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1 INTRODUÇÃO 

 

2 PRINCIPAIS DESTAQUES 2019-2022 

Entre os anos de 2019 a 2022, o NGTM concluiu as seguintes obras: 

2.1 CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE VIAS DA REDE DE 

TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 

(RMB) – BAIRRO: ÁGUAS LINDAS 

As Vias Alimentadoras do Sistema BRT (BUS RAPID TRANSIT) do Bairro Águas Lindas, 

estão cumprindo um importante papel de ligação estrutural para o sistema alimentador de 

transporte coletivo, permitindo alternativas de tráfego através do corredor da Rodovia BR-316 

e Avenida João Paulo II. 

O contrato beneficiou as seguintes vias: Rua Tancredo Neves, Rua da Pedreirinha, Avenida 

Ricardo Borges, Rua Boa Esperança, Rua Celestino Rocha, Passagem Alzilândia, Rua 

Clodomiro de Nazaré, Passagem Francisco Lacerda, Passagem Izete, Passagem Rio Branco II, 

Rua Jardim Providência, Passagem Bom Jardim, Alameda Jardim das Oliveiras, Travessa 

Piquiá, Travessa Virgem da Conceição, Rua Emília Ribeiro e Passagem Rio Branco I 

 

Via alimentadora revitalizada no bairro Águas Lindas 
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2.2 CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS PASSARELAS DA AVENIDA JOÃO PAULO 

II 

Ao longo do prolongamento da Avenida João Paulo II foram implantadas 07 (sete) passarelas 

para pedestres, constituídas em estrutura mista, com arcos parabólicos apoiados nas 

extremidades da via pelas escadas de acesso e no canteiro central por pilares metálicos. 

 

Mapa de localização das passarelas de pedestres da Avenida João Paulo II 

 

Passarela de pedestres da Avenida João Paulo II 

2.3 CONCLUSÃO DAS OBRAS DA NOVA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA JOÃO 

PAULO II 

O sistema de iluminação pública da Avenida João Paulo II, no trecho entre a Rua Mariano, 

em Belém, e o viaduto da Avenida Mário Covas, sobre a BR-316, em Ananindeua, recebeu, 

por parte do NGTM, serviços de recuperação das redes de alimentação das luminárias, com 

substituição das mesmas. 
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Iluminação da Avenida João Paulo II 

2.4 CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO CORREDOR YAMADA/ 

TAPANÃ 

O Corredor Yamada/ Tapanã cumpre um importante papel de ligação estrutural para o sistema 

alimentador de transporte coletivo, além de possibilitar seu uso como corredor alternativo à 

Avenida Augusto Montenegro, bem como para a ligação entre o centro de Belém e o Distrito 

de Icoaraci. 

A implantação do empreendimento da Rua Yamada e da Rodovia do Tapanã, consolidou seus 

usos como vias de ligação entre Belém e Icoaraci, uma vez que articulam importantes 

corredores viários: Av. Centenário Assembleia de Deus, Avenida Augusto Montenegro e 

Rodovia Artur Bernardes. Desse modo, dinamizando o eixo estruturante de uma região que 

apresenta significativo potencial de crescimento demográfico e localizado nessa porção 

continental do Município de Belém. 

A Rodovia do Tapanã consolida, juntamente com a Avenida Mário Covas, o anel viário de 

ligação entre a Rodovia BR-316 e a orla da Rodovia Arthur Bernardes, importante área 

industrial da região e polo de atração de carga rodofluvial.  

A Rodovia do Tapanã foi entregue à população em outubro/2020 e a Avenida Padre Bruno 

Sechi, antiga Rua Yamada, em fevereiro de 2022. 
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Rodovia do Tapanã 

2.5 CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA PADRE 

BRUNO SECHI 

A Avenida Padre Bruno Sechi foi objeto de implantação de projeto de requalificação viária, 

com duplicação de pistas, passando de uma largura média de 11,00m, para uma largura média 

de 22,00m de via. Porém, a iluminação pública da via era antiga e insuficiente, com muitos 

trechos escuros, o que potencializava situações de insegurança. Desse modo, foi implantado 

um novo sistema de iluminação pública, de acordo com as novas características da via, dentro 

dos parâmetros técnicos normatizados e referenciados pela Prefeitura local. 

 

Iluminação da Avenida Padre Bruno Sechi 
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3 O QUE FIZEMOS – 2022 

3.1 CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA AVENIDA PADRE BRUNO 

SECHI, ANTIGA RUA YAMADA 

Em fevereiro/ 2022 foi entregue a obra de recuperação e adequação da Avenida Padre Bruno 

Sechi. A nova avenida representa uma importante via de interligação e mobilidade na capital. 

 

Iluminação da Avenida Padre Bruno Sechi 

3.2 ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS DO SISTEMA TRONCAL DE ÔNIBUS DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM  

As obras do Sistema Troncal de ônibus da Região Metropolitana de BELÉM terão treze (13) 

conjuntos de estações de passageiros. 
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Estação de passageiros 

3.3 TERMINAIS DE PASSAGEIROS DE ANANINDEUA E MARITUBA DO 

SISTEMA TRONCAL DE ÔNIBUS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELÉM  

Os terminais de integração de passageiros do Sistema Troncal estão localizados nos 

municípios de Ananindeua e Marituba. 

 

Terminal de Integração de Ananindeua 
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Terminal de Integração de Marituba 

 

Terminal de Integração de Marituba 

3.4 LANÇAMENTOS DE DRENAGEM  

A obra do Sistema Troncal inclui a implantação de um sistema de drenagem em toda a área de 

influência do projeto ao longo da BR-316. 



 
 

9 

 

Execução do lançamento de drenagem denominado 06 

 

Execução do lançamento de drenagem denominado 06 

3.5 PAVIMENTO RÍGIDO 

A via exclusiva para o BRT será pavimentada em concreto rígido. 
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Execução do pavimento rígido 

 

Execução do pavimento rígido 

3.6 PASSAGENS INFERIORES 

A obra do Sistema Troncal de ônibus da Região Metropolitana de Belém prevê a escavação 

de 04 (quatro) túneis, também denominados passagens inferiores, que serão exclusivos para 

os ônibus do BRT, dando acesso aos terminais de integração de Ananindeua e Marituba, sem 

interferir o fluxo da BR-316. 
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Passagem inferior 

3.7 TABULEIRO DO VIADUTO DE ANANINDEUA 

A obra inclui todos os componentes de infraestrutura previstos para o corredor BR-316, 

incluindo um viaduto em Ananindeua. 

 

Viaduto de Ananindeua 

3.8 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL  
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O Centro de Controle Operacional (CCO) é o prédio que concentrará os trabalhos do sistema 

integrado de transporte do BRT Metropolitano, e a sua construção está sendo baseada em 

padrões de sustentabilidade. 

 

Prédio do Centro de Controle Operacional 

 

Prédio do Centro de Controle Operacional 

3.9 IMPLANTAÇÃO DA RUA ANANIN  
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A Rua Ananin tem extensão total de aproximadamente 1.950 metros, situada entre a Rodovia 

BR 316 e Avenida Guajará I e desempenhará significativa utilidade na malha viária da região 

metropolitana, uma vez que ligará a Rodovia BR 316 ao lado leste do município de 

Ananindeua. 

 

Execução da camada de regularização do subleito 

 

Serviço de terraplenagem – Rua Ananin 
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4 O QUE IREMOS FAZER – 2023 

4.1 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR ANANIN 

A implantação da Rua Ananin, localizada no Município de Ananindeua, com extensão total 

de 1,9 km, terá grande importância para o Sistema BRT, uma vez que proporcionará a ligação 

do maior polo gerador de viagens do Município de Ananindeua (conjuntos Cidade Nova/ 

Guajará) ao terminal de integração de Ananindeua, reduzindo a distância e o tempo de viagem 

das linhas alimentadoras deste polo até o terminal de integração 

4.2 OBRAS DO SISTEMA TRONCAL DE ÔNIBUS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELÉM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DO SEU 

SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL 

O projeto do Sistema Troncal de ônibus da Região Metropolitana de Belém tem recursos 

provenientes da JICA (Japan International Coperation Agency) –: 78% e do Governo do 

Estado do Pará: 22 % e vigência do Contrato até 28 de junho de 2023. 

4.2.1 ESCOPO PROJETO/OBRA 

A obra inclui todos os componentes de infraestrutura previstos para o corredor BR-316, até o 

km 10,8; compreendendo: 2 terminais de integração um em Ananindeua e um em Marituba, 

13 conjuntos de estações, 13 passarelas, um viaduto em Ananindeua, quatro passagens 

inferiores de acesso aos terminais, ciclovia, calçadas e via exclusiva para o BRT com 

pavimentação em concreto, dez novas estações na Av. Almirante Barroso e o Centro de 

Controle Operacional, localizado na Av. Augusto Montenegro, em área contigua ao 

PRODEPA.  

4.2.2 OBJETIVOS 

 Dotar a RMB de infraestrutura física adequada à melhoria da mobilidade urbana. 

 Implantar o sistema integrado de transporte metropolitano na RMB com adoção do sistema 

BRT (Bus Rapid Transit). 

Além dos objetivos citados acima, destacam-se os benefícios que resultarão da implantação 

desse sistema integrado, em atendimento a população residente da RMB: 

 Economia de tempo no deslocamento;  
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 Maior mobilidade e inclusão social;  

 Diminuição global da poluição atmosférica e de congestionamentos de tráfego; 

 Maior segurança e conforto; 

 Maior racionalização do uso de recursos públicos aplicados no planejamento, 

fiscalização e controle do sistema de transporte público da RMB;  

 Maior participação e controle social na gestão do sistema de transporte metropolitano; 

 Provimento de condições favoráveis ao fomento de emprego e renda; e 

 Melhoria da qualidade de vida da população da RMB. 

4.3 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

Trata-se da execução de 02 (dois) viadutos de concreto armado e protendido, localizados nas 

interseções da Rodovia BR-316 com a Avenida Independência e com a Rodovia PA-483 - 

Alça Viária.  

O escopo da obra compreende duas interseções em dois níveis, que permitem passagem livre 

da Avenida Independência e da Rodovia PA-483 – Alça Viária, para a Rodovia BR - 316, sem 

interferência no tráfego e melhorando a mobilidade na Região Metropolitana de Belém. 

Mapa com a localização das futuras OAEs 
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AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 

A Diretoria Administrativa e Financeira tem, entre outras atividades, como atribuição 

principal o suporte e sustentação às ações da área finalística do órgão. Nesse sentido faz o 

controle das finanças e acompanha a execução do planejado para que, durante a execução das 

ações, os resultados sejam atingidos de forma satisfatória em conformidade com as metas 

planejadas. 

A DAF supervisiona e acompanha os processos de licitação para contratações de obras e 

serviços assim como os de aquisição de materiais e equipamentos necessários ao bom 

funcionamento do órgão. 

Acompanha a execução dos contratos com a finalidade de que o objeto contratado seja 

cumprido dentro do prazo e planejamento orçamentário. 

Dentre os 9 (nove) contratos assinados em 2022, 6(seis) foram para suporte administrativo e 

manutenção do órgão, entre eles a contratação da PRODEPA para serviços de microfilmagem 

do acervo documental do órgão.  

Tivemos 3(três) contratações na área finalística que foi a contratação de elaboração de projeto 

executivo de sinalização viária para o Sistema BRS do Centro Expandido de Belém. 

Contratamos a Equatorial para serviços de remanejamento de postes na área do Ananin. 

Fizemos ainda a contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico da 

ponte nº 2 da na Avenida João Paulo II com a finalidade de realizar a manutenção da 

navegabilidade com segurança adequada ao volume de veículos que trafegam naquela área. 

Podemos observar que o valor de desapropriações foi bem menor que o do exercício de 2021 

pois ainda existem processos da área da BR, em negociação e, que representam um volume 

financeiro relevante e deverão ser concluídos no ano de 2023. 
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PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM 2022 

 

 

Belém, 28 de novembro de 2022 

 

 

EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR 

Diretor Geral 
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