Embarcações: Não informado. 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, e PIX. 

Abrangência dos serviços: Municipal e interestadual. 

Tipos de serviço: Excursão, passeio local e especial.  

 

Jarlentur 

Nome jurídico: Viação Transaraxa Eireli 

CNPJ: 10.423.773/0002-15 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2011 

Telefone: (94) 3323-6417/ (94) 99247-9355 

Site: Não informado. 

E-mail: Não informado. 

Endereços: Terminal Rodoviário de Marabá, Folha 32, Avenida VP 08 Nº 4575, Vila 

Militar Pres. Castelo Branco, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-010. 

Folha 33, S/N, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68507.290. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem e comércios. 

Latitude e longitude: -5.349094,-49.102542 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda à sexta das 06h às 21h, sábado e domingo das 

06h às 20h. 
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Meses de maior ocupação: julho, agosto, setembro e dezembro. 

Tipos de veículos: ônibus 

Quantidade de veículos: 04 

Quantidade de veículos adaptados: 04 

Oferta total de lugares sentados: 256  

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, e PIX. 

Abrangência dos serviços:  Intermunicipal e interestadual. 

Tipos de serviço: Excursão e especial.  

 

Fabbitur Turismo 

Nome jurídico: Fabbitur Transporte e Turismo Ltda 

CNPJ: 33.374.141/0002-04 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99125-2133 

Site: www.fabbiturtransporteeturismo 

E-mail: Não informado 

Endereços: Terminal Rodoviário de Marabá, Folha 32, Avenida VP 08 Nº 4575, 

Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68508-010. 

Folha 15, Quadra 10, Lote 19, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68510-400. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, comércios, postos de combustíveis, bancos e restaurantes. 

Latitude e longitude: -5.349094,-49.102542 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 08h às 12h e 14h às 17h. 

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho e dezembro. 

Tipos de veículos: Ônibus. 

Quantidade de veículos: 11 

Quantidade de veículos adaptados: 08 

Oferta total de lugares sentados: 637  

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, e PIX. 

Abrangência dos serviços: Interestadual. 

Tipos de serviço: Excursão, especial e traslado.  
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JJ Tur Transporte e Turismo 

Nome jurídico: J J Tur Transporte e Turismo Eireli 

CNPJ: 00.282.582/0002-27 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2015 

Telefone: (94) 99128-5712 

Site: www.jjtur.com.br 

E-mail: Não informado 

Endereços: Terminal Rodoviário de Marabá, Folha 32, Quadra especial, Lote 

especial. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68508-010. 

Folha 20, Quadra 04, Lote 01 C. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68507-070. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, restaurantes e comércios. 

Latitude e longitude: -5.349094,-49.102542 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona todos os dias inclusive feriados das 05h às 23h. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Tipos de veículos: Ônibus 

Quantidade de veículos: 08 

Quantidade de veículos adaptados: 08 

Oferta total de lugares sentados: 448  

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, e PIX. 

Abrangência dos serviços: Intermunicipal e interestadual. 

Tipos de serviço: Excursão e especial.  

 

Dmais Viagens 

Nome jurídico: Dmais Turismo e Agência de Viagens Ltda 

CNPJ: 32. 509.687/0001- 81 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 2019 

Telefone: (94) 98181-3181 

Site: www.dmaisviagens.com.br 

E-mail: contato@dmaisviagens.com.br 
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Endereço: Folha 19, Quadra 07, Lote 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP. 68513-

560. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a agência de transportes e ponte rodoferroviária sobre o Rio 

Tocantins. 

Latitude e longitude: -5.340199,-49.084536 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta-feira das 09 às 18h e sábado das 09 às 

14h. Espaço físico fecha aos domingos. 

Observação:  Atendimento on-line 24 horas. 

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, março, julho e dezembro. 

Tipos de veículos: Ônibus, micro-ônibus e vans. 

Quantidade de veículos: 07 

Quantidade de veículos adaptados: 04 

Oferta total de lugares sentados: 230 

Formas de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito/débito, e PIX. 

Abrangência dos serviços:  Municipal, metropolitano, intermunicipal, interestadual, 

internacional e intercontinental. 

Tipos de serviço: Excursão, passeio local, especial e traslado.  

2.5. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 

O Casarão Eventos 

Nome jurídico: Jane Lopes Ladeira E P P 

CNPJ: 00.807.360/0001-08 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1995 

Telefone: (94) 98112- 5858 

Site: casaraoeventos.com.br 

E-mail: jane@casaraoeventos.com.br 

Endereço: Folha 32, Quadra 20, Lote 06, Nova Marabá, Marabá-PA.  CEP: 68508-

190. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem, bancos, comércios, farmácias e posto de combustível. 

Latitude e longitude: -5.346192,-49.103994 
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Aeroporto mais próximo: 4,613m  

Espaço físico associado: Auditório e salão. 

Dimensões do espaço físico associado: 2069 m². 

Formato do espaço físico associado: Auditório e Buffet. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Eventos das 19h às 05h. 

Observação: Administrativo funciona das 08h às 12h / 14h às 18h. 

Meses de maior ocupação: maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e 

dezembro. 

Serviços e equipamentos: Eventos sociais (casamentos, formaturas, aniversários e 

outros), eventos corporativos, institucionais, profissionais e promocionais. 

Restaurante e bar (a critério do evento) 

Acessórios e multimídia: Central de ar, Tv, computadores e wi-fi. 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 

Descrição e observações: Ótima estrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, porta larga, rampa, 

escadas com patamar para descanso e banheiro adaptado.  

 

Carajás Centro de Convenções- Leonildo Borges Rocha 

Nome jurídico: Organização Social Pará 2000 

CNPJ: 03.584.058/0001-18 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 98421-3929 

Site: ascom@para2000.com.br 

E-mail: comercialcarajas@para2000.com.br 

Endereço: BR-222 Folha 30, S/N, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68506-678. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo a meios de hospedagem e Hospital Regional. 

Latitude e longitude: -5.356352,-49.079629 

Aeroporto mais próximo: 6,562,42m 

Espaço físico associado: Área livre, auditório, salão. 
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Dimensões do espaço físico associado: 35.000 m² de área total. 13.000 m² de área 

construída. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08:00h às 18:00h e a noite de acordo 

com o evento. 

Meses de maior ocupação: maio, junho e novembro. 

Serviços e equipamentos:  Restaurante, bar, instalações sanitárias, 

estacionamento. 

Acessórios e multimídia:  Central de ar, projetor, computadores, wi-fi e cadeiras 

com pranchetas. 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, piso regular, livre 

de obstáculos, local de embarque e desembarque com acesso em nível, plataforma 

elevatória, porta larga e banheiro adaptado. 

 

Parque de Exposição José Francisco Diamantino 

Nome jurídico: Parque de Exposição José Francisco Diamantino  

CNPJ: Não Informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1999 

Telefone: (94) 3323-2323 

Site: Não informado 

E-mail: sindicatoruraldemaraba@hotmail.com 

Endereço: Rod. BR-155, S/Nº Parque de Exposições Marabá- Distrito Industrial. 

CEP: 68505-080. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Localizado no 

Distrito Industrial da cidade, próximo ao Parque Zoobotânico. 

Espaço físico associado: Área livre. 

Dimensões do espaço físico associado: Área de 300m x 400m, com ampla área de 

estacionamento e capacidade para eventos de mais de 20 mil pessoas 

Horários: Não informado 

Meses de maior ocupação: julho. 

mailto:sindicatoruraldemaraba@hotmail.com
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Serviços e equipamentos: Palco, estrutura para leilões e rodeios, instalações 

sanitárias, estacionamento. 

Acessórios e multimídia:  Não informado 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, porta larga e banheiro 

adaptado. 

 

Palace Eventos 

Nome jurídico: D S Muller Eventos EPP 

CNPJ: 13. 727.513/0001-40 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2011 

Telefone: (94) 98197-1077 

Site: palaceventos.com.br 

E-mail: Palaceventosmaraba@gmail.com 

Endereço: Travessa das mangueiras, Nº 04. Agrópolis do Incra, Cidade Nova, 

Marabá-PA. CEP: 68502-270. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

aeroporto João Corrêa da Rocha. 

Latitude e longitude: -5.359105,-49.120883 

Aeroporto mais próximo: 2, 256.95m 

Espaço físico associado: Área livre, auditório. 

Dimensões do espaço físico associado: 15X36 m². 

Formato do espaço físico associado:  Auditório, banquete e buffet. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 18h e sábado das 08h às 12h. 

(À noite de acordo com o evento). 

Meses de maior ocupação:  fevereiro, março, abril, junho, julho, outubro, novembro 

e dezembro. 

Serviços e equipamentos:  Instalações sanitárias. 

Acessórios e multimídia:  Central de ar, computadores e wi-fi. 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, faixa de pedestre, semáforo sonoro, livre de 

obstáculos, local de embarque e desembarque com acesso em nível, porta larga, 

piso regular antiderrapante, plataforma elevatória e banheiro adaptado. 

 

Olympia Eventos 

Nome jurídico: C A de Souza 

CNPJ: 19.204.758/0001-70 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2013  

Telefone: (94) 98181-5153 

Site: Não informado 

E-mail: @gmail.com 

Endereço: Praça da folha 16, Quadra 33, Lote 01. Nova Marabá, Marabá-PA. 

CEP: 68511-300. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo à praça da folha 16 e Ginásio poliesportivo. 

Latitude e longitude: -5.335740,-49.093737 

Aeroporto mais próximo: 6, 214.57m distância 

Espaço físico associado:  Auditório e salão. 

Dimensões do espaço físico associado: Não informado. 

Formato do espaço físico associado:  Auditório, buffet. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 18h e sábado das 08h às 12h. 

(A noite de acordo com o evento). 

Meses de maior ocupação: janeiro, maio, julho, outubro e dezembro. 

Serviços e equipamentos: Eventos sociais (casamentos, formaturas, aniversários e 

outros), eventos corporativos, institucionais, profissionais e promocionais, 

estacionamento e instalações sanitárias.  

Acessórios e multimídia:  Central de ar, wi-fi. 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 

Descrição e observações: Ótima estrutura. 
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rota externa acessível, rampa de acesso, piso regular, porta larga e banheiro 

adaptado. 

 

Império Eventos 

Nome jurídico: Império Comércio e Eventos Ltda 

CNPJ: 83.658.773/0001-97 

Cadastur: Sim 

Início de atividades: 1993  

Telefone: (94) 98158- 0100 

Site: Não informado 

E-mail: imperio5comercio@gmail.com 

Endereço: Avenida Sororó, Nº 1684, Novo Horizonte, Marabá-PA. CEP. 68502-440. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

meios de hospedagem e comércios. 

Latitude e longitude: -5.391028,-49.141979 

Aeroporto mais próximo: 2, 204.77m 

Espaço físico associado:  Auditório e Salão. 

Dimensões do espaço físico associado: 1000m².  

Formato do espaço físico associado:  Auditório e buffet. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Administrativo funciona de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 

18h. A noite de acordo com o evento. 

Meses de maior ocupação: janeiro, setembro, outubro, novembro e dezembro. 

Serviços e equipamentos:  Eventos sociais (casamentos, formaturas, aniversários 

e outros), eventos corporativos, institucionais, profissionais e promocionais. 

Cozinha industrial- (a critério do evento), instalações sanitárias e estacionamento. 

Acessórios e multimídia: Central de ar e wi-fi. 

Outros serviços: Mesas, cadeiras, área verde, espaço de recreação, churrasqueira 

e piscina. 

Projeto de segurança contra incêndios e antipânico (PSCIP): Sim. 

Descrição e observações: Ótima estrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampa, livre de 
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obstáculos, porta larga, piso regular antiderrapante, assento especial para obesos 

e banheiro adaptado 

2.6. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER 

2.6.1. Parques  

Turbilhão  

Nome jurídico: Turbilhão Park e Lanchonete Ltda 

CNPJ: 08. 741. 782/0001-21 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2007 

Telefone: (94) 3321- 4229/ (94) 99270-1964 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Folha 19, Quadra 07, Lote 25 A. Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

440.  

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo à Praça da Criança e Hospital Municipal. 

Latitude e longitude: -5.340718,-49.085686 

Distância do aeroporto mais próximo: 6, 626.17m  

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 18h às 23h. 

Meses de maior ocupação: outubro. 

Serviços e equipamentos de apoio:  Restaurante, bar, elevadores, instalações 

sanitárias, estacionamento e wi-fi. 

Formas de pagamento: Cartão de crédito/ débito, dinheiro e PIX. 

Descrição e observações complementares: Espaço amplo com ótima estrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, porta larga, assento 

especial para obesos e banheiro adaptado 
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2.6.2. Praças e espaços livres para recreação, lazer e 

entretenimento 

Praça Osório Francisco Martins Pinheiro 

Nome: Praça da Prefeitura (Paço Municipal) 

Descrição: Conhecida como praça da prefeitura, por ser localizada em frente à sede 

atual da prefeitura, é um dos principais pontos turísticos da cidade. Inaugurada em 

12 de outubro de 1997 com uma área de 40m x 60m, com amplo espaço de grama, 

arborizada, playground, normalmente utilizada para lazer.  

Endereço: Avenida VP 08, Folha 31, s/nº Nova Marabá, Marabá-PA. 

Descrição dos arredores: Local bem iluminado, próximo a grande variedade de 

comércios, restaurantes, meios de hospedagem e bancos. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação: julho e dezembro 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento e lanchonete. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça São Francisco 

Nome jurídico: Praça São Francisco 

Descrição: O local é utilizado como espaço de lazer e também para comércio de 

vendas de produtos e comidas, visto que diversos vendedores ambulantes atuam 

no local. Em 2019 recebeu um processo de revitalização. A praça conta com uma 

área de 250m x 50m, e é arborizada. Sedia todos os anos eventos em sua maioria 

de cunho religioso, sendo o mais conhecido e tradicional o Natal Encantado, 

realizado pela Paróquia de São Francisco, onde tem um grande fluxo de visitantes. 

Endereço:  Av. Frei Raimundo Lambezart Nº 248, Cidade Nova, Marabá - PA, CEP: 

68501-680. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo ao aeroporto, Igreja São Francisco, comércios, restaurantes, 

sorveterias, bancos e meios de hospedagem. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 
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Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação:  junho, julho, novembro e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, lojas, banco 24 horas, 

lanchonetes e restaurantes. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça Duque de Caxias 

Nome jurídico: Praça Duque de Caxias 

Descrição: Espaço amplo, com parque, academia ao ar livre e mesas de jogos, é 

utilizado para lazer, prática de exercícios e como área de alimentação, por ter vários 

boxes de vendas de comidas e lanches. Possui monumentos históricos como o 

busto de Duque de Caxias e o Antigo Coreto que foi transformado em um centro de 

artesanato. 

Endereço: Rua Cinco de Abril, s/nº, Marabá Pioneira, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo ao Museu Municipal Francisco Coelho, orla, meios de 

hospedagem, restaurantes, bancos e lojas. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação: junho a dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio:  Restaurante, instalações sanitárias, 

estacionamento, serviço de segurança, informações turísticas, lojas e banco. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça do Pescador Z30 

Nome jurídico: Praça do Pescador 

Descrição: Considerado um dos principais espaços públicos do município, devido 

a sua localização à beira do Rio Tocantins, na Colônia de Pescadores Z-30. O local 

é comumente utilizado por praticantes de esportes como futsal, vôlei e basquete, 

por contar com diversas quadras poliesportivas. Além disso, o espaço também é 

utilizado para festas e eventos de todos os tipos, por possuir uma área de 70m x 

140m. Abriga todo ano um dos maiores eventos do estado que é o Festejo Junino 
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Regional. Tem uma boa estrutura com bancos de concreto, iluminação noturna, 

vários bares e pequenos comerciantes atuando próximo ao local. 

Endereço: Avenida Marechal Deodoro S/Nº - Marabá Pioneira. CEP. 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: À beira do Rio 

Tocantins, próximo a meios de hospedagem, restaurantes, bares e náuticas. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas.  

Meses de maior ocupação: junho, julho outubro e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Bares e restaurantes, estacionamento, quadras 

poliesportivas, academias ao ar livre, espaço para festas e eventos com bancos de 

concreto, iluminação e posto policial próximo ao local. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, estacionamento de calçada rebaixada, rampas de acesso. 

 

São Félix de Valois 

Nome jurídico: Praça São Félix de Valois 

Descrição: Como possui uma área de cerca de 70m x 70m, diariamente é muito 

usada para prática de esportes como: patins, patinete, skate, bike, hoverboard e 

também como cenários para books fotográficos, por conta de sua beleza e espaço 

arborizado. Comumente também é utilizada para eventos como: shows e festivais. 

Endereço: Rua Cinco de Abril n° 663, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000.  

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, às margens do Rio Tocantins, próximo a bares, restaurantes, Biblioteca 

Municipal Orlando Lima Lobo e Igreja Católica São Félix do Valois. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação: junho a dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Restaurante, bar, estacionamento, serviço de 

segurança próximo ao local e informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 
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Praça da Bíblia 

Nome jurídico: Praça da Bíblia 

Descrição: Praça da Bíblia é um local muito utilizado para o lazer, por apresentar 

uma atmosfera agradável, embora esteja às margens de uma rodovia e próximo a 

um dos centros comerciais da cidade. Além disso, em suas proximidades existe 

uma boa variedade de restaurantes, tornando o local mais agradável. 

Endereço: Avenida Transamazônica, s/nº Novo Horizonte, Marabá-PA. CEP.68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo ao aeroporto, comércios, restaurantes e meios de hospedagem. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona 24 horas. 

Meses de maior ocupação:  junho, julho, novembro e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, lanchonetes e restaurantes. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça da Criança 

Nome jurídico: Praça da Criança 

Descrição: É um dos principais pontos de lazer ao ar livre da cidade. Conhecida 

pelo monumento em forma de foguete espacial, também usada como playground. 

Em 2018 o lugar foi revitalizado recebendo também equipamentos de ginástica. 

Comumente é usada para o lazer nos fins de tarde, pois além do espaço para as 

crianças brincarem, existe certa variedade de aluguéis de brinquedos, carrinhos de 

comida, lanchonetes e restaurantes nas proximidades. 

Endereço: Avenida VP 02, Folha 17, Lote Especial, Nova Marabá, Marabá-PA.  

CEP. 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a meios de hospedagem, restaurantes e Hospital Municipal de 

Marabá. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: junho a dezembro. 
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Serviços e equipamentos de apoio: Lanchonetes, aluguéis de brinquedos, 

estacionamento e informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça da Liberdade 

Nome jurídico: Praça José de Fátima Miranda Magalhães 

Descrição: Conhecida como Praça da Liberdade, possui uma área total de 4.638 

m² que atende a população ao redor. O lugar foi reinaugurado em 22 de fevereiro 

de 2019 após uma reforma total com instalação de 45 bancos ampliados e com 

encosto, implantação de brinquedos para as crianças e os equipamentos de 

ginástica passaram por revitalização. A praça conta também com um piso para 

manifestações culturais. Além disso o local sustenta uma área gramada de 1700m², 

que proporciona uma atmosfera agradável e um bom espaço de lazer para a 

população local. Para deixar o ambiente mais verde e limpo foram fixadas 14 

lixeiras novas e plantado grama, que já não mais existiam, em 1700 m² de área. O 

nome dado ao local é uma homenagem ao assistente social falecido em 2018 aos 

63 anos, conhecido como Seu Magalhães, que era engajado com a luta em defesa 

aos direitos dos idosos, integrou o Conselho Municipal de Transportes, foi 

conselheiro suplente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e 

Idosos, além de estar à frente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de 

Marabá por mais de 20 anos e promover durante 14 anos o tradicional Forró do 

Magalhães. 

Endereço: Bairro Liberdade, Marabá-PA. CEP. 68501-080. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Lanchonetes, estacionamento e informações 

turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 
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Praça Raimundo Araújo Mesquita 

Nome jurídico: Praça Raimundo Araújo Mesquita 

Descrição: Inaugurada em 22 de junho de 2018. O local recebeu o nome de um 

morador do Bairro Nova Marabá, que aguardou a obra por 30 anos e que foi 

responsável pelo impedimento de invasão do local, onde hoje se encontra a praça. 

Dotada de um playground, equipamentos de ginástica, pavimentação em concreto 

e jardim, a praça atrai diversos moradores, principalmente aos fins de tarde para se 

exercitarem ou para lazer. 

Endereço: Avenida VP 03, Folha 16, Nº 43, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68511-

020. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Lanchonetes, estacionamento e informações 

turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampas de acesso. 

 

Praça Monsenhor Baltazar Jorge 

Nome: Praça da 16 

Descrição: Comumente chamada de “Rotatória da 16” pelos moradores da região. 

A praça possui um formato octogonal de cerca de 58m de raio, com espaço 

arborizado que é usado para praticar slackline, e por possuir rampas. O espaço é 

voltado para práticas de skate e patins, assim o local é uma ótima opção para 

prática de esporte e lazer, além de ter em sua proximidade mercados e locais para 

alimentação. 

Endereço: Rua 204, Folha 16, s/nº – Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 
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Serviços e equipamentos de apoio: Lanchonetes, estacionamento e informações 

turísticas. 

 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampas de acesso. 

 

Praça Nossa Senhora Da Conceição 

Nome: Praça do Novo Horizonte 

Descrição: A praça é comumente conhecida como “Praça do Novo Horizonte”. 

Apresenta em suas proximidades uma boa variedade de vendedores ambulantes, 

lanchonetes e restaurantes. Além de possuir um playground, o que torna o lugar 

uma ótima opção de lazer, principalmente aos fins de tarde. O logradouro costuma 

ser visitado por pessoas que frequentam a paróquia que dá nome a praça, 

principalmente aos domingos. 

Endereço: Avenida Tocantins, s/nº, Novo Horizonte, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes e comércios. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Lanchonetes, estacionamento e informações 

turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça Menino Jesus 

Nome: Praça da 33 

Descrição: A praça está localizada bem ao centro da Folha 33. O espaço teria 

surgido no início da formação do bairro, mas era usado pela juventude da época 

apenas para práticas esportivas e também como local de festas comunitárias. Em 

1º de fevereiro de 2019, o logradouro foi reinaugurado, após ser revitalizado e 

recebeu um playground, equipamentos de ginástica, novos bancos de concreto e 

área gramada. 

Endereço: Rua 107, Folha 33, s/nº – Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 



145 

 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, comércios, escola e igrejas. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho, setembro, outubro e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Bares e lanchonetes, estacionamento, 

brinquedos e informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça do Idoso 

Nome: Antônio Moreno 

Descrição: A praça “Antônio Moreno”, inaugurada em 5 de abril de 2018. O 

logradouro é dotado de 21 equipamentos de ginástica, rampa de fisioterapia, 

estacionamento, pergolado com mesas de jogos e outros atrativos específicos e 

voltados à pessoa idosa. Atualmente a praça é o único local destinado ao lazer 

desse público. 

Endereço: Rodovia Transamazônica, s/nº – Cidade Nova, Marabá-PA. CEP: 68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, comércios, meios de hospedagem e Aeroporto 

João Corrêa da Rocha, 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Equipamentos de ginástica, rampa de 

fisioterapia, estacionamento, pergolado com mesas de jogos, lanchonetes e 

informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 
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Praça Junior do Vavá 

Nome: Praça Osvaldo Mutran Junior 

Descrição: Praça conhecida também por “Praça Osvaldo Mutran Júnior”, 

inaugurada em 2007. Em 2018, 11 anos após a sua inauguração, o local foi 

revitalizado recebendo novos brinquedos para o playground, substituição dos 

bloquetes de piso e bancos, além de serviços de jardinagem. A praça é comumente 

utilizada pelos moradores próximos e estudantes. O lugar recebe o nome em 

homenagem ao ex-vereador e membro de uma das famílias mais influentes da 

região. 

Endereço: Bairro Novo Horizonte S/Nº, Cidade Nova, Marabá-PA. CEP. 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a Escola Ida Valmont. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas  

Meses de maior ocupação: julho e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento e informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 

 

Praça da Juventude 

Nome: Praça da Juventude 

Descrição: Inaugurada em 05 de abril de 2019, a Praça da Juventude é diferente 

de todas as outras que existem na cidade sobre diversos aspectos, a entrada só é 

possível dentro de horários pré-estabelecidos, além de haver vigilância no local, 

pois o espaço possui muros (que chamam atenção com pinturas sobre temas 

culturais do artista plástico Bino Sousa) e grades em seu entorno. O local é provido 

de uma quadra para práticas de esportes, mesas para jogos, pista de skate e área 

de passeio. Além disso, por possuir no local salas de multiuso, são ofertados cursos 

de violão, saxofone, música, teatro, pintura, informática e dança coordenados pela 

Fundação Casa da Cultura de Marabá para os moradores do bairro do Araguaia, 

Nossa Senhora Aparecida e Km 07. 

Endereço: Rua do Campo, KM 07, Nova Marabá, Marabá - PA, 68500-000. 
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Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo ao campo do Vavá (km 07). 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Não informado. 

Meses de maior ocupação: Não informado. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, quadra, mesas de jogos, pista 

de skate, cozinha, instalações sanitárias, serviço de segurança. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: O 

local possui acessibilidade. 

 

Praça Lion´s Clube 

Nome: Espaço Verde do Lion’s Clube 

A Praça do Lions é um marco para o Clube de mesmo nome e para todo bairro, 

pois proporciona lazer e conforto para as pessoas que passam pelo local. O lugar 

possui um estacionamento com uma dimensão de 517 metros quadrados 

pavimentado em bloquetes, e partes gramadas. Além da infraestrutura, a praça 

chama a atenção por possuir na parede do prédio do Lions Clube, um painel que 

retrata ciclos econômicos que Marabá viveu, desde o caucho ao período mineral 

feito pelo artista plástico Bino. 

Endereço: Rodovia Transamazônica, Bairro Amapá, Marabá - PA, CEP: 68502-290. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, às margens da Rodovia Transamazônica, próximo a meios de 

hospedagem e Aeroporto João Corrêa da Rocha. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas 

Meses de maior ocupação: Não informado. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso. 
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2.6.3. Shoppings e Cinemas 

Shopping Verdes Mares 

Início de atividades: Não informado. 

Telefone: (94) 3322-3353 

Site: http://www.shoppingverdesmares.com.br/  

Facebook: http://facebook.com/shoppingverdesmares/  

E-mail: contato@shoppingverdesmares.com.br  

Endereço: Folha 27, S/Nº, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a restaurantes, lojas, faculdades e bancos.   

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. 

Observação: Domingos e feriados, praça de alimentação e lazer, das 12h às 20h. 

Serviços e equipamentos de apoio: Amplo espaço, cinema, lojas, instalações 

sanitárias, estacionamento e informações turísticas. 

Descrição e observações complementares: Foi o primeiro shopping center da 

cidade. Centro de compras, alimentação e entretenimento. Funciona todos os dias 

da semana e tem como atrativo principal o cinema, apesar de grande parte de seu 

espaço ser ocupado por prestadores de serviços. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Possui acessibilidade. 

 

Partage Shopping Marabá 

Início de atividades: 2013 

Observação: Com o nome de SHOPPING PÁTIO MARABÁ, o Shopping Center foi 

inaugurado em 7 de maio de 2013, centro de compras, alimentação e 

entretenimento é aberto aos visitantes todos os dias. Foi um grande passo para 

economia da cidade. Em 2021 passou a ser denominado de PARTAGE SHOPPING 

MARABÁ. 

Telefone: (94) 3323-4722 

Site: https://www.partagemaraba.com.br/  

E-mail/Contato: https://www.partagemaraba.com.br/contato.asp 

http://www.shoppingverdesmares.com.br/
http://facebook.com/shoppingverdesmares/
mailto:contato@shoppingverdesmares.com.br
https://www.partagemaraba.com.br/
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Endereço: BR-230, Folha 30, Quadra 15, lote 10, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68507-445. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Possui 

excelente localização, pistas duplas e bem sinalizadas, próximo a faculdades, 

supermercados, lojas, meios de hospedagem e posto de gasolina. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. 

Observação: Domingos e feriados, praça de alimentação e lazer, das 12h às 20h. 

Serviços e equipamentos de apoio: Amplo espaço, cinema, lojas, praça de 

alimentação, instalações sanitárias, estacionamento e informações turísticas. 

Descrição e observações complementares: Centro de compras, entretenimento e 

lazer pronto para o novo tempo que a cidade está vivendo e planejado para crescer 

com ela.  

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Possui acessibilidade. 

 

Cinema A 

Nome: Cine A Marabá 

Início de atividades: Não informado. 

Telefone: (94) 3322-3353 

Site: http://www.shoppingverdesmares.com.br/  

Facebook: http://facebook.com/shoppingverdesmares/  

E-mail: contato@shoppingverdesmares.com.br  

Endereço: Folha 27, S/Nº, Nova Marabá, Marabá-PA. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Excelente 

localização, próximo a lojas, restaurantes faculdades e bancos. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Não possui horário fixo, (Funciona de acordo com as sessões). 

Serviços e equipamentos de apoio: Amplo espaço climatizado e confortável, 

lanchonetes e cafés, instalações sanitárias, estacionamento e informações 

turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Possui acessibilidade. 
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Cinema Moviecom 

Início de atividades: Não informado. 

Telefone: (94) 3322-3353 

Site: https://moviecom.com.br/escolha/  

Endereço: BR-230, Folha 30, Quadra 15, Lote 10, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP 

68507-445. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Excelente 

localização, próximo a lojas, faculdades e bancos. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Não possui horário fixo, (Funciona de acordo com as sessões). 

Serviços e equipamentos de apoio: Amplo espaço, climatizado, lanchonetes e cafés, 

instalações sanitárias, estacionamento e informações turísticas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Possui acessibilidade. 

 

2.6.4. Instalações esportivas 

Ginásio Poliesportivo Renato veloso 

CNPJ: 27.993108/0001-89 

Início de atividades: 2004 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Folha 16, Quadra 40, Lote Especial, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68511-340. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado, próximo a comércios, praças e posto de combustível. 

Meses de funcionamento: Funciona de fevereiro a novembro. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 14h.  

Observação: Demais horários de acordo com o evento programado. 

Meses de maior ocupação: abril a julho e setembro a novembro.  

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, instalações sanitárias e 

informações turísticas. 

Descrição e observações complementares: Boa estrutura e bom estado de higiene. 

https://moviecom.com.br/escolha/
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa com acesso à calçada, porta larga, 

livre de obstáculos e banheiro adaptado. 

 

Centro de Esportes e Lazer Paulo Marabá 

Início de atividades: 2020 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Entrada da Velha Marabá, Marabá-PA. CEP.68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo a 

posto de combustível e centro comercial da cidade. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses.  

Serviços e equipamentos de apoio: Pista para patins, pista para caminhada e 

corrida com três metros de largura e 256 metros em todo contorno do espaço, 

paisagismo, iluminação, bancos em concreto, estacionamento e informações 

turísticas. 

Descrição e observações complementares: Ótima infraestrutura e bom estado de 

higiene. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa com acesso à calçada. 

 

Estádio Municipal Zinho Oliveira 

Início de atividades: 1970 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Antônio Maia S/Nº, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP.68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo ao centro comercial da cidade, Biblioteca Municipal Orlando 

Lobo e Igreja São Félix de Valois. 
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Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Serviços e equipamentos de apoio: O estádio tem capacidade para 5000 pessoas, 

possui instalações sanitárias, estacionamento e informações turísticas. 

Descrição e observações complementares: Boa estrutura e bom estado de higiene. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa com acesso à calçada e banheiro 

adaptado. 

 

Espaço Rotary de Lazer 

Início de atividades: 2018 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida VP 03, Folha 29, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP.68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Local bem 

iluminado próximo à Praça da Criança. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: 24 horas. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses.  

Serviços e equipamentos de apoio: O espaço possui uma pista de caminhada de 

um quilômetro e duzentos metros de comprimento, com dois metros e meio de 

largura, possui estacionamento, dez rampas para acessibilidade e academia ao ar 

livre para a prática de exercícios físicos, bem como bancos e lixeiras. Há ainda um 

espaço de 135m² reservado para a prática de aeróbica e aulas de zumba.  
Descrição e observações complementares: Ótima infraestrutura e bom estado de 

higiene. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada e rampa com acesso à calçada. 

 

Ginásio Poliesportivo Erlon Carlos da Silva 

Início de atividades: 2018 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 
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Endereço: BR-222, Bairro Morada Nova, Marabá-PA. CEP.68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

Mercado de Morada Nova e Residencial Magalhães. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Quadra coberta medindo 30×20 metros, 2 

arquibancadas com 400 lugares, vestiários, instalações sanitárias, estacionamento 

e informações turísticas. 

Descrição e observações complementares: Ótima infraestrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Estacionamento de calçada rebaixada, rampa com acesso à calçada, porta larga, 

livre de obstáculos e banheiro adaptado. 

 

2.6.4. Instalações Náuticas 

Yate Marabá 

Nome jurídico: J M Lopes Náutica Yate Marabá 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2016 

Telefone: (94) 99123-9696 

Site: https://yate-maraba.negócio.site 

E-mail: yatemaraba@gmail.com 

Endereço: Avenida Transmangueira, Nº 25, Marabá-PA. CEP. 68500-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: À beira do Rio 

Tocantins, próximo à orla, praças e restaurantes. 

Aeroporto mais próximo: João Corrêa da Rocha. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 09h às 18h, Sábado e domingo das 

08h às 20h. 

Observação: Fecha nos feriados de 07 de setembro e Natal.  

Meses de maior ocupação: junho, julho e agosto. 

Serviços e equipamentos de apoio:  Instalações sanitárias, estacionamento, serviço 

de segurança e wi-fi. 

Outros: área de lazer (Pergolado). 

Formas de pagamento: Cartão de débito/ crédito, dinheiro e PIX.  
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Descrição e observações complementares: Espaço amplo com boa infraestrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Rota 

externa acessível, porta larga e livre de obstáculos. 

 

J C Náutica 

Nome jurídico: J C Náutica Ltda 

CNPJ: 11. 031.430/0001-97 

Cadastur: Não  

Início de atividades: 2009 

Telefone: (94) 3321- 1522 

Site: Não informado 

E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Transmangueira, Nº 83, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68507- 420. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: À beira do 

Rio Tocantins, próximo à orla, praças e restaurantes. 

Aeroporto mais próximo: João Corrêa da Rocha. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 18h. 

Observação: Sábado e domingo, não informado. 

Meses de maior ocupação: junho a setembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, instalações sanitárias e wi-fi.  

Formas de pagamento: Cartão de crédito/ débito, dinheiro e PIX. 

Descrição e observações complementares: Espaço amplo com boa infraestrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rota externa acessível, rampa de acesso, porta larga e livre de obstáculos. 

 

Âncora Garagem Náutica 

Nome jurídico: Âncora Garagem Náutica 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não  

Início de atividades: Não informado  

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 
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E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Transmangueira S/Nº, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68507- 

420. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: À beira do Rio 

Tocantins, próximo à orla e Choperia Nº 01. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Meses de maior ocupação: junho a dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Estacionamento, instalações sanitárias e wi-fi. 

Formas de pagamento: Cartão de crédito/ débito, dinheiro e PIX. 

Descrição e observações complementares: Boa infraestrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampa de acesso. 

 

Armazém Náutica 

Nome jurídico: Wellington da Silva Santos 

CNPJ: 27.174.946/0001-20 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2017 

Telefone: (94) 99119-0820 

Site: Não informado 

E-mail: kk_fernandinha_kk@hotmail.com  

Endereço: Avenida Transmangueira, S/Nº Galpão, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 

68514-000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: À beira do 

Rio Tocantins, próximo à orla, praças e restaurantes. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano todo. 

Horários: Funciona de segunda a sexta das 08h às 18h. 

Observação: Sábado e domingo Não informado. 

Meses de maior ocupação: janeiro, junho, julho e agosto. 

Serviços e equipamentos de apoio:  Instalações sanitárias, estacionamento e wi-fi. 

Formas de pagamento: Cartão de débito/ crédito, dinheiro e PIX. 

Descrição e observações complementares: Espaço amplo com boa infraestrutura. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rota externa acessível, rampa de acesso. 
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2.7. OUTROS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

AATEMAB 

Nome jurídico: Associação das Agências de Turismo e Excursões de Marabá 

CNPJ: 37.715.316/0001-70 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 2020 

Telefone: (94) 99156-3037 

Site: Não informado 

E-mail: wecontabilidade@bol.com.br 

Endereço: Rua C 01, Quadra 135, Lote 04, Cidade Jardim, Marabá-PA. CEP. 

68507-765. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo ao 

Batalhão do Exército e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, 

UNIFESSPA- Campus III. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários:  Funciona de segunda a sexta-feira das 08h às 18h com intervalo de 

almoço das 13h às 15h e sábado das 08h às 12h. 

Taxa de visitação média mensal: Não informado. 

Meses de maior atendimento: julho a dezembro. 

Meses de menor atendimento: Não informado. 

Atendimento bilíngue: Não. 

Principais atividades: Fortalecer o movimento turístico e cultural em Marabá-PA. 

Formas de pagamento: Cartão de débito, dinheiro e PIX. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida:  

Rampa de acesso. 

 

Associação dos Barqueiros 

Nome jurídico: Associação dos Barqueiros Marítimos de Marabá 

CNPJ: Não informado 

Cadastur: Não 

Início de atividades: 1987 

Telefone: Não informado 

Site: Não informado 
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E-mail: Não informado 

Endereço: Avenida Silvino Santis, S/Nº Velha Marabá, Marabá-PA. CEP. 68500-

000. 

Descrição dos arredores e distância dos principais pontos turísticos: Próximo à 

orla, bares e restaurantes. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Apesar de ter espaço físico, pode-se encontrar os dirigentes da 

associação à beira do Rio Tocantins durante todo o dia onde desenvolvem suas 

atividades de travessia e passeio de marabaenses e turistas que os procuram. 

Taxa de visitação média mensal: Não informado. 

Meses de maior atendimento: junho a setembro. 

Meses de menor atendimento: janeiro a abril. 

Atendimento bilíngue: Não. 

Principais atividades: Travessia e passeios de barco nos rios de Marabá a critério 

dos clientes e atividades de associações de defesa de direitos sociais. 

Formas de pagamento:  Dinheiro. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida:  

Rampa de acesso. 
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3. CATEGORIA C – ATRATIVOS TURÍSTICOS DE MARABÁ 

3.1. ATRATIVOS NATURAIS12 

Serras 

Nome Oficial: Serra dos Carajás, Serra da Buritirama, Serra do Sereno, Serra do 

Paredão, Serra do Encontro, Serra Cinzento, Serra Misteriosa –– Serra dos Carajás, 

Cinzento e Buritirama estão situadas em áreas de conservação sob jurisdição 

federal. 

 

Floresta Nacional de Carajás e Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 

Nome Oficial: Floresta Nacional de Carajás e Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 

Tipo: Relevo Continental 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade - Rua Guamá N° 23 - Núcleo Urbano de Carajás - 

Parauapebas/PA – CEP: 68516-000. 

Telefone: (94) 3328 1901/ 3346 1106 

Site: https://www.icmbio.gov.br/portal 

Descrição do atrativo: Reserva de desenvolvimento sustentável, Extração Mineral, 

com potencial turístico. A serra de Buritirama é um berço de sobrevivência para 

inúmeras espécies animais e vegetais, além de abrigar uma enorme gama de 

recursos arqueológicos e geológicos ainda desconhecidos. O atrativo reproduz em 

perfeitas condições os ecossistemas que existiam próximos a Marabá há anos atrás. 

A Fundação Casa da Cultura desenvolve projeto na área, tendo sido já identificados, 

com relação à flora, 107 espécies de plantas, das quais 40 são orquídeas. 

Referente à fauna, já foram catalogadas 211 espécies de animais vertebrados, 

sendo que 11 constam na lista dos animais ameaçados de extinção. Na área de 

arqueologia, foram descobertos e documentados 13 sítios arqueológicos. 

Como chegar: Pode ser acessada por via terrestre, 170 km de Marabá. 

Acesso: Rodovia 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada 

 
12 https://maraba.pa.gov.br/pontos-turisticos/ 

https://www.icmbio.gov.br/portal
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Tipo de Via terrestre: Rural ou urbana 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica e chão batido 

Transporte para o atrativo: Fretado e/ou particular. 

Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: Dec. nº 97.720 de 05 de maio de 1989 

Tipo: Uso sustentável 

Estado de conservação geral: Bom 

Condição higiênica: Bom 

Estrutura: Bom 

Sinalização turística: Bem sinalizado 

Meses de funcionamento: Não se aplica 

Horários: Não se aplica 

Meses de maior ocupação: Não se aplica 

Tipo de visita: Com agendamento e com guia. 

Guia de visitação: Gratuito 

Idiomas de visitação: Português 

Entrada: Franca 

Autorização prévia: Sim 

Limite de número de visitantes: Não se aplica 

Regra de visitação: Não se aplica 

Permite expansão do volume de visitantes: Sim 

Estudo para plano de manejo: Sim 

Época de maior fluxo de visitação: Não se aplica 

Serviços e equipamentos de apoio: Guarita de entrada, informações ao visitante e 

instruções de ecologia/ecoturismo. 

Atividades realizadas no atrativo: Pedagógicas, observação, trilha sem 

disponibilidade de equipamentos. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não. 

 

3.1.1. Hidrografia – Rios 

Rio Tocantins 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA). 

Site: https://www.gov.br/ana/pt-br 
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Descrição do atrativo: Apresenta a coloração de águas claras com pouca presença 

de substâncias húmicas e maior presença de sedimentos de rochas e minerais. O 

Rio Tocantins nasce na serra Dourada, no estado de Goiás, e deságua na foz do 

rio Amazonas, depois de banhar os estados de Tocantins, Maranhão e Pará. O 

Tocantins é o segundo maior rio totalmente brasileiro, perdendo apenas para o rio 

São Francisco. Depois do ponto em que se junta ao rio Araguaia, na região do Bico 

do Papagaio, na divisa dos estados de Tocantins, Maranhão e Pará, costuma ser 

chamado de Tocantins-Araguaia. Com 2.416 quilômetros, une o planalto Central 

(onde nascem os dois rios que o formam, o Maranhão e o Almas) à Amazônia. Na 

época da cheia, seu trecho navegável é de mais de 1.000 quilômetros. Era no vale 

do Tocantins, fértil e rico em minerais, que se encontrava a maior concentração de 

castanheiras (árvores da castanha-do-pará) da Amazônia13. 

Endereço de localização do atrativo: Orla de Marabá, Av. Marechal Deodoro. 

Como chegar: Por vias urbanas na Marabá Pioneira, rua Marechal Deodoro. 

Latitude e longitude:  -11,4258, -48,526 

Acesso: A pé, ciclovia, rodovia e fluvial. 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de via terrestre: Rural e urbana. 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica 

Transporte para o atrativo: Fretado, público e/ou particular. 

Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: A gestão dos recursos hídricos no Brasil foi regulamentada pela lei 

9.433/1997, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades de 

planejamento e gestão, como também a Lei Nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. 

Localizado em Unidade de Conservação: Sim  

Tipo: Uso sustentável. 

Categoria: Área de relevante interesse público e ecológico. 

Estado de conservação geral: Muito bom. 

Condição higiênica: Bom 

Estrutura: Muito bom. 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

 
13 https://escola.britannica.com.br/artigo/rio-Tocantins/483595 
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Horários: Não se aplica. 

Meses de maior ocupação: Todo o ano. 

Permite expansão do volume de visitantes: Sim 

Estudo para plano de manejo: Não se aplica. 

Serviços e equipamentos de apoio: Espaço para alimentação, hospedagem e 

atividades comerciais (Ao longo da orla). 

Atividades realizadas no atrativo: Lazer, prática esportiva, e pesca. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Rampas de acesso e calçadas. 

 

Rio Tocantins 

 

 

Rio Itacaiúnas 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) 

Site: https://www.gov.br/ana/pt-br 

Descrição do atrativo: Área de relevante interesse público e ecológico. Afluente do 

rio Tocantins pela margem esquerda, sua foz banha a cidade e proporciona 

inesquecíveis passeios de lanchas e barcos para contemplação da fauna e da flora 

amazônicas, além da prática da pesca esportiva. Tem um curso de 

aproximadamente 365 quilômetros e é navegável, somente no inverno. Seus 

principais afluentes da margem direita: Água Suja, Vermelhinha e Parauapebas.  

Latitude e longitude: -5.42335, -49.17216 

Acesso: A pé, ciclovia e rodovia. 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de Via terrestre: Rural e urbana. 

Transporte para o atrativo: Fretado, particular e/ou público. 
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Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: A gestão dos recursos hídricos no Brasil foi regulamentada pela lei 

9.433/1997, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades de 

planejamento e gestão, como também a Lei Nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. 

Localizado em Unidade de Conservação: Sim  

Tipo: Uso sustentável 

Vegetação: Mata ciliar, floresta amazônica. 

Estado de conservação geral: Muito bom. 

Condição higiênica: Bom 

Estrutura: Muito bom. 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Não se aplica. 

Horários: Não se aplica. 

Meses de maior ocupação: Não se aplica. 

Tipo de visita: Não se aplica. 

Guia de visitação: Não se aplica. 

Permite expansão do volume de visitantes: Sim 

Estudo para plano de manejo: Não se aplica. 

Época de maior fluxo de visitação: Não se aplica. 

Atividades realizadas no atrativo: Lazer, prática esportiva e pesca. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: Não 

se aplica. 

 

 

Rio Itacaiúnas 
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Praia do Tucunaré 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: -5°20'38.40, - 49° 8'30.19 

Endereço: Em frente ao Núcleo Marabá Pioneira. 

Sinalização turística: Sim 

Proximidades: Hotéis, restaurantes e comércio em geral. 

Pontos de referência: Orla urbanizada de Marabá. 

Visitação: Sim 

Integra roteiros turísticos: Sim 

Instalações e equipamentos: Sim 

Atividades: Observação, pesca esportiva, futebol de areia, vôlei e banho. 

Características da água: Clara, calma e fria. 

Utilização: Banho, aventura e lazer. 

Propriedades: Apresenta a coloração de águas claras com pouca presença de 

substâncias húmicas e presença de sedimentos de rochas e minerais. 

Volume: grande. 

Vegetação: Mata ciliar, floresta amazônica. 

Melhores meses de observação: julho a setembro. 

Descritivo das especificidades do atrativo: Uma das melhores opções durante o 

verão paraense, a Praia do Tucunaré é o ponto turístico mais visitado da cidade. 

Emergente da vazante do rio Tocantins, logo após o período das chuvas a praia 

ocupa uma extensão de aproximadamente 5 km², sendo que três quartos são de 

areia fina e um quarto de formação vegetal. Situada em frente ao núcleo da Marabá 

Pioneira, as areias da ilha começam a ser avistadas em meados de abril, mas é na 

alta estação do verão, em julho, que a procura é maior tornando-a a atração 

principal. A praia proporciona aos veranistas práticas de esportes náuticos e de 

areia, camping, pesca esportiva, além de diversas atrações promovidas pela 

Prefeitura Municipal. Ao longo da praia fica disposta uma grande quantidade de 

barracas que oferecem aos visitantes uma infinidade de bebidas e pratos, entre 

eles a carne de sol e o tucunaré frito.14 

 
14 https://maraba.pa.gov.br/pontos-turisticos/ 
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Acesso ao atrativo: Pode ser acessada por via fluvial. 

Proteção: Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Estado geral de conservação: Bom 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Sim 

Praia do Tucunaré 

 

Praia do Geladinho ou São Félix 

Nome oficial: Praia do Geladinho 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: - 5°17'56.91, - 49° 5'34.92 

Endereço: Bairro de São Félix, Marabá-PA. 

Sinalização de acesso: Sim 

Sinalização turística: Sim 

Proximidades: Restaurantes, bares e comércios. 

Visitação: Sim. 

Regras de funcionamento: Não se aplica. 

Integra roteiros turísticos: Sim 

Atividades: Banho, aventura, lazer, observação e pesca esportiva. 

Características da água: Clara, calma e fria. 

Propriedades: Apresenta a coloração de águas claras com pouca presença de 

substâncias húmicas e maior presença de sedimentos de rochas e minerais. 

Volume: Grande. 

Vegetação: Mata ciliar, floresta amazônica. 

Melhores meses de observação: No verão com a queda do nível das águas do Rio 

Tocantins. 

Descritivo das especificidades do atrativo: Localizada no bairro São Félix Pioneiro, 

à margem direita do Rio Tocantins. Para se chegar até ela, faz-se necessário a 

travessia da ponte rodoferroviária. Também só aparece na época de verão.  
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Acesso ao atrativo: Pode ser acessada por via terrestre. 

Proteção: Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Estado geral de conservação: Bom 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Sim 

15Praia do Geladinho ou São Félix 

 

Praia dos Lençóis 

Nome oficial: Praias dos Lençóis 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: -5°17'56.26, - 48°54'15.23 

Endereço: Fazenda Bela Vista 

Sinalização turística: Não 

Pontos de referência: São Félix 

Endereço eletrônico (e-mail): Não 

Sítio eletrônico (site/página na web): Não 

Visitação: Sim 

Entrada: Sim 

Instalações de entrada: Não 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não 

Informativos impressos: Não 

Regras de funcionamento: Não se aplica. 

Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico. 

Integra roteiros turísticos: Não 

Instalações e equipamentos: Não 

Atividades: Aventura, observação e banho. 

Características da água: Clara, calma e fria. 

 
15 https://semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse/ 
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Propriedades: Apresenta a coloração de águas claras com pouca presença de 

substâncias húmicas e maior presença de sedimentos de rochas e minerais. 

Vegetação: Mata ciliar, floresta amazônica. 

Melhores meses de observação: No verão com a queda do nível das águas do Rio 

Tocantins. 

Atividade econômica: Pesca e lazer. 

Descritivo das especificidades do atrativo: Localizada na Fazenda Bela Vista possui 

uma faixa de areia fina de cerca de 180m de comprimento e 50m de largura, às 

margens do Rio Tocantins. 

Acesso ao atrativo: Acessada por via fluvial com uma hora e meia de lancha a partir 

da orla do Tocantins na Marabá Pioneira e por via terrestre a 17km do núcleo de 

São Félix. 

Proteção: Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Estado geral de conservação: Bom. 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Sim 

 

Outras 

Existem, ainda, as praias do Meio, Espírito Santo, Flecheiro e Vavazão. 

3.1.2. Unidades de conservação e similares 

Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 

Nome oficial: Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 

Entidade Mantenedora: IBAMA 

Site: www.gov.br/ibama/pt-br 

Localização: Rural 

Coordenadas geográficas: -6° 2'42.04 - 50°34'29.36 

Endereço: Sudeste da Serra dos Carajás, municípios de Marabá e São Félix do 

Xingu. 

Sinalização de acesso: Sim 

Sinalização turística: Não 

Proximidades: Não se aplica. 

Pontos de referência: Rio Itacaiúnas. 

Visitação: Não se aplica 

Entrada: Não se aplica 
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Instalações de entrada: Não 

Informativos impressos: Não 

Regras de funcionamento: Não se aplica. 

Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico. 

Integra roteiros turísticos: Não. 

Instalações e equipamentos: Não. 

Relevo: Serra 

Melhores meses de observação: Ano todo. 

Atividade econômica: Coleta de castanhas-do-pará para comercialização e caça de 

subsistência pela comunidade indígena Xikrin do Cateté. 

Descritivo das especificidades do atrativo: Trata-se de uma área de 196.503,94 

hectares, sendo que 85,74% ocupa o município de Marabá. Representa cerca de 

0,1% do bioma amazônico. A associação de floresta ombrófila aberta submontana 

com palmeiras; floresta ombrófila densa submontana e floresta ombrófila aluvial, 

cobrem mais de 50% da Flona. Na área são protegidas as espécies o Cuxiú-de-

uta-hick -Chiropotes utahicki, a onça-pintada - Panthera Onça e a onça-parda -

Puma concolor greeni. 

Acesso ao atrativo: O acesso à Flona se dá pela PA-275, única via terrestre 

existente. Percorre-se cerca de 100 km até a margem direita do Rio Itacaiúnas onde 

atualmente existe uma balsa que atravessa o rio para o traslado até a margem 

esquerda, já no território da Flona. 

Proteção: Decreto nº 97.720 de 05 de maio de 1989. 

Estado geral de conservação: Bom 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Não 

 

Floresta Nacional do Itacaiúnas 

Nome oficial: Floresta Nacional do Itacaiúnas 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: - 5°57'24.52"/- 50°58'22.32 

Endereço: No sudeste dos rios Itacaiúnas e Aquiri-Marabá, povoado José 

Rodrigues. Área de uso especial do exército (Gleba Aquiri), sob administração 

Federal. 

Sinalização de acesso: Sim. 

Sinalização turística: Não. 
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Proximidades: Povoado José Rodrigues. 

Esfera administrativa: Federal 

Endereço eletrônico (e-mail): Não 

Sítio eletrônico (site/página na web): Não 

Instalações de entrada: Não 

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não 

Informativos impressos: Não 

Regras de funcionamento: Não se aplica. 

Caracterização do fluxo turístico: Não possui registro de dados de fluxo turístico. 

Integra roteiros turísticos: Não 

Instalações e equipamentos: Não 

Atividades: Proteção dos recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, 

educação florestal e ambiental e manutenção de amostras de ecossistema 

amazônico. 

Descrição: Floresta ombrófila aberta 71% e floresta ombrófila densa 29%, floresta 

amazônica. A floresta tem por objetivo o manejo de uso múltiplo e de forma 

sustentável dos recursos naturais renováveis, a manutenção da biodiversidade, a 

proteção dos recursos hídricos, a recuperação de áreas degradadas, a educação 

florestal e ambiental, a manutenção de amostras de ecossistema amazônico e o 

apoio do desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes à 

Floresta Nacional. 

Melhores meses de observação: Ano todo. 

Acesso ao atrativo: O acesso à Flona se dá pela PA-275, única via terrestre 

existente. 

Proteção: Decreto nº 2.480, de 02 de fevereiro de 1998. 

Estado geral de conservação: Bom. 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Não. 

 

Parque Zoobotânico de Marabá 

Nome Oficial: Fundação Zoobotânica de Marabá 

Nome da entidade mantenedora: SINOBRÁS, Unimed Fama e Prefeitura 

Municipal de Marabá-PMM. 

CNPJ: 02. 667.164/0001-00 

Cadastur: Não 
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Telefone: (94) 99162-3026 

Site (pág.): https://m.facebook.com/Zoobotanicomaraba/?locale2=pt_BR#_=_ 

E-mail: zmoficial@gmail.com 

Descrição do atrativo: A Fundação Zoobotânica de Marabá foi fundada após uma 

reunião que aconteceu em 14 de agosto de 1997 realizada por cidadãos 

marabaenses que possuíam preocupações ambientais. A Fundação é uma 

Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos que tem como 

objetivos: pesquisar, preservar o meio ambiente e desenvolver os recursos naturais 

e a cultura. O parque que também é a sede da fundação, possui atualmente 15 

recintos em uma área de 20 alqueires, onde estão as espécies. O Parque 

Zoobotânico recebe visitas programadas de escolas e de instituições diversas com 

a finalidade de promover a educação ambiental. Distante 4 km da área urbana, o 

parque funciona desde 1997 e tem sido um importante instrumento na preservação 

da natureza. Árvores como castanheira, mogno e cedro entre muitas outras estão 

sendo conservadas, além de cerca de 200 espécimes de fauna como araras-azuis, 

jaguatiricas, onças pintadas, antas, macacos pregos, gaviões reais, veados e 

caititus. A Fundação realiza pesquisas nas áreas de fauna e flora da Amazônia, 

preservação da maior área possível de florestas nativas (castanhais) no município 

e educação ambiental, além de resgatar animais silvestres que estão em cativeiro 

e reintroduzi-los em seu ambiente nativo. 

Endereço: BR-155 km 09, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 68515-000. 

Como chegar: Sentido a Parauapebas, Setor Industrial. 

Latitude e longitude: -5.386029,-49.066537 

Acesso: Rodovia 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de via terrestre: Urbana 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica 

Transporte para o atrativo: Particular 

Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: Decreto nº 2.480, de 02 de fevereiro de 1998. 

Localizado em Unidade de Conservação: Sim  

Tipo: Proteção integral. 

Categoria: Área de relevante interesse ecológico. 

Estado de conservação geral: Regular 

https://m.facebook.com/Zoobotanicomaraba/?locale2=pt_BR#_=_
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Condição higiênica: Bom 

Estrutura: Bom 

Sinalização turística: Sim 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: De quarta a domingo das 09:00 às 16:00h. 

Meses de maior ocupação: janeiro, fevereiro, julho, setembro, outubro, novembro 

e dezembro. 

Tipo de visita: Não guiada. 

Guia de visitação: Inexistente 

Idiomas de visitação: Português 

Entrada: Paga 

Valor da entrada: R$ 2,00 (criança) e R$ 4,00 (adulto). 

Autorização prévia: Não 

Especifique: Somente trilha precisa ser agendada pois necessita de guia. 

Limite de número de visitantes: Não 

Regra de visitação: Dia e hora. 

Época de maior fluxo de visitação: janeiro, fevereiro, julho, outubro e dezembro. 

Serviços e equipamentos de apoio: Portaria principal, instalações sanitárias e wi-fi. 

Atividades realizadas no atrativo: Educação ambiental, observação e trilhas. 

Formas de pagamento: Dinheiro e PIX. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Não. 

3.2. ATRATIVOS CULTURAIS 

3.2.1. Arquitetura civil 

 Palacete Augusto Dias - Museu Municipal Francisco Coelho16 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Fundação Casa da Cultura 

CNPJ: 22.936.439.0001-63 

Cadastur: Sim 

Telefone: (94) 3198-6310 

Site: https://casadaculturademaraba.org 

 
16 http://bibliotecas.cultura.gov.br/espaco/17145/ 
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E-mail: fccmadm@gmail.com / museufranciscocoelho@gmail.com 

Descrição do atrativo: O Museu Municipal Francisco Coelho remonta a história da 

cidade de Marabá através de exposições permanentes e itinerantes que agregam 

elementos da história centenária do município promovendo uma imersão cultural. 

Endereço de localização do atrativo: Rua Cinco de Abril s/nº, Palacete Augusto Dias, 

Marabá Pioneira, Marabá-PA, CEP: 68500-040. 

Como chegar: Via urbana de Marabá. 

Utilização original do atrativo: Sede do Poder Legislativo foi construída na década 

de 30 para servir à Prefeitura, à Câmara Municipal e ao Fórum. 

Utilização atual do atrativo: Museu Municipal Francisco Coelho. 

Acesso: A pé, ciclovia, rodovia e vias públicas. 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de Via terrestre: Urbana 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica 

Transporte para o atrativo: Público e/ou particular. 

Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: Tombamento decreto nº 9270 de 28 de dezembro de 1987. 

Instrumentos de proteção: Tombamento, inventário cultural. 

Jurisdição: Municipal 

Estado de conservação geral: Muito bom. 

Condição higiênica: Muito bom. 

Estrutura: Muito bom. 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Ano todo. 

Horários: De terça a sexta das 9h às 17h, sábado e domingo das 9h às 13h.  

Observação: Segunda-feira não tem expediente externo. 

Meses de maior ocupação: julho e agosto. 

Tipo de visita: Guiada 

Guia de visitação: Gratuito 

Idiomas de visitação: Português  

Entrada: Franca 

Autorização prévia: Sim (agendamento para grupos maiores que 10 pessoas). 

Limite de número de visitantes: Sim 

Qual? Grupos de alunos. 

mailto:museufranciscocoelho@gmail.com
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Permite expansão do volume de visitantes: Não 

Quantidade anual de visitantes: 9.064 

Procedência dos visitantes: Municipal, entorno regional, nacional e internacional. 

Época de maior fluxo de visitação: julho 

Serviços e equipamentos de apoio: Centro de recepção e informações, portaria 

principal, informações em braile e espaço para alimentação. 

Atividades realizadas no atrativo: Preservação e divulgação da cultura. O acervo 

do museu conta com aproximadamente 2.300 peças entre o artesanato regional e 

peças de interesse histórico. No setor há também venda de artesanato regional. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Elevador, banheiros adaptados, bebedouro adaptado, circuito de visitação 

adaptado, vaga de estacionamento exclusiva para idosos, rampa de acesso, 

sinalização tátil, cadeira de rodas para uso do visitante, corrimão nas escadas e 

rampas, sanitário adaptado e vaga de estacionamento exclusiva para deficientes. 

 

 

Museu Municipal Francisco Coelho 
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Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Secretaria de Cultura- SECULT 

CNPJ: Não se aplica 

Telefone: 94 991315490 

Site:http://bibliotecaorlandolobo.blogspot.com.br/fbclid=IwAR1l-SfmqqSPtqoJCi-

resrFLYN3IhL3oTacqYo3MV8dxVWSComO73TrqIk   

E-mail: bibliotecaorlando.limalobo@gmail.com   

Descrição do atrativo: O antigo prédio do Mercado Municipal foi reestruturado 

internamente no ano de 2008, o espaço ganhou acomodações modernas, mas 

preservou sua estrutura exterior vindo a se tornar a Biblioteca Municipal. Hoje em 

dia é referência como ponto turístico e de excursões escolares atendendo toda a 

população na área de pesquisas, dispondo de acervo bibliográfico com mais de 6 

mil exemplares, área virtual com acesso à internet, sala de projeção, amplas 

acomodações e uma excelente área externa para eventos. Segundo relatos de 

moradores da região, Orlando Lima Lobo possuía uma lanchonete no bairro da 

Marabá Pioneira onde se reuniam importantes pessoas para a história de marabá 

(políticos e afins), ficando assim muito bem conhecido na cidade, devido a todo o 

seu prestigio, recebeu como homenagem póstuma seu nome na biblioteca com 

maior acervo cultural e histórico da cidade. 

Endereço: Rua Cinco de Abril, n° 969. Marabá Pioneira. 

Como chegar: Via urbana de Marabá. 

Utilização original do atrativo: Mercado Municipal. 

Utilização atual do atrativo: Biblioteca Pública. 

Acesso: A pé, ciclovia, rodovia e vias públicas. 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de via terrestre: Urbana 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica 

Transporte para o atrativo: Público e/ou particular. 

Dispositivo legal de proteção: Sim 

Especifique: Tombamento  

Jurisdição: Municipal 

Estado de conservação geral: Muito bom. 

Condição higiênica: Muito bom. 

mailto:bibliotecaorlando.limalobo@gmail.com
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Estrutura: Muito bom. 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários:  De segunda a sexta das 8h às 14h. 

Meses de maior ocupação: Todos os meses. 

Idiomas de visitação: Português  

Entrada: Franca 

Autorização prévia: Somente para grandes grupos. 

Permite expansão do volume de visitantes: Não 

Quantidade anual de visitantes: 960 

Procedência dos visitantes: Municipal, entorno regional, nacional e internacional. 

Época de maior fluxo de visitação: Durante todo o ano. 

Serviços e equipamentos de apoio: Centro de recepção e informações e portaria 

principal. 

Atividades realizadas no atrativo: Leituras, lançamentos de livros e pesquisas. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

rampas de acesso. 

 

Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo 

 

Cine Marrocos 

Nome oficial: Cine Teatro Marrocos 

Nome da entidade mantenedora/gestora: Prefeitura de Municipal de Marabá/ 

Secretaria de Cultura- SECULT. 

Telefone: (94) 99163-9320 

Site: https://semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse 

E-mail:  secult@maraba.pa.gov.br      

Descrição do atrativo: Inaugurado nos anos 40, foi o primeiro cinema da cidade. Em 

2002, o ambiente passou por uma reforma, sendo hoje em dia um local utilizado 

mailto:secult@maraba.pa.gov.brmm
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para a realização de eventos artísticos e peças teatrais. Além de excelente auditório, 

o espaço abriga atividades de formação para jovens, com oficinas de bandas, 

fanfarras e percussão, canto e coral, danças, piano, violão e guitarra.17 O prédio 

bem preservado revela sua nobreza com palco, escadarias, diversos assentos e 

ambiente climatizado. É um local que até hoje recebe shows de diversos artistas 

renomados do país e que permanece gravado na memória dos marabaenses, 

atualmente é gerenciado pela Secretaria de Cultura do município. O Cine Marrocos 

é aberto à comunidade em geral e atende a uma grande clientela do município 

como, escolas públicas e privadas, empresas, grupos culturais entre outros.  

Endereço: Travessa Lauro Sodré Nº 228, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-

015. 

Como chegar: Localizado na Marabá Pioneira próximo ao Estádio Zinho Oliveira. 

Utilização original do atrativo: Sala de exibição de filmes. 

Utilização atual do atrativo: Anfiteatro para apresentações culturais. 

Acesso: A pé, ciclovia, rodovia e vias públicas. 

Sinalização de acesso: Bem sinalizada. 

Tipo de via terrestre: Urbana 

Tipo de pavimentação de acesso: Asfáltica 

Transporte para o atrativo: Público e/ou particular. 

Dispositivo legal de proteção: Tombamento 

Jurisdição: Municipal 

Estado de conservação geral: Regular 

Condição higiênica: Regular 

Estrutura: Regular 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários: Conforme os eventos e/ou programação. 

Observação: O atendimento administrativo é de segunda a sexta das 8h às 12h e 

14h às 18h. Sábado e domingo apenas com agendamento. 

Meses de maior ocupação: outubro, novembro e dezembro. 

Tipo de visita: Guiada 

Guia de visitação: Gratuito 

 
17 Disponível em: https://semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse/cine-teatro-marrocos/ 

Acesso em 25 de setembro de 2021. 

https://semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse/cine-teatro-marrocos/
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Idiomas de visitação: Português  

Entrada: Franca 

Autorização prévia: Sim 

Limite de número de visitantes: Não 

Permite expansão do volume de visitantes: Não 

Quantidade anual de visitantes: Não informado 

Procedência dos visitantes: Municipal 

Época de maior fluxo de visitação: Todos os meses. 

Serviços e equipamentos de apoio: Portaria principal e instalações sanitárias. 

Atividades realizadas no atrativo: Apresentações culturais, oficinas de música, 

dança, palestras, workshop, formaturas e outros. 

Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

portas largas. 

Cine Marrocos 

Igreja São Félix de Valois 

CNPJ 04.882.130/0002-37 

Telefone: (94) 3321-1838 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: - 5.351090, - 49.139251 

Endereço: Travessa São Félix, Nº 02, Velha Marabá, Marabá-PA. CEP: 68500-380. 

Sinalização turística: Sim 

Ponto de Referência: Praça São Félix de Valois. 

Endereço eletrônico: paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com 

Sítio eletrônico: www.catedralmaraba.combr/ 

http://diocesedemaraba.com.br/paroquia/sao-felix-de-valois/ 

mailto:paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com
http://www.catedralmaraba.combr/
http://diocesedemaraba.com.br/paroquia/sao-felix-de-valois/
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Visitação: Sim 

Entrada: Gratuita 

Instalações de entrada: Recepção 

Regras de funcionamento: Não informado 

Atividades atuais: Missas e visitação (turismo religioso). 

Descritivo das especificidades do atrativo: Foi a primeira igreja construída em 

Marabá como pagamento de uma promessa feita por Francisco Acácio à Virgem 

de Nazaré, na década de 20. A primeira construção foi destruída pela cheia de 1926 

e outra igreja foi erguida no mesmo local. É o primeiro patrimônio histórico do 

município, tombado em 05 de abril de 1993. 

Acesso ao atrativo: Vias urbanas 

Dispositivo legal de proteção: Tombamento 

Jurisdição: Municipal 

Estado de conservação geral: Muito bom. 

Condição higiênica: Muito bom. 

Estrutura: Muito bom. 

Sinalização turística: Bem sinalizado. 

Meses de funcionamento: Funciona o ano inteiro. 

Horários de funcionamento da secretaria: Segunda a sexta das 8h às 12h/ 14h às 

18h. Sábado: 8h às 12h.  

Dias e horários das missas: Segunda, terça, quinta e sexta às 18h. Domingo às 07h. 

Meses de maior ocupação: julho, outubro, novembro e dezembro. 

Tipo de visita: Guiada 

Guia de visitação: Gratuito 

Idiomas de visitação: Português  

Entrada: Franca 

Autorização prévia: Não 

Limite de número de visitantes: Não 

Permite expansão do volume de visitantes: Sim 

Quantidade anual de visitantes: Não informado 

Procedência dos visitantes: Municipal, entorno regional nacional e internacional. 

Época de maior fluxo de visitação: novembro 

Serviços e equipamentos de apoio: Portaria principal e instalações sanitárias. 

Atividades realizadas no atrativo: Missas, orações e visitas turísticas. 
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Facilidade para pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida: 

Portas largas e rampa de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja São Félix de Valois 

 

3.2.2. Obras de infraestrutura 

Ponte Rodoferroviária 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: -5°18'53.98"/- 49° 4'44.42" 

Endereço: BR-155 – Sobre o Rio Tocantins. 

Sinalização de acesso: Sim 

Sinalização turística: Sim 

Proximidades: Bairro São Félix e comércios. 

Pontos de referência: Rio Tocantins. 

Descrição: Sua função inicial era fazer o cruzamento ferroviário na seção em que 

está o Rio Tocantins das cargas de minério de ferro de Carajás que vão pela estrada 

de ferro de Carajás até o Porto de Itaqui. Hoje tem como função permitir o 

cruzamento do transporte ferroviário pela estrada de ferro de Carajás, e o 

cruzamento rodoviário pela BR-155. Ela é a principal ligação entre os distritos 

periféricos e o centro de Marabá, também sendo responsável pela ligação do 

sudeste paraense com a costa norte brasileira.  Foi inaugurada em 28 de fevereiro 

de 1985 e possui 3 pistas, com a curiosa “mão inglesa” para os veículos rodoviários 

pelas laterais, tendo a linha de trem ao centro. A ferrovia possibilita o tráfego de 

trens com vagões de carga e passageiros. A ponte é a integração dos bairros Nova 

Marabá e São Félix. 

Melhores meses de observação: Todos os meses. 
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Acesso ao atrativo: Pode ser acessada por via terrestre. 

Proteção: Não 

Estado geral de conservação: Bom. 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Sim 

 

3.2.3. Obras de interesse artístico 

Casa da Cultura 

Nome oficial: Fundação Casa da Cultura de Marabá- FCCM 

Localização: Urbana 

Coordenadas geográficas: -5.354553,-49.087985 

Endereço: Avenida VE-02, Folha 30, Quadra 01, Nova Marabá, Marabá-PA. CEP: 

68508-970.  

Sinalização turística: Sim. 

Proximidades: Partage Shopping. 

Pontos de referência: BR-230 

Esfera administrativa: Municipal 

Endereço eletrônico (e-mail): fccmaraba@hotmail.com 

Sítio eletrônico (site/página na web): casadaculturademaraba.com.br 

Visitação: Sim 

Instalações de entrada: Portaria principal.  

Atendimento ao público em língua estrangeira: Não 

Informativos impressos: Sim 

Regras de funcionamento: Dia e hora. 

Caracterização do fluxo turístico: Não informado. 

Integra roteiros turísticos: Sim 

Instalações: Como parte do resgate histórico e social mantém uma escola de 

música e o arquivo público municipal. É constituída pelos seguintes departamentos: 

patrimônio histórico, departamento de bibliotecas, escola de música, administração 

e difusão cultural e ainda abrange cinco setores: Antropologia, Arqueologia, 

Botânica, Geologia e Zoologia. 

Descrição: A Fundação Casa da Cultura de Marabá é hoje sem sombra de dúvida, 

um referencial das diversas manifestações e traços culturais da região Araguaia-

Tocantins, bem como destaca-se pela sua preocupação em preservar os valores 
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culturais regionais. A casa possui, atualmente, o maior acervo fora da capital do 

estado que englobam a Zoologia, Arqueologia, Botânica Zoologia e Geologia.  O 

museu vem se dedicando ao longo de sua história em preservar a memória 

regional. A partir de sua criação ampliou suas atividades para a captação de 

materiais tanto da cultura material como imaterial, ampliando ainda mais o acervo 

e guardando a memória não só de Marabá, como de toda a região e ainda 

oportunizando a produção de conhecimento e lazer. Propicia um espaço para 

visitação, estudo e pesquisa do patrimônio cultural, natural, histórico e científico da 

região, visando resgatá-los, preservá-los e difundi-los dado as grandes 

modificações socioeconômicas pelos quais passa a região, sendo a maior e mais 

bem estruturada instituição do tipo no sudeste do Pará. Além de pesquisas, 

desempenha funções de museu histórico, antropológico e natural. A Fundação 

promove eventos culturais, pesquisas científicas, cursos sobre a preservação da 

história do município, atendimento aos estudantes, estímulo à defesa do ambiente, 

do folclore, das festas populares, à organização associativa de artistas. 

Melhores meses de observação: Todos os meses. 

Acesso ao atrativo: Pode ser acessada por via terrestre. 

Proteção: Lei Municipal n°9.271 de 28 de dezembro de 1987 

Estado geral de conservação: Bom. 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: Possui 

acessibilidade 

 

Fundação Casa da Cultura de Marabá 
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3.3. EVENTOS TURÍSTICOS 

3.3.1. Festas/celebrações 

Carnaval 

Período: 26 de Fevereiro a 1º de Março. 

Endereço/ local de realização: Orla Sebastião Miranda, Marabá Pioneira 

Fluxo turístico: regional e nacional. 

Instituição promotora: Liga Carnavalesca, PMM e SECULT - Secretaria de Cultura 

Telefone da instituição promotora: (94)3321-2243/99167-1059 

Sítio eletrônico do evento: http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: A Prefeitura Municipal de Marabá através das Secretarias Municipais de 

Cultura e Turismo, desenvolve anualmente no mês de fevereiro a programação de 

carnaval com palco montado na Cidade Pioneira e com participação de vários 

blocos da cidade, também apoia o carnaval no bairro da Liberdade, desenvolvido 

pela comunidade local.  A cidade possui 4 grandes arrastões de blocos tradicionais, 

são eles: Carro de Mão, Vai quem quer, Gaiola das loucas e Jegue elétrico.  

 Público estimado: 30 mil pessoas 

Aniversário de Marabá 
Período: 05 de abril 

Endereço / local de realização: Praça Duque de Caxias, Marabá Pioneira. 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: Fundação Casa da Cultura 

Telefone da instituição promotora: (94)3321-2243/99167-1059 

Sítio eletrônico do evento: http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail do evento: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: O evento acontece com uma extensa programação pela cidade na qual 

a Prefeitura Municipal, através de suas Secretarias promove shows, palestras 

educativas, exposições, ações solidárias e comunitárias para a população. 

Público estimado: 20 mil pessoas 

 

Aniversário “É Nois Moto Clube”  

Período: Mês de maio 

Endereço / local de realização: a definir 

http://maraba.pa.gov.br/
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
http://maraba.pa.gov.br/
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
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Fluxo turístico: Regional  

Instituição promotora: Grupo “É nóis Moto clube” 

Telefone da instituição promotora: (94) 8111-0335/99135-5974 

E-mail do evento: alexdelmonico@hotmail.com 

Descritivo: O evento ocorre no Parque de Exposições de Marabá e promove a 

socialização dos integrantes, amigos e apaixonados por motos através de passeios, 

encontros e ações solidárias. O evento já é algo cultural que faz parte do calendário 

turístico da cidade, a festa costuma atrair diversas pessoas, inclusive motoqueiros 

vindos de várias cidades do Brasil. 

Público estimado: 1200 mil pessoas. 

 

Festejo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro  

Período: 17 a 27 de junho 

Endereço / local de realização: Travessa Santa Teresinha – Marabá Pioneira 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: A Diocese de Marabá e a Paróquia de São Félix de Valois 

Telefone da instituição promotora: (94) 9992-21332 

E-mail do evento: paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com 

Descritivo: O evento acontece com uma programação religiosa e feira religiosa 

Público estimado: Não informado. 

 

Festejo Junino  

Período: 20 a 28 de junho 

Endereço / local de realização: Orla de Marabá, Colônia Z-30, Marabá Pioneira 

Fluxo turístico: Regional e nacional. 

Instituição promotora: Prefeitura Municipal de Marabá- PMM e Secretaria de Cultura 

-SECULT  

Telefone da instituição promotora: (94) 3321-2243/99167-1059 

Sítio eletrônico do evento: http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail do evento: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: O festejo junino de Marabá foi tombado como patrimônio natural de 

natureza e matéria do Estado do Pará, lei n° 5.556 de 21 de Setembro de 2011. 

Hoje é o maior festival junino do interior da Amazônia. O evento transcorre durante 

09 dias com a participação aproximada de 40 grupos entre quadrilhas juninas e boi-

mailto:alexdelmonico@hotmail.com
mailto:paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com
http://maraba.pa.gov.br/
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
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bumbá. Há premiação para as categorias adultos A e B, mirim e boi-bumbá, além 

de melhor marcador, casal de noivos e rainha. O evento acontece na grande arena 

junina montada na orla de Marabá no bairro Santa Rosa.18 

Público estimado: Não informado. 

 

Verão Marabá 2021 

Período: julho 

Endereço / local de realização: Praia do Tucunaré, praças e balneários. 

Fluxo turístico: Nacional 

Instituição promotora: Prefeitura Municipal de Marabá 

Telefone da instituição promotora: (94)3322-2982 ou 3322-1832 

Sítio eletrônico do evento: http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail do evento: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: No mês de julho são promovidas diversas atividades culturais, 

esportivas, gastronômicas e de lazer, nas praias, balneários e praças da cidade 

gerando grande impacto no turismo.  

Público estimado: Não informado. 

 

Orla Folia  

Período: julho 

Endereço / local de realização: Orla de Marabá, Velha Marabá. 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: Bloco Cachaça e Cia, coordenador Wilson Teixeira Telefone 

da instituição promotora: (94)98111-8976 

E-mail: wilsondesousateixeira@gmail.com 

Descritivo: Carnaval fora de época e desfile de blocos com bandas de axé.  

Público estimado: Não informado. 

 

Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama) 

Período: julho 

Endereço / local de realização: Parque de Exposição Agropecuária de Marabá - 

Parque de Exposição José Francisco Diamantino 

 
18 Disponível em: http://www.setur.pa.gov.br/eventos/festa-junina-1, Acesso em 24 de outubro de 2021. 

mailto:secult@maraba.pa.gov.br
mailto:wilsondesousateixeira@gmail.com
http://www.setur.pa.gov.br/eventos/festa-junina-1
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Fluxo turístico: Nacional 

Instituição promotora: Sindicado dos Produtores Rurais de Marabá 

Telefone da instituição promotora: (94) 99972-1208 

E-mail do evento: sindicatoruraldemaraba@hotmail.com 

Descritivo: A Expoama é um evento já consolidado e tem como foco a difusão de 

tecnologias nas áreas de atuação especialmente do agronegócio, comércio, 

indústria, serviços e entretenimento, se constituindo em uma grande oportunidade 

para geração de negócios, através do lançamento de produtos e serviços, 

exposição de animais, leilões, alternativas para a agroindústria empresarial e 

familiar, além da prospecção de novos clientes e parceiros. A Feira também exerce 

forte atuação macro econômica regional, além de ser uma das maiores vitrines do 

agronegócio brasileiro, o evento conta ainda com shows locais e nacionais. 

Público estimado: 20 mil pessoas 

 

Virada Esportiva 

Período: julho 

Endereço / local de realização: Quadras da orla de Marabá, Bairro Santa Rosa. 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: Associação Marabaense de Esportes – AMESP 

Instituição promotora: (94) 99184-2956 

E-mail: amesp.maraba@gmail.com 

Descritivo: Competições esportivas locais e regionais. 

Público estimado: Não informado. 

 

Verão Marabá 2021 – Praia do Geladinho 

Período: Agosto 

Endereço / local de realização: Praia do Geladinho – Núcleo São Felix 

Fluxo turístico: Municipal 

Instituição promotora: Prefeitura Municipal de Marabá 

Telefone da instituição promotora: (94)3321-2243/99167-1059 

Sítio eletrônico do evento: http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail do evento: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: Lazer e camping na Praia do Geladinho. 

Público estimado: Não informado. 

mailto:sindicatoruraldemaraba@hotmail.com
mailto:amesp.maraba@gmail.com
http://maraba.pa.gov.br/
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
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Parada LGBTQI+ 

Período: julho 

Endereço / local de realização: Quadras da orla de Marabá, Bairro Santa Rosa 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: Grupo Atitude LGBT de Marabá e Secretária Municipal de 

Cultura - SECULT 

Instituição promotora: (94)99269-4413/99167-1059 

E-mail: bokaxicafesta@gmail.com e secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: Voltada para chamar a atenção da sociedade para os inúmeros 

problemas que sofrem os homossexuais, a parada LGBTQI+ tem um cunho 

cultural, educativo e social. Conhecidas popularmente por parada do orgulho LGBT 

e parada do orgulho gay, são uma série de eventos de ações afirmativas para a 

comunidade LGBTQI+ que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, 

gays, bissexuais e transgêneros (LGBTQI+). 

Público estimado: Não informado. 

 

 Círio Fluvial 

Período: outubro 

Endereço / local de realização: Rio Tocantins, orla de Marabá, Bairro Santa Rosa 

Fluxo turístico: Regional 

Instituição promotora: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 

Telefone instituição promotora: 94-3321-8232 

E-mail: santuarionazare@gmail.com 

Descritivo: O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica em devoção a 

Nossa Senhora de Nazaré. O Círio fluvial ocorre no Rio Tocantins como parte 

integrante da programação religiosa. 

Público estimado: Não informado. 

 

Círio de Nazaré 

Período: outubro 

Endereço / local de realização: Saída da Paróquia Perpétuo Socorro (Velha 

Marabá) até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Folha 16). 

Fluxo turístico: Regional 

mailto:bokaxicafesta@gmail.com
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
mailto:santuarionazare@gmail.com
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Instituição promotora: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 

Telefone instituição promotora: 94-3321-8232 

E-mail: santuarionazare@gmail.com 

Descritivo: O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica em devoção a 

Nossa Senhora de Nazaré, a romaria reúne devotos em procissão pelas ruas da 

cidade ao longo de um percurso de 7,5 quilômetros. A celebração inicia com uma 

missa campal na Paróquia Perpétuo Socorro, depois os devotos fazem caminhada 

até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré onde pagam seus votos e agradecem 

a Deus pelas graças alcançadas. 

Público estimado: 200 mil devotos. 

 

Festa Literária de Marabá 

Período: outubro 

Endereço / local de realização: Centro de Convenções de Marabá 

Fluxo turístico: Municipal e regional 

Instituição promotora: Secretaria do Estado de Cultura, Secretaria Municipal de 

Cultura – SECULT e Prefeitura Municipal de Marabá. 

Telefone da instituição promotora: (94)3322-2982 ou 3322-1832 

Sítio eletrônico do evento: https://www.secult.pa.gov.br e http://maraba.pa.gov.br/ 

E-mail do evento: secult@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: Evento de fomento à leitura do Pará, acontecerá em Marabá, no Carajás 

Centro de Convenções. No evento há homenagens a diversos escritores locais e 

regionais, lançamento de livros, rodas de conversas com escritores, apresentações 

culturais, encontros literários, espaço infantil com contação de histórias, além de 

atrações musicais. 

Público estimado: 10 mil pessoas por dia. 

 

Festejo São Félix de Valois 

Período: 10 a 20 de novembro 

Endereço/local de realização: Praça São Félix de Valois e Paróquia São Félix de 

Valois. 

Fluxo turístico: regional 

Instituição promotora:  Diocese de Marabá e Paróquia São Félix de Valois 

Telefone da instituição promotora: (94) 9992-21332 

mailto:santuarionazare@gmail.com
https://www.secult.pa.gov.br/
http://maraba.pa.gov.br/
mailto:secult@maraba.pa.gov.br
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Sítio eletrônico/pagina: https://www.facebook.com/catedraldemaraba/ 

E-mail do evento: paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com 

Descritivo: O festejo de São Félix de Valois celebra o padroeiro de Marabá. A 

quermesse é organizada pela Paróquia de São Félix com ampla programação 

cultural. Durante os festejos são vendidas comidas típicas em barracas e realizados 

bingos com o objetivo de arrecadar fundos para manutenção da paróquia. 

Público estimado: Não informado 

 

Natal Encantado 

Período: dezembro 

Endereço/local de realização: Praça São Francisco – Cidade Nova 

Fluxo turístico: Municipal e regional 

Instituição promotora: Paróquia São Francisco de Assis 

Telefone da instituição promotora: (94) 3324-2581 

Sítio eletrônico: https://www.facebook.com/ParoquiaSaoFranciscoMarabapa 

E-mail do evento: paroquia.saofrancisco@hotmail.com 

Descritivo: Programação cultural e religiosa, toda a praça fica decorada com temas 

natalinos, além de várias atrações em horários diferenciados há espaço 

gastronômico a fim de celebrar o nascimento de Jesus. 

Público estimado: Não informado. 

 

Réveillon 

Período: 31 de dezembro 

Endereço / local de realização: Orla Sebastião Miranda, Marabá Pioneira. 

Fluxo turístico: Regional, nacional 

Instituição promotora: PMM e SECULT - Secretaria de Cultura 

Telefone da instituição promotora: (94)3321-2243/99167-1059 

E-mail do evento:smtur@maraba.pa.gov.br 

Descritivo: O evento acontece na Marabá Pioneira com programações culturais 

diversificadas e espetáculo pirotécnico. 

Público estimado: Não informado 

. 

  

https://www.facebook.com/catedraldemaraba/
mailto:paroquiasaofelixdevalois@hotmail.com
https://www.facebook.com/ParoquiaSaoFranciscoMarabapa
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4. DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ 

O município de Marabá possui uma população, de acordo com o IBGE 

[2021] 19 , estimada em 287.664 mil pessoas, distribuídas em uma área de 

15.128,058 Km2 e está localizado à cerca de 553 km de Belém por acesso 

rodoviário pela Alça Viária e PA-150 até Marabá, mas a malha rodoviária de acesso 

são nacionais (Federais e Estaduais), por meio aéreo, temos um aeroporto de porte 

nacional em que operam várias linhas como:  (Azul, Latam e  Gol) e por meio 

ferroviário temos a Ferrovia Carajás ligando Marabá a São Luís-Ma. Marabá é um 

grande polo econômico e portal de entrada da Região Turística Carajás. 

No que se refere aos atrativos, equipamentos e serviços turísticos, foram 

identificados e visitados no município, 2 shoppings (Shopping Verdes Mares e 

Shopping Partage Marabá) cinema, centro histórico bem conservado, museu, 

biblioteca municipal, Parque Zoobotânico, orla e outros atrativos. A cidade possui 

ainda, um parque hoteleiro de boa qualidade, atualmente conta com 57 meios de 

hospedagem que juntos oferecem 1779 unidades habitacionais e 3953 leitos, além 

de várias agências de turismo. A Secretaria Municipal de Turismo tem implantado 

ações de conscientização para o cadastramento destes equipamentos turísticos no 

Cadastro do Ministério do Turismo - CADASTUR, obrigatório, conforme a Lei 

11.771/2008. No que se refere aos espaços livres, o município conta com ciclovias 

ligando os núcleos urbanos, inúmeras praças para atividades de esporte, lazer, 

playground e academias ao ar livre atendendo a públicos de várias idades. Entre 

os espaços disponíveis para realização de eventos, destacam-se o Carajás Centro 

de Convenções com capacidade para 15 mil pessoas simultaneamente, instalações 

esportivas, sendo um ginásio municipal para cerca de 1500 pessoas, estádio 

municipal para 5 mil pessoas e um parque de exposições com capacidade de mais 

20 mil pessoas. Identificou-se nestes que locais existe acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. Além de diversos espaços privados para 

eventos e lazer. 

 
19 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/maraba/panorama 
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No quesito turismo cultural e estrutural temos um centro histórico bem 

conservado com museu - O Museu Municipal Francisco Coelho remonta a história 

da cidade de Marabá através de exposições permanentes e itinerantes que 

agregam elementos da história centenária do munícipio promovendo uma imersão 

cultural, igrejas, construções antigas que remontam a história da cidade, a 

Biblioteca Pública Municipal Orlando Lima Lobo, o Cine Marrocos, inaugurado nos 

anos 40 e foi nosso primeiro cinema, em 2002 passou por uma reforma, hoje abriga 

um anfiteatro sendo um local utilizado para a realização de eventos artísticos e 

peças teatrais. Além de excelente auditório, o espaço abriga atividades de 

formação para jovens, com oficinas de bandas, fanfarras e percussão, canto e 

coral, danças, piano, violão e guitarra. A Fundação Casa da Cultura de Marabá 

(FCCM), criada em 1984 é uma instituição de direito público e sem fins lucrativos 

que nasceu pela urgência em preservar e valorizar o patrimônio natural e cultural 

da região sul e sudeste do Estado do Pará, também atua com prestação de 

serviços, seu setor Companhia de Artes atua diretamente com discentes da escola 

pública, trazendo o estudante à Casa da Cultura e levando a Casa da Cultura à 

escola. Sua Escola de Música, que é referência no sul e sudeste paraense, 

atualmente atende mais de 2000 alunos na sede e extensões. Existe ainda a orla 

de Marabá que é um atrativo de lazer com vista para o Rio Tocantins com opções 

diversas de gastronomia. 

O município possui importantes elementos naturais relacionados ao relevo 

de serras, florestas e dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Destacam-se nesse sentido 

a praia do Tucunaré e as praias de São Félix (Geladinho). Esses elementos naturais 

podem ser acessados para diversas atividades, como trilhas, pedaladas, canoagem 

e banho. Devido à característica de relevo de serra, é possível encontrar diversos 

pontos de corredeiras e quedas d'água em áreas próximas. 

Um exemplo de atrativo natural e preservação da natureza é o Parque 

Zoobotânico que possui área de reserva nativa de 1.500 hectares, distante 4 km da 

área urbana e funciona desde 1997. Possui árvores como: castanheira, mogno, 

cedro e outras, além de cerca de 200 espécimes da fauna como: araras-azuis, 

jaguatiricas, onças pintadas, antas, macacos pregos, gaviões reais, veados, 

caititus. Além da preservação da natureza, o parque funciona como um importante 

centro de recuperação e cuidados de animais selvagens resgatados de traficantes 

de animais e cativeiros domésticos. 
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O fluxo de visitantes e/ou turistas é caracterizado de forma geral por turismo 

de negócios, pedagógico, de saúde, veranistas e outros. Dessa maneira, é 

importante que se desenvolva uma forma de atuar em rede e cooperação, 

unificando políticas de infraestrutura, sanitária, ambiental, educacional e cultural. É 

essencial o reconhecimento e apropriação turística do patrimônio cultural material 

e imaterial, de forma a agregar valor a vivência turística no município. 

Com base na análise do potencial turístico do município, podemos 

considerar a necessidade de maiores investimentos na infraestrutura de mobilidade 

urbana referente ao transporte coletivo, organização de infraestrutura dos 

balneários e praias, melhorias no turismo receptivo e transporte turístico, além da 

diversificação de equipamentos de entretenimento e lazer. Outro fator importante é 

o aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão do turismo no município capaz de 

promover ações em articulação com os produtores culturais e com a política 

ambiental e indigenista. Nesse sentido, torna-se recomendável, ações continuadas 

de sensibilização e mobilização das comunidades quilombolas e indígenas com a 

sociedade civil para a importância do turismo, assim a Secretaria de Turismo 

(www.semtur.maraba.pa.gov.br), juntamente com Conselho Municipal de Turismo 

– COMTUR busca desenvolver projetos de pesquisa, informação, e acessibilidade 

aos principais atrativos do município. Concomitante com essas perspectivas é 

necessário estabelecer mecanismos de participação com o fortalecimento de 

organismo de gestão do turismo, do Conselho Municipal de Turismo e pela 

contratação de profissionais especializados para elaboração de um Plano Municipal 

de Turismo, além de promover estímulos à formalização, regularização e 

investimentos em serviços turísticos. 

  

http://www.semtur.maraba.pa.gov.br/
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4.1. PONTOS FORTES 

• Diversidade de Manifestações Culturais; 

• Boa rede hoteleira; 

• Shoppings centers e cinemas, Teatro, anfiteatros; 

• Centro Histórico bem conservado; 

• Sinalização Turística Internacional; 

• Ciclovia que atravessa a cidade ligando os Núcleos Urbanos; 

• Diversidade de atrativos naturais como praias, rios a áreas rurais; 

• Secretaria Municipal de Turismo com equipe e turismóloga 

concursada; 

• Conselho Municipal de Turismo Implantado; 

• Fundo Municipal de Turismo – FUNDETUR; 

• Inventário da Oferta Turística; 

• CADASTUR. 

4.2. PONTOS FRACOS 

• Transporte Público Urbano; 

• Turismo receptivo e transporte turístico e receptivo local. 

 

4.3. OPORTUNIDADES 

• Programas de qualificação no Estado; 

• Políticas de conservação do patrimônio histórico e natural; 

• Editais de apoio via ministério do turismo. 
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4.4. RECOMENDAÇÕES 

Conforme relatório do Plano de Desenvolvimento Integrado     do       Turismo 

Sustentável - PDTIS estabeleceu-se as ações prioritárias a serem desenvolvidas 

no município: 

• Desenvolvimento de software e aplicativos de informações turísticas; 

• Elaboração do Plano de Capitação de Eventos para o centro de 

Convenções; 

• Atrair cursos de formação de guias credenciados junto ao MTur; 

• Estimular a implementação de um receptivo turístico que possibilite a 

difusão da prática de passeios fluviais, atividades aquáticas e nas áreas de 

campo natural, com programação contínua e disponibilidade de guias ou 

condutores de atrativos naturais; 

• Realizar ações continuadas de sensibilização da sociedade para a 

importância do turismo, assim como desenvolver projetos de pesquisa, 

informação, sinalização e acessibilidade aos principais atrativos locais; 

• Promover o associativismo/cooperativismo voltado para o receptivo e 

transporte turístico; 

• Instalação de um centro de informações turísticas; 

• Elaboração de estudo técnico e de projetos básicos para execução 

de obras viárias nas rodovias de acesso; 

• Elaboração e atualização de Plano Municipal de Turismo; 

• Estruturação e ordenamento do uso das praias locais como o 

zoneamento da praia do Tucunaré. 

Considerando o exposto acima, o município de Marabá deve avançar 

sobretudo no estabelecimento do turismo receptivo, e na consequente formalização, 

qualificação e modernização dos empreendimentos do setor. 
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Mapa Turístico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de marabá. 2021. 



194 

 

5. FONTES CONSULTADAS 

Informações municipais e estatísticas 

Dados da municipalidade. Disponível em: <https://maraba.pa.gov.br/secretarias> 

Acesso em: 06 set. 2021. 

População/limites. 

População/limites. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-

estados/pa/maraba.htm> Acesso em: 06 set. 2021. 

Histórico 

Histórico. Disponível em: < http://maraba.pa.leg.br> Acesso em: 06 set. 2021. 

Histórico. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/maraba/historico> 

Acesso em: 06 set. 2021. 

Clima e temperatura 

Clima/temperatura. Disponível em: <> Acesso em: 06 set. 2021. 

Clima/temperatura. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br> Acesso em: 06 set. 

2021. 

Relevo, vegetação e hidrografia 

Relevo/Vegetação/Hidrografia: Raiol, José de Andrade (coord.) Perspectivas para 

o meio ambiente urbano: GEO Marabá. / coordenado por José de Andrade Raiol. – 

Pará, Belém: [s.n.], 2010. 136 p., il., tab., mapas 1. Meio ambiente. 2. Pressões e 

Impactos Ambientais. 3. Políticas Públicas. 4. Instrumentos e Respostas. 5. 

Cenários Futuros. I. Título - GEO-MARABÁ – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA) - EQSW 103/104 Lote 01 – Bloco C – 1° andar, 

CEP 70670-350 – Brasília (DF). Telefone: (61) 3038-9233 – Fax: (61) 3038-9239 

E-mail (office): pnuma.brasil@unep.org | www.pnuma.org.br. 

 

https://maraba.pa.gov.br/secretarias/
https://maraba.pa.gov.br/secretarias/
https://maraba.pa.gov.br/secretarias/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/maraba/historico
https://portal.inmet.gov.br/
https://portal.inmet.gov.br/
http://www.pnuma.org.br/
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Imagens 

<https//semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse > Acesso em: 06 set. 2021. 

Calendário turístico 

<http://www.setur.pa.gov.br/eventos/>Acesso em:09 de novembro de 2021. 

<https//semtur.maraba.pa.gov.br/pontos-de-interesse > Acesso em: 24 de out. de 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.setur.pa.gov.br/eventos/
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6. ANEXOS 

6.1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

6.2. BANDEIRA E BRASÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

Bandeira de Marabá 

 

 

 

 

Brasão de Marabá 

 

Fonte: Google. 2021. 
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6.3. HINO DO MUNICÍPIO - MARABÁ 

I 

Deslumbrante é o marulhar do Tocantins 

No soberbo e majestoso curso de beleza 

Que as vistas cobiçosas do mundo desconhecem 

Pois Deus o fez assim disfarçado em singeleza. 

(Refrão) 

És cidade relicária graciosa 

Imponente na história que palpita 

Nos corações de teus filhos 

Que cantam sem cessar 

Marabá! Marabá! Terra Bendita. 

II 

Deu-nos berço de bonança e de alegria 

Por ter vivido aqui os nossos velhos ancestrais 

Deu enfim ao seu povo a terra hospitaleira 

Com os lauréis da glória – os vastos castanhais 

III 

Como precioso presente imerso ao leito 

Várias blendas como prêmio deu a natureza 

Deu-lhe o ouro, o cristal, em profusão o diamante 

Na mais pura e vicejante seara de riqueza. 

 

(Hino escrito por Pedro Valle e Moisés da Providência Araújo, elaborado em 05 de 

abril de 1963, por ocasião do Cinquentenário de Marabá) 


