Ananindeua
Pará - PA
Histórico
As terras onde está situado o município de Ananieua são provenientes do antigo território da
circunscrição belenense, ficando mesmo bastante vizinhas da capital do estado. A localização de
Ananieua é das mais convenientes e importantes, pois, além da vantajosa proximidade de Belém, a
atração de argumentos populacionais, bem como as acessíveis possibilidade de trabalho e a
ocorrência de vias fáceis de transportes são fatores relevantes para a posição que ocupa.
Os habitantes do lugar recebem o nome de “ananindeuense”. É Ananindeua topônimo de
origem tupi, que significa “lugar de Ananim”, abundância de Ananim. Ananim ou anini, é uma
gutiferácea que tem sapupemas em forma de joelho e flôres escarlates muito abundantes. Produz
uma resina chamada “Cerol”.
Ananindeua, como município vizinho da Capital, está se tornando, mercê da rodovia BelémBrasília, um subúrbio de Belém. Um sem número de granjas e piscinas (de igarapés de água doce,
excessivamente fria) serve para fins de semana das pessoas mais abastadas da Capital paraense.
O nome de Ananindeua originou-se da grande quantidade de árvores chamadas anani, que
existiam ali em tempos remotos, especialmente a margem do igarapé que recebeu o nome de
Ananindeua, denominação esta que com agrado geral dos filhos da terra permanece até hoje.
Relativamente às suas origens históricas e à sua evolução, Ananindeua, remonta a meados do
século XIX, quando surgiu alí uma parada da extinta Estrada de Ferro de Bragança com o citado
nome e teve continuidade, depois de constituída em freguesia e mais tarde em distrito de Belém.
Gentílico: ananindeuense
Formação Administrativa
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, Ananindeua figura no
município de Belém.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, Ananindeua. Não figura no município de
Belém.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Ananindeua,
figura no município de Santa Isabel.
Pelo decreto-lei estadual nº 3131, de 31-10-1938, transfere o distrito de Ananindeua,
município de Santa Isabel para o de Belém.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito Ananindeua figura no
município de Belém.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ananindeua, pelo decreto-lei
estadual nº 4505, de 30-12-1943, desmembrado de Belém, e João Coelho (ex-Santa Isabel). Sede no
antigo distrito de Ananindeua. Constituído de 4 distritos: Ananindeua, Benfica, Engenho Araci e
Benevides, desmembrado do município de João Coelho. Instalado em 01-01-1944.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4
distritos: Ananindeua, Benevides, Benfica e Engenho Araci.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos:
Ananindeua, Benevides, Benfica e Engenho Araci.
Assim permanecendo em divisão territorial data 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2460, de 29-12-1961, desmembra do município de Ananindeua, os
distritos de Benevides, Benfica e Santa Bárbara (ex-Engenho Araci), para constituir o novo
de Benevides.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

