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Boas-Vindas ao
Comando do 4° Distrito Naval

 O Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN) atua na área 

de jurisdição que compreende os estados do Amapá, 

Maranhão, Pará e Piauí, cerca de 23% do território nacional. 

Tem como propósito promover a defesa dos interesses 

nacionais e garantir a segurança da navegação, a salvaguarda 

da vida humana e a prevenção da poluição hídrica.

 Nesta jurisdição, há o encontro da Amazônia Verde – 

Florestas – e da Amazônia Azul – vias marítimas e fluviais – que 

reforça a importância da região para o país como rota 

obrigatória da bioceanidade e caminhos para integração com as 

demais regiões.

 O Com4ºDN se destaca junto às 

comunidades ribeirinhas por meio de 

A ç õ e s  C í v i c o - S o c i a i s ,  r e a l i z a n d o 

atendimentos médicos, odontológicos e 

hospitalar em localidades carentes e 

remotas.  O Distr i to ainda forma e 

aperfeiçoa prossionais da Marinha 

Mercante e atividades correlatas.



MISSÃO Com4ºDN OM SUBORDINADAS



CIDADE DE BELÉM

 Fundada em 1616 às margens da Baía do Guajará, 

Belém é uma cidade histórica e portuária, localizada na maior 

floresta tropical do mundo, a Amazônia. A cidade possui, 

aproximadamente, 1,5 milhão de habitantes e uma área de 

1.059,46 km. É considerada porta de entrada da região 

Amazônica e parada obrigatória para quem quer conhecer a 

região Norte do Brasil.

POPULAÇÃO

1.500.000*habitantes

Possui um povo hospitaleiro, cuja mistura 
de raças resultou no caboclo, mameluco e cafuzo.

*Fonte: Censo 2010.

HISTÓRIA DE BELÉM – PA



ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Basílica de Nazaré

Inaugurada em 1909, é uma reprodução da Basílica de S. 
Paulo, em Roma. As portas são de bronze. Na cripta, há um 
museu sobre a tradicional festa do Círio do Nazaré.

Avenida Nazaré, 1300.

Catedral da Sé

Inaugurada em 1771, possui painéis do italiano Domenico di 
Angelis e altar-mor doado pelo papa Pio 9.  Local do onde 
todo ano acontece o início do Círio de Nazaré.

Praça Frei Caetano Brandão, s/n.

Estação das Docas

É um dos espaços que mais refletem a região amazônica. 
Referência nacional, o complexo turístico e cultural congrega 
gastronomia, cultura, moda e eventos nos 500 metros de 
orla fluvial do antigo porto de Belém.

Avenida Boulevard Castilho Franca s/n – Campina.

Forte do Castelo
Forte do Presépio

Erguido em 1878 no mesmo local onde os portugueses 
construíram em 1616 o Forte do Presépio, marco da fundação 
da cidade. Belíssima vista da baía do Guajará. 

Praça Frei Caetano Brandão, s/n. 

Bosque 
Rodrigues Alves

É um dos principais cartões-postais da Cidade das Mangueiras. 
Com uma área total de 15 hectares, o local é um pedaço da 
floresta amazônica, abrigando ainda 435 animais de 29 espécies 
que vivem em cativeiro e outras 29 em liberdade ou semi-
liberdade distribuídas na área de mata. Entre os animais estão o 
peixe-boi amazônico, jacaré, tartarugas, jabutis, araras, 
macacos, entre outros.

Av. Alm. Barroso, 2305 - Marco.
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Igreja de 
Santo Alexandre

Fundada em 1718, as suas linhas barrocas contrastam com o 
estilo neoclássico da Catedral da Sé, à sua frente. No interior, 
mobiliário de madeira entalhada por jesuítas e índios.

Praça Frei Caetano, s/n. 

Mangal das 
Garças

Viveiro dos pássaros, lago artificial, com pássaros em 
liberdade, borboletário, lago da vitória régia e um orquidário.

Passagem Carneiro da Rocha – Cidade Velha 

Museu Emílio 
Goeldi

Centro de pesquisa biológica e agronômica. Rara chance de 
conhecer, num único local, um verdadeiro santuário da fauna 
e da flora amazônicas: mais de 2.000 espécies de plantas e 
cerca de 600 animais em cativeiro ou soltos nos 52 mil m2 do 
bosque.  

Avenida Governador Magalhães Barata, 376 - São Bráz

Portal da
Amazônia

Lugar perfeito para passear com a família, ver o por do sol, 
patinar, pedalar, caminhar e apreciar a bela vista do 
horizonte.

Avenida Bernardo Sayão - Cidade Velha

Polo Joalheiro

Local que um dia foi um convento, foi depósito de armamento, 
cadeia e depois foi um presídio, que funcionou até o ano de 2000. 
Foi transformado em um espaço cultural com a antiga capela que 
hoje é um espaço cênico. O turista pode apreciar a confecção das 
jóias e adquiri-las.                       

Praça Amazonas – Jurunas
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ATRAÇÕES TURÍSTICAS

Teatro da Paz

Foi inaugurado em 1878 em estilo neoclássico, a fachada é 
sustentada por seis colunas coríntias. No teto do salão, 
pintura do italiano Domenico de Angelis retrata o deus Apolo 
e seu carro triunfal puxado por cavalos, entre motivos da 
fauna e da flora amazônica. 

Praça da República, s/n

Parque Estadual do 
Utinga Camillo Vianna

É uma unidade de conservação criada com o objetivo de 
preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 
e beleza cênica. Um local ideal para manter a forma com uma 
agradável corrida/caminhada ou um passeio de bicicleta.

Avenida João Paulo II, S/N - Curió Utinga

Ver-o-Peso

Ponto turístico e cultural da cidade, é considerada a maior feira ao 
ar livre da América Latina. O mercado do Ver-o-Peso abastece a 
cidade com variados tipos de gêneros alimentícios e ervas 
medicinais do interior paraense.

Avenida Boulevard Castilho Franca - Cidade Velha

LOCALIZAÇÃO
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ALTER DO CHÃO 1.367 Km
É um dos distritos administrativos do município de Santarém, no estado do Pará. Localizado na 
margem direita do Rio Tapajós, está localizada a cerca de 37 km através da rodovia Everaldo 
Martins (PA-457). É o principal ponto turístico de Santarém, pois abriga a mais bonita praia de 
água doce do mundo. É popularmente conhecida como “Caribe Brasileiro”.

BELÉM

ALTER DO CHÃO 01

www.setur.pa.gov.br
acesse:

AJURUTEUA06
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SOURE 107 Km
Entre as atrações naturais, o destaque é para as praias. A do Pesqueiro possui dunas que se 
espalham em quase toda sua extensão. A praia tem, ainda, áreas salgadas, por influência do 
Oceano Atlântico, e inúmeros coqueiros, marca registrada desse pedaço privilegiado de Soure. 
Essa beleza amazônica está só a 8 km da cidade. Na praia de Araruna, Soure revela seu lado 
selvagem. A praia fica próxima a uma área de mangue e atrai muitos turistas por causa dessa 
peculiaridade.

BELÉM02

SALVATERRA 91 Km

A cidade é cheia de belas praias de água doce, apesar de parecerem ser praias de mar. 
Salvaterra, possui maior infra - estrutura turística, como pousadas, restaurantes e bares. A 
Praia grande é o local mais popular, com barracas rústicas.A praça matriz é o ponto de 
encontro dos caboclos, que se reúnem para dançar música brega. Barracas típicas servem 
comidas e bebidas típicas.

BELÉM03

MOSQUEIRO 70 Km

A ilha de Mosqueiro é um distrito administrativo do município de Belém. De fato, Mosqueiro é 
uma ilha fluvial localizada na costa oriental da baía do Marajó, circundada ao norte pelo baía 
da Sol, ao leste pelo furo das Marinhas e ao sul pela baía do Guajará. Apresenta área de 
aproximadamente 212 km² e está localizada a 70 km de distância do centro de Belém. 
Possui 17 km de praias de água doce com movimento de maré.

BELÉM04

PRAIAS DO PARÁ

SALINÓPOLIS 215 Km

Praias oceânicas de areia branquinha e sol o ano todo. Essas são só algumas características 
de Salinópolis, ou Salinas, como os paraenses chamam o município. Situada na região do 
Salgado Paraense, o município possui fama e destaque por conta da sua infraestrutura para 
moradores e visitantes, além de suas belíssimas praias que são disputadas, principalmente 
durante o verão paraense, tendo julho como o mês mais importante.

BELÉM05

AJURUTEUA 250 Km

É uma pequena vila litorânea localizada a 36 quilômetros da cidade de Bragança, 
nordeste do estado do Pará. É banhada pelas águas do oceano Atlântico e entre seus 
principais recursos naturais estão suas belas praias, mangues, dunas e os abundantes 
caranguejos e guarás.

BELÉM06

SOURE02

SALVATERRA03

MOSQUEIRO04 SALINÓPOLIS05



GASTRONOMIA

De origem indígena o prato é preparado 

com um caldo amarelado, chamado 

tucupi. Coloca-se esse caldo por cima da 

goma de mandioca, também servida com 

jambu (erva amazônica que provoca uma 

dormência na boca) e camarão seco. 

Serve-se muito quente, temperado com 

pimenta, em cuias.

Tacacá

Tem como principal ingrediente a maniva. 

As folhas da mandioca são moídas e 

cozidas por aproximadamente uma 

semana, para que se retire da planta o 

ácido cianídrico, que é venenoso. Depois, 

são acrescidas a elas carnes de porco e 

bovina, e outros ingredientes defumados e 

salgados. 

Maniçoba

É uma palmeira que produz um fruto 

bacáceo de cor roxa, muito utilizado na 

confecção de alimentos e bebidas. A 

palmeira do açaí é por vezes confundida, 

no estado do Pará, com a palmeira 

juçara, embora juçara seja outro tipo de 

palmeira, que dá palmito de excelente 

qualidade.

Açaí

Vindo da culinária paraense, o pato no 

tucupi costumava homenagear reis e 

imperadores.Nas festas do Círio, quando 

todo o povo de Belém celebra os milagres 

de Nossa Senhora de Nazaré, é onde o 

tradicional prato vira estrela. Há também 

uma lenda em que a origem desta receita 

veio dos indígenas, quando tornaram-se 

nômades com a descoberta do Brasil e as 

mulheres mais velhas descobriram que os 

alimentos no tucupi ficavam conservados.

Pato no Tucupi

Uma iguaria regional que se parece com 

uma moqueca. Feita com o peixe filhote 

cozido, camarão, jambu, tucupi, com 

pimentões, tomates e ervas regionais. Um 

prato cheio para quem gosta de um 

delicioso caldo. Uma delícia!

Caldeirada Paraense

É o fruto de uma árvore originária da 

Amazônia (Theobroma grandiflorum, 

família Malvaceae), parente próxima do 

cacaueiro. A árvore é conhecida como 

cupuaçuzeiro, cupuaçueiro ou cupu, é 

uma fruta t ípica da região norte 

brasileira, muito encontrada nos estados 

do Amapá, Pará e Amazonas. É muito 

usado na culinária doce, azeda e 

agridoce pelos nativos da Amazônia.
Cupuaçu



VOCABULÁRIO

 Essa gíria é uma espécie de coringa e
ntre os paraenses, que serve para inúmeras si
tuações, dependendo da sua entonação. O “égua” pode ser usado tanto para 
mostrar dúvida, espanto, surpresa, raiva, entre outros. Funciona do mesmo 
jeito que o “uai” dos mineiros ou o “oxe” dos baianos. Se quiser dar ainda 
mais ênfase no que está falando, você pode usar o “pai d'égua”.

- Égua, o que é isso que você fez no cabelo?
- Éeeegua, mas que notícia boa.

• Baldear
É o mesmo que vomitar.
O menino comeu tanto que é capaz de baldear.

• Bombom
Qualquer tipo de bala ou chiclete é chamado de bombom.
Você tem algum bombom aí?

• Borimbora
É usado para chamar alguém para ir embora de algum lugar.
Borimbora que já é tarde.

• Calango
Calango é como eles chamam um menino magrinho, rápido,
que nunca para. Aquele lho da Maria é um calango.

• Carapanã
É o mesmo que mosquito, muriçoca.
Olha o tanto de carapanã que tem aqui.

- 

• Curuba
É um outro nome para falar de sarna, mas no Pará pode signicar
qualquer ferida, ou machucados no corpo.

• De rocha
Ao falar “de rocha”, você conrma que o que disse é realmente
verdade, que se trata de algo sério. Vou parar de beber, de rocha.

• Pau-te-
acha

Essa gíria é comumente usado por mães, quando o lho
está sendo teimoso. É uma forma de ameaçar.
- Vou sair com meus amigos sim!
- Vai lá pra ver se pau-te acha.

• Mas credo
É usado quando você não gosta de alguma coisa, 
quando você se surpreende negativamente com algo.
Tu viste como aquela mulher tá? Mas credo.

• Já mivú
Ao dizer “já mivú”, quer dizer que você está indo embora.
É uma forma diferente de dizer “já me vou”. Tá tarde, já mivú.

• Levou o
farelo

Quando alguém morre, se diz que ele levou o farelo.
Sabe o Tiaguinho? Levou o farelo!

• Mexilhão Mexilhão é aquela pessoa enxerida, que mexe em tudo.
Tira esse menino mexilhão daqui.

- 

• Mofino Você diz que está mono quando está triste, abatido, chateado.
Essa gíria se pronúncia “muno”. Não vou sair hoje não, to mono.

• Muito
palha

Algo “muito palha” é o mesmo que algo sem graça, chato.
A festa ontem estava muito palha, não tinha quase ninguém.

• Nem te
bate

Quando alguém diz “nem te bate”, quer dizer que é para você
não ligar para isso, não se importar.
Eu te disse que ela não ia ligar de volta, nem te bate.

• Pavulagem
Quando alguém está de “pavulagem” quer dizer que ela está
sendo presunçosa, metida ou convencida.
O João passou em primeiro no teste e está cheio de pavulagem.

• Pitiú
Pitiú é o mesmo que um cheiro ruim ou forte. Pode ser de algo
podre, ou cheiro de peixe.
Credo, que pitiú é esse? Não toma banho não, é?

• Esbandalhar
Esbandalhar é o mesmo que quebrar, despedaçar,
destruir algo. Tu esbandalhou a tela do meu celular toda.

Égua!



CURIOSIDADES

Arte Marajoara

 É um tipo de cerâmica fruto do trabalho das tribos indígenas que habitavam a 
ilha brasileira de Marajó, no Pará.  A mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais 
antigas das Américas começou a ser produzida como urnas fúnebres. Atualmente o 
paraense, produz a cerâmica como utensílios do dia-dia ou peças de decoração, vasos, 
potes, frascos, copos, tigelas, pratos, grandes estátuas, entre outros.

Círio de Nazaré

 É uma das maiores procissões católicas do mundo. Reúne, anualmente, 
cerca de dois milhões de romeiros em uma caminhada de fé pelas ruas da capital do 
Estado, no segundo domingo de outubro. O Com4ºDN coordena a Romaria Fluvial do 
Círio de Nazaré, realizada nas águas da Baía do Guajará, e apoia a procissão terrestre 
com a atuação de cerca de 300 fuzileiros navais do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas na proteção da berlinda da Imagem Peregrina.

Cheiros do Pará

 Tanto a bra quanto o fruto podem ser utilizados de várias formas. Com a leve bra 
desta palmeira são fabricados os brinquedos de miriti, tradicionais e comercializados 
especialmente no período de outubro durante o Círio de Nazaré. Também é possível criar 
objetos de decoração e bijuterias utilizando a bra desta palmeira. A cidade de Abaetetuba é 
conhecida como a “Capital do Miriti”, lá estão a grande maioria dos artesãos responsáveis 
pela confecção dos brinquedos e objetos em miriti. Com o fruto do buriti são feitos doces, 
compotas, bombons e licores.

 O Pará está repleto de “cheiros vivos”, que integram a riqueza e a 
biodiversidade da Amazônia. O Cheiro do Pará é uma dessas riquezas. Composto pelas 
essências da Priprioca, do Patchouli e do Pau D’Angola, o Cheiro do Pará é uma 
fragrância agradável e extremamente atraente servindo para perfumes e aromatização 
de ambientes. Segundo os populares, as ervas atraem sorte, felicidade, saúde, 
levantam o astral, deixam a mente puricada e são muito cheirosas.

Miriti



POINT DO AÇAÍ.........................................................(91) 3212-2168

     Av. Boulevard Castilho França, 744.

Funcionamento: 3ª feira a sábado: 8h às 22:30h.

                                 Domingo e 2ª feira: 8h às 16:30h.

RESTAURANTES

SHOPPING

CASA DO SAULO DAS ONZE JANELAS.....................(91) 99338-4511

      R. Siqueira Mendes, S/N - Cidade Velha.

Funcionamento: 3ª feira a sábado: 11h às 23h.

                                 Domingo: 11h às 22h.
ROXY BAR................................................................(91) 3224-4514

      Av. Senador Lemos, 231.

Funcionamento: todos os dias de 18:30h às 24h.

GOVINDA RESTAURANTE VEGETARIANO..................(91) 3121-9611

      R. dos Mundurucus, 1800 - Batista Campos.

Funcionamento: 2ª feira à Sábado: 9h às 21h - Domingo: 9h às 16h. 

SUSHI BAR KAHORI.................................................. (91) 3241-3444

      Av. Serzedelo Corrêa, 880 - Batista Campos.

Funcionamento: 3ª feira à Sábado: 12h às 14:30h - 19h às 22:30h

                                 Domingo: fechado - 2ª feira: 19h às 22:30h

SALDOSA MALOCA.................................................(91) 99982-3396

       Ilha do Combu, s/n - Guamá.

Funcionamento: 6ª feira à Domingo: 10h às 18h

REMANSO DO PEIXE............................................(91) 3228-2477

      Travessa Barão do Triunfo, 2590 - Casa 64.

Funcionamento: 3ª a sábado: 11h30 às 15h30 e 19h às 10:30h.

                                 Domingo: 11h30 às 15h30.

CERVEJARIA AMAZON BEER................................(91) 3212-5401

      Avenida Magalhães Barata, 830.

Funcionamento: 2ª feira a 4ª feira: 17h às 24h - 5ª a 6ª: 17h às 1h. 

                                 Sábado e Domingo: 12h às 24h.

BOULEVARD SHOPPING

      Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto.

Horário: 2ª feira a Sábado: 10h às 22h.

                Domingo: 12h às 22h.

PÁTIO BELÉM

     Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos.

Horário: 2ª feira a Sábado: 10h às 22h.

                Domingo: 12h às 22h.

BOSQUE GRÃO-PARÁ

      Av. Centenário, 1052 - Mangueirão. 

Horário: 2ª feira a Sábado: 10h às 22h.

                Domingo: 12h às 22h.

PARQUE SHOPPING BELÉM

       Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde.

Horário: 2ª feira a Sábado: 10h às 22h.

                Domingo: 12h às 22h.

MANJAR DAS GARÇAS..............................................(91) 3242-1056

     Parque Zoobotânico Mangal das Garças ( R. Dr. Assis, s/n - Cidade Velha)

Funcionamento: 3ª a sábado: 12h00 às 15h00 e 20h às 23:00h.

                                 Domingo: 12h00 às 16h00.
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• SAMU

 Polícia Militar•

 Bombeiros•

Defesa Civil• 

Acidente de Trânsito• 

Polícia Rodoviária Federal • 

EMERGÊNCIA

...............................................................(91) 3210-6000

.....................................................................................(91) 3266-2625

...................................................................................(91) 98895-6563

.........................................................................................................1514

.............................................................(91) 3242-1800

.........................................................................................................1512

....................................................................................(91) 3242-0900

• Aeroporto Internacional

Rodoviária

Hidroviária

Detran• 

Polícia Rodoviária Federal:

PROCON

BELEMTUR

UTILIDADES PÚBLICAS

............................................................................(91) 3216-4006

.......................................................................(91) 99114-9678

...............................................(91) 3216-4017

.........................................................................(91) 3216-4029

(91) 3216-4029..............................................................

• Sala de Estado

 Oficial de Serviço•

 Assessoria de Comunicação Social•

 Hotel de Trânsito•

 Hospital Naval de Belém•

CONTATOS DO COM4º DN

TELEFONES



VISITE TAMBÉM!

...............................................................(98) 2107-0121• Sala de Estado

Capitania dos Portos do Maranhão

São Luís - MA

...............................................................(96) 3281-5480• Sala de Estado

Capitania dos Portos do Amapá

Santana - AP

...............................................................(86) 3321-2770• Sala de Estado

Capitania dos Portos do Piauí

Parnaíba - PI


