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1. Apresentação do Projeto 
 
O Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Pará - PGAI/PA é a 
proposta que o Governo do Estado do Pará submete ao Programa Piloto para 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7, no âmbito do Subprograma de 
Política de Recursos Naturais - SPRN, para atender ao seu conjunto de objetivos 
maiores, em caráter experimental, em duas regiões do território paraense. 
 
Seu processo de discussão e elaboração reuniu, desde o início de 1996, um 
conjunto de instituições do Poder Público que compõem o Grupo de Trabalho do 
Estado do Pará - GT/PA/SPRN/PPG-7, vinculado à implementação do SPRN, 
coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - 
SECTAM1, e constituído pelas Secretarias de Estado de Agricultura – SAGRI1, de 
Saúde - SESPA1, de Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM1, pela Polícia 
Militar, através da Companhia Independente de Polícia de Meio Ambiente - 
CIPOMA, pela Polícia Civil, pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Pará - IDESP/PA2, pelo Ministério Público do Estado do Pará - MPE e pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA. Além dessas, foram contactadas outras instituições, que apesar de não 
fazerem parte do GT/PA, serão muito importantes para o desenvolvimento do 
Projeto: 5o Distrito do Departamento Nacional de Produção Mineral–DNPM, 
Instituto de Terras do Pará–ITERPA, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do 
Pará – OAB, e instituições de ensino superior e pesquisa, tais como: Universidade 
Federal do Pará – UFPA, Universidade Estadual do Pará – UEPA, Faculdade de 
Ciências Agrárias do Pará – FCAP, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
do Pará – EMBRAPA e organizações não-governamentais. 
 
A partir de março de 1997, incorporou-se à montagem do Projeto paraense a 
equipe da Sociedade Alemã de Cooperação Técnica – GTZ. Até o final de 1997, 
quando da aprovação do Projeto, aderiram ao mesmo as Prefeituras Municipais de 
Acará, Aurora do Pará, Bujarú, Breu Branco, Capitão Poço, Dom Eliseu, Goianésia 
do Pará, Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Mãe-do-
Rio, Mojú, Nova Esperança do Piriá, Novo Progresso, Paragominas, Rondon do 
Pará, Santarém, Trairão, Tucuruí e Ulianópolis. 
 
Foram também convidadas a participar do 
PGAI/PA as prefeituras de Aveiro, Belterra, 
Concórdia do Pará, Garrafão de Norte, São 
Domingos do Capim, Tailândia e Tomé-Açú, 
totalizando 30 (trinta) municípios. 
 
Superados os ajustes e reformulações a nível 
federal, processadas na execução do 
SPRN/PPG-7, considera-se que a 

                                                      
1 Após Reforma Administrativa do Estado, em 1999, estas Secretarias passaram à condição de Secretarias Executivas. 
2 Órgão extinto, em 1999, pela Reforma Administrativa do Estado. 
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As quatro dimensões do Projeto  
de Gestão Ambiental Integrada  

e suas interações 

Participação 
Gestão 
Descen-
tralizada 

Informação 
Ambiental 

Planejamento  
e Controle 
Ambiental 

implementação do PGAI/PA encontra-se compatível com a capacidade técnica e 
administrativa da SECTAM, das demais instituições envolvidas e da sociedade 
civil, em executar um efetivo controle sobre a exploração de recursos naturais no 
Estado do Pará.  
 
Considerando a problemática ambiental e as dimensões geográficas do Estado 
foram selecionadas duas áreas prioritárias, denominadas Mojú-Capim (22 
municípios) e Tapajós (8 municípios), e localizadas no nordeste e no oeste 
paraense, respectivamente. À partir de 1999 foi inserido o município de Novo 

Repartimento devido à proposta de criação da Área de 
Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí – APA Tucuruí 
 
Numa visão que considera o Desenvolvimento 
Sustentável como cerne dos resultados a serem 
obtidos, é possível constatar que as quatro dimensões: 
Informação Ambiental, Participação da População, 
Descentralização da Gestão Ambiental e Planejamento 
Ambiental, que dão suporte a esse novo modelo de 
desenvolvimento, estão contempladas no Projeto 
Integrado proposto pelo Pará. 
 
Sua sustentabilidade política encontra-se nas diretrizes 
que foram seguidas e que constam dos seguintes 

documentos oficiais: Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, Agenda 
Amazônia 21, Plano Plurianual do Governo do Pará, Programas Prioritários da 
SECTAM e Plano Estadual Ambiental - PEA. 
 
A componente ambiental sustenta-se nas linhas de ação definidas no Projeto que 
permitirão desenvolver uma efetiva Gestão Ambiental Integrada, assim como a 
atender à descentralização dos processos de planejamento e controle ambiental.  
 
A sustentabilidade econômica da Gestão Ambiental nas regiões de implantação do 
Projeto, após os investimentos proporcionados pelo PPG-7, deverá ser assegurada 
pela capacitação institucional prevista e as conseqüentes vias de retorno ao Estado 
de recursos financeiros captados pelas atividades eficientes de licenciamento e 
fiscalização. 
 
O componente social do PGAI/PA apoia-se no volume de informações ambientais 
que serão divulgadas à sociedade, na criação de Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, nos Fóruns Públicos, na implantação da Agenda 21 e nas demais 
formas de participação popular previstas na legislação vigente e no projeto. 
 
O encaminhamento, através dos legislativos municipais de Planos Municipais de 
Desenvolvimento Sustentável, será amparado, sempre que possível, pelas 
informações do Zoneamento Ecológico-Econômico, e servirão de orientação para 
as futuras integrações dos espaços geo-econômicos ao sistema produtivo. 
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Ao final do projeto, o Estado do Pará terá testado o modelo de Gestão Ambiental 
Integrada tanto em áreas de forte ação antrópica como em regiões onde essa ação 
é ainda incipiente, podendo replicar a diferentes situações ocorrentes em seu 
território. 
 
A presente versão3, assim o é, porque resulta de um exaustivo trabalho 
participativo, onde estão incluídas informações e críticas que atendem às 
sugestões e propostas contidas nos pareceres oriundos do Kreditanstalt für 
Wiederaufbau - KfW, Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ, 
Ministério do Meio Ambiente - MMA, da Secretaria Técnica ST/SPRN, do Banco 
Mundial, do CIORD/Universidade de Brasília e da Comissão de Projetos - 
CP/SPRN/PPG-7. 
 
No nível estadual, deve ser destacado que o Conselho Estadual de Meio Ambiente 
– COEMA aprovou o PGAI/PA, tendo sido o mesmo apresentado oficialmente à 
sociedade paraense em dezembro de 1997. 
 
A implementação do PGAI/PA, em 1998, deverá atingir o nível desejável para a 
atuação de um grupo básico de instituições nas duas áreas prioritárias. A definição 
de tarefas futuras não se encontra detalhada neste documento, considerando que 
o planejamento para os anos subsequentes deverá requerer uma atualização. 
Deve ser destacado, finalmente, que o referido detalhamento será apresentado em 
uma reunião de avaliação sobre o primeiro ano do projeto e replanejamento para 
1999 e assim sucessivamente, para os anos seguintes. 
 
 
2. Objetivo e Justificativa do Projeto 
 
2.1. Objetivo do PGAI/PA e a Política Ambiental do Estado 
 
O objetivo geral do PGAI/PA é elaborar, testar e implementar a Gestão Ambiental 
Integrada em duas regiões do Estado do Pará, cujas características, mais 
detalhadas, encontram-se descritas no item seguinte. 
 
É importante destacar que a implantação do PGAI/PA atende aos objetivos 
maiores do Plano Estadual Ambiental – PEA, que prevê a promoção da gestão 
ambiental integrada, descentralizada e participativa dos ecossistemas e das áreas 
urbanizadas no Estado do Pará, de modo a garantir a sustentabilidade dos 
recursos naturais, a conservação da biodiversidade e a recuperação de áreas 
degradadas, bem como elevar o padrão de saúde ambiental da população. 
 
São objetivos específicos desse modelo de gestão ambiental: 
• compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação da qualidade 

do meio ambiente, respeitadas as peculiaridades e dificuldades locais; 

                                                      
3 Aprovada pela CP/SPRN/PPG-7 em março de 1998. 
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• implementar o princípio da imposição de ônus compensatório ao degradador do 
meio ambiente, seja pela via fiscal, seja através da indução de investimentos 
privados na produção de tecnologias ambientais ou recuperadoras dos 
ambientes degradados. 

 
Além desses aspectos, deve ser ressaltado que o PGAI/PA contempla a 
implementação da Política Estadual de Meio Ambiente, quanto ao que está previsto 
na Lei Estadual No 5.887/95 (Lei Ambiental do Estado do Pará), particularmente 
com referência à estrutura funcional do Sistema Estadual de Meio Ambiente – 
SISEMA, integrando órgão locais (entidades municipais); órgãos setoriais 
(entidades da administração pública estadual); e a SECTAM/PA (órgão central 
executor do SISEMA) na gestão ambiental em território paraense. 
 
A par dos mecanismos e instrumentos legais e de todo o suporte técnico para a 
gestão ambiental, algumas linhas prioritárias de ação serão desenvolvidas pelo 
SISEMA, tendo a SECTAM como órgão não apenas de execução, mas também de 
articulação institucional do Sistema, de modo a conjugar esforços para viabilizar os 
objetivos da Política Estadual de Meio Ambiente.  
 
Neste sentido, cabe destacar os Programas Prioritários do Plano Estadual Ambiental 
– PEA, os quais estão intimamente relacionados aos objetivos do PGAI/PA. 
 
• Descentralização da Gestão Ambiental- programa que visa à conjugação de 

esforços e o compartilhamento de responsabilidades entre os órgãos públicos 
(estaduais e municipais) e entidades civis, objetivando desenvolver, junto aos 
municípios, uma ação que envolva as prefeituras e organizações não-
governamentais locais, buscando assessorá-los e instrumentalizá-los na 
estruturação e implementação dos sistemas municipais de gestão ambiental, 
dando eficácia ao dispositivo constitucional que ampliou a responsabilidade e o 
âmbito de ação dos Estados e Municípios, ao lhes atribuir, juntamente com a 
União, competência comum para zelar pela qualidade do meio ambiente. Este 
programa tem por pressuposto que a dimensão ambiental deve ser encarada 
em sua globalidade, ou seja, assumir não apenas o objetivo de garantir a 
proteção dos recursos naturais renováveis, mas, também, de promover a 
melhoria efetiva das condições ambientais nas áreas urbanas. Tal processo 
torna-se particularmente premente no Estado do Pará, com seus 1.248.042 km² 
de área, sujeito a um intenso processo migratório e com os problemas 
ambientais múltiplos e complexos, que impõem ao órgão responsável pela 
gestão ambiental (SECTAM) enormes dificuldades ao desempenho de suas 
atribuições. São objetivos específicos desse programa: desenvolver projetos-
piloto de gestão ambiental, tendo por princípio o marco conceitual do 
desenvolvimento sustentado; constituir parcerias com os municípios através 
das prefeituras locais; fortalecer institucionalmente o Poder Público Municipal, 
possibilitando o desenvolvimento de ações ambientais; apoiar a criação e/ou 
implantação dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente - 
CONDEMAs, bem como a institucionalização e implantação de unidades 
executivas gestoras do meio ambiente a nível municipal; garantir a manutenção 



 

 

 5

das atividades transferidas ou delegadas aos municípios; e, apoiar 
tecnicamente o monitoramento ambiental. 

 
• Avaliação e Controle Ambiental da Exploração dos Re cursos Naturais - 

programa que visa elevar a capacidade de gestão ambiental, de modo a 
compatibilizar a exploração dos recursos naturais com a proteção do meio 
ambiente. Comportará ações com vistas a: viabilizar o efetivo controle ambiental 
das atividades de exploração dos recursos naturais no Pará, objetivando o uso 
auto-sustentado; promover o aprimoramento do sistema de informações relativas 
a empreendimentos minerais, florestais, agropecuários e pesqueiros no Estado 
do Pará, visando o redirecionamento para atender a padrões de sustentabilidade; 
promover a realização de estudos sobre formas alternativas de uso de recursos 
naturais, objetivando a difusão de práticas produtivas poupadoras desses 
recursos e maximizadoras da agregação de valor e propiciando a internalização 
dos benefícios da sua exploração econômica; criar condições efetivas para o 
fortalecimento da ação fiscalizadora do Poder Público sobre as atividades, 
produtivas ou não, geradoras de impactos negativos no meio rural e urbano; 
incentivar a recuperação de áreas degradadas, através da formação de 
consórcios agroflorestais e agrossilvipastoris e de outros modelos de organização 
da produção que atenuem esse processo; estimular a mobilização da sociedade 
civil como co-gestora do meio ambiente, de modo a compartilhar as ações de 
fiscalização e controle ambiental. Para a consecução desses objetivos, será 
indispensável identificar as principais zonas de exploração econômica, de acordo 
com a natureza do produto explorado (madeira, minérios, agropecuária), 
objetivando rastrear aquelas atividades que agridem ao meio ambiente, 
comprometendo a reprodução dos ecossistemas e a degradação da qualidade de 
vida das populações; efetivar o cadastramento dos empreendimentos instalados 
no Estado, tendo em vista a sua regularização e o controle de suas ações no que 
se refere à qualidade ambiental da área de sua instalação; estabelecer 
parâmetros técnicos de avaliação e controle ambiental e desenvolver programas 
de difusão de alternativas tecnológicas e modelos de uso sustentado de recursos 
naturais. 

 
Cabe ressaltar que a Lei Ambiental do Estado já criou o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação – SEUC, constituído pelas Unidades de Conservação da 
Natureza já existentes e as que vierem a ser criadas, cuja administração é de 
responsabilidade da SECTAM. As Unidades de Conservação serão classificadas de 
acordo com seus objetivos, em três grupos: Unidades de Proteção Integral, Unidades 
de Manejo Provisório e Unidades de Manejo Sustentável. 
 
Todas as diretrizes a serem adotadas para criação, implantação e gerenciamento das 
Unidades de Conservação do Estado estão em vias de elaboração. Estas, por sua 
vez, nortearão também a criação de Unidades de Conservação Municipais. 
 
Em dezembro de 1999, o Governo do Estado do Pará teve seu Plano Pluri Anual – 
PPA 2000-2003 aprovado pela Assembléia Legislativa, tendo como um dos 
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programas prioritários o Zoneamento, Monitoramento e Gestão Ambiental Integrada 
que está sendo executado sob a coordenação da SECTAM. 
 
2.2. Objetivo do PGAI/PA e a relação com os objetivos gerais do PPG-7 
 
A consulta aos documentos oficiais sobre o PPG-7 permite verificar, ainda, que os 
objetivos do PGAI/PA atendem aos que estão previstos e definidos como objetivos 
do PPG-7: 
• Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econômico e a 

proteção do meio ambiente nas florestas tropicais; 
• Contribuir para a conservação dos recursos genéticos das florestas tropicais; 
• Reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão global de 

gás carbônico;  
• Proporcionar um exemplo de cooperação entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento em temas ambientais globais. 
 
Além disso, é fácil constatar a íntima relação entre os objetivos do SPRN/PPG-7 e 
do PGAI/PA. Basta uma leitura do que consta como definição desse Subprograma 
do PPG-7: “O Subprograma de Políticas de Recursos Naturais (SPRN) se insere 
dentro do novo modo descentralizado de operar políticas públicas, expresso na 
Política Integrada para a Amazônia Legal. É nesse contexto que surgem novos 
atores econômicos e sociais assumindo responsabilidades antes atribuídas ao 
governo federal, o que impõem novos métodos de gestão, em substituição ao 
planejamento centralizado” (MMA, 1996). Do mesmo modo, quanto aos objetivos 
desse Subprograma: 
 
“Propiciar o uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na proteção da 
floresta, e contribuir para a definição e implementação de um adequado modelo de 
gestão ambiental integrado para Amazônia Legal, compreendendo: 
• Fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente quanto à capacidade de 

formulação e implementação de políticas, de normatização e de gerenciamento 
ambiental; 

• A implementação, de forma integrada, das atividades de zoneamento 
ecológico-econômico, monitoramento, controle e fiscalização em áreas 
prioritárias; 

• Apoio à descentralização do gerenciamento ambiental do nível federal para os 
níveis estadual e municipal; 

• A integração das diversas entidades ambientais, em nível estadual, com 
setores públicos e privados, mediante a implementação de modelo de gestão 
integrada; e 

• A difusão da temática ambiental, visando o entendimento e a participação da 
sociedade no processo de definição da política ambiental.” 
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3. Áreas Prioritárias para o PGAI/PA 
 
3.1. Situação dos Recursos Naturais no Estado do Pará  
 
O Estado do Pará vivencia um complexo processo de inserção à economia nacional 
e internacional, fundado na exploração, em larga escala, de seus múltiplos recursos 
naturais. Por um lado, o vasto potencial desses recursos é reconhecido como de 
importância estratégica para o desenvolvimento estadual e do País como um todo, 
bem como no contexto internacional, onde tem prevalecido a preocupação com a 
sustentabilidade da exploração desses recursos. Por outro, torna-se imperiosa a 
necessidade de reverter o atual modelo de exploração econômica dos recursos 
naturais existentes no Estado, o qual tem se caracterizado por uma base produtiva 
fortemente centrada na extração primária desses recursos, com baixo nível de 
verticalização industrial, incapaz, portanto, de assegurar a internalização dos 
benefícios econômicos e sociais dos empreendimentos instalados em seu território. 
 
A atividade mineral constitui, hoje em dia, um dos grandes eixos da base produtiva 
estadual, visto que, dispõe de um significativo e variado potencial. O subsolo 
paraense abriga 79,7% das reservas minerais brasileiras de bauxita, 74% do cobre, 
46% do minério de ferro e 28% do manganês. Dentre os minerais metálicos, além 
de ser responsável por mais de 30% do ouro produzido no País. Já entre os 
minerais não-metálicos, destacam-se a gipsita, o quartzo e o caulim, cujas reservas 
paraenses são de 62%, 54% e 49% do total nacional, respectivamente. A atividade 
mineral, com base nesses estoques, vem crescendo bastante nos últimos 20 anos, 
tendo alcançado, em 1991, uma produção no valor de US$ 1,2 bilhões, 
correspondendo a 14,6% do valor da produção brasileira e a 75% do total das 
exportações estaduais. Os principais produtos do setor foram: o alumínio (bauxita), 
o ferro e o ouro, abrindo-se, ainda, novas possibilidades de crescimento da 
atividade mineral no Estado, com base na iminente exploração das reservas de 
caulim e de cobre, assim como na expansão das atividades atuais. 
 
Além desses, outros bens minerais são explorados no Pará: água mineral, areia, 
argila, calcário, diamante, estanho, ferro, gemas (ametista, opala, topázio, 
turmalina, dentre outras), manganês, ouro, pedras britadas e ornamentais e 
quartzo para produção de silício metálico. 
 
Uma característica marcante da atividade mineral no Estado é a sua bipolaridade: 
de um lado, os megaprojetos, com vultosos investimentos em infra-estrutura 
(Mineração Rio do Norte, Projeto Carajás, Projeto Caulim, etc.); e de outro, a 
“frente garimpeira”, envolvendo vastos contingentes de trabalhadores expropriados 
que encontram nos garimpos uma alternativa para o desemprego e para a situação 
de miséria que enfrentam no embate com os latifúndios e com a mineração 
organizada. 
 
A atividade garimpeira no Estado vem sendo desenvolvida com intensidade, 
sobretudo em cinco províncias: Tapajós, Cumarú/Redenção/Tucumã, Serra 
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Pelada, Gurupi e Jari, além de inúmeros pequenos garimpos dispersos por todo o 
território paraense. 
 
Essa atividade tem-se caracterizado, no Pará, pelo desperdício, efetivando-se a 
extração mineral de forma pouco eficiente e com um controle fiscal praticamente 
nulo. Perde-se o ouro junto com os rejeitos, deixando-se de recolher impostos que 
poderiam ser arrecadados com a sua comercialização, reinvestindo-se no Estado e 
no próprio desenvolvimento local. 
 
A Reserva Garimpeira do Tapajós, situada no Município de Itaituba, entre os rios 
Tapajós e Jamanxim e a Serra do Cachimbo, ao sul da sede municipal, com uma 
área de aproximadamente 2,7 milhões de hectares, é a maior produtora de ouro 
secundário do Estado. Desde o início da exploração, em 1958, até meados da 
década de 70, os garimpos de ouro dessa região mantiveram-se não apenas 
alheios à intervenção estatal, mas, também, de qualquer desenvolvimento 
tecnológico em seus métodos de trabalho. 
 
Na mineração industrial, os danos ambientais diretos, oriundos do processo de 
exploração, são relativamente controlados e minimizados pelos próprios 
empreendimentos que, em geral, adotam processos eficientes de extração do 
minério e promovem a recuperação das áreas exploradas, cujas reservas florestais 
são delimitadas. Os impactos secundários desses empreendimentos, contudo, não 
são perfeitamente identificados, portanto de difícil controle. A população envolvida 
pelas suas obras de construção procura instalar-se no entorno do próprio projeto e 
lá permanece sem assistência e infraestrutura urbana, sem empregos e, enfim, 
sem usufruir dos benefícios que poderiam ser trazidos por essas grandes obras. 
Esses projetos, de capital intensivo, necessitam de grandes contingentes de mão-
de-obra para instalação, mas dispensam esses trabalhadores, tão logo sejam 
concluídas as obras de construção das instalações físicas do projeto e iniciada a 
sua produção em escala real. 
 
Um caso específico decorrente da atividade mineral que proporciona problemas 
ambientais diretos, é o da siderometalurgia. Atualmente, para produção de ferro-
gusa e aços, a energia usada tem sido originária de carvão vegetal, produzido a 
partir de matas nativas. Isso ocorre na região de influência do Projeto Ferro 
Carajás, sudeste do Estado, onde os pequenos proprietários de mata são 
incentivados pelas siderúrgicas a produzir e a vender o carvão, além das aparas de 
madeira provenientes das indústrias madeireiras. A expectativa de produção das 
indústrias é de 1.834.000 t/ano entre gusa e aços diversos, o que exige o 
desmatamento de uma área de 40 a 300 mil hectares por ano, dependendo da 
intensidade de produção do carvão.  
 
Além dos projetos de exploração mineral hoje existentes, há no território paraense 
outros projetos que estão iniciando ou programados para entrar em execução a 
curto/médio prazo, como o ouro do Igarapé Bahia, de Serra Leste, o cobre do 
Salobo (da CVRD/Cia Morro Velho, em Carajás); a bauxita refratária de Camoai 
(CVRD/-CBB) e, a médio/longo prazo, como o níquel do Vermelho, o granito 
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Carajás, o cobre/zinco do Pojuca, todos localizados na Província Mineral de 
Carajás (CVRD); a wolframita da Pedra Preta e o fosfato/titânio de Maicuru, ambos 
em Monte Alegre (CVRD). 
 
Pode-se destacar o potencial energético, que viabilizou a implantação da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí (UHT). Planejada para gerar 8 milhões de Kw, a UHT vem 
operando com a metade dessa capacidade, o que, ainda assim, permite o 
fornecimento de energia para a cidade de Belém e para o sudeste paraense, além 
de suprir as necessidades do complexo produtor de alumínio da Albrás/Alunorte e 
da Alumar, no Estado do Maranhão.  
 
Dentre os problemas ambientais ocasionados pela formação do lago de Tucuruí 
destacam-se a grande proliferação de mosquitos, trazendo com isso sérios agravos 
à qualidade de vida da população local, além dos problemas ambientais causados 
pela interceptação do fluxo migratório da ictiofauna existente. Por outro lado, a 
floresta inundada, a jusante, produz acidez na água, comprometendo seu uso 
pelas populações ribeirinhas e, até mesmo, a vida útil das turbinas, a exemplo do 
que vem ocorrendo com a Hidrelétrica de Curuá-Una, em Santarém, sem falar nos 
graves problemas sociais, decorrentes do processo de remanejamento das 
populações residentes na área de inundação. 
 
A pesca artesanal, tradicional meio de vida das populações ribeirinhas, é outra 
atividade que vem sofrendo transformações sócio-ambientais expressivas. No 
início da década de 70, também sob o impulso da política de incentivos fiscais 
desordenada, começou a se intensificar a exploração comercial de algumas 
espécies de águas estuarinas, costeiras e, até mesmo, de alto mar estabelecendo 
um quadro preocupante quanto à sustentabilidade dos estoques pesqueiros. 
 
Constata-se, todavia, que a pesca desordenada, mesmo com um estoque 
considerável e pouco explorado, causa impactos de grande magnitude em algumas 
espécies. Outro grande problema que afeta os ambientes de reprodução das 
espécies em toda a Bacia Amazônica é a destruição das margens dos rios, 
abalando a estreita relação entre as atividades das várzeas do rio Amazonas e 
comprometendo os habitats naturais de desova e alimentação do pescado. 
 
A floresta, por sua vez, constitui-se numa das maiores riquezas do Estado, mas, 
talvez, a de mais difícil mensuração. Segundo pesquisadores, depois do 
processamento industrial, um hectare da floresta amazônica pode ser avaliado em 
US$ 2.800. Além da extração da madeira e do aproveitamento da biomassa para 
fins energéticos, a floresta detém uma biodiversidade, cujo potencial e uso no 
âmbito da biotecnologia são ainda pouco conhecidos, sem contar com a 
propriedade de armazenar carbono para o controle do aquecimento global. 
Estima-se, entretanto, que menos de 1% das áreas exploradas no Pará esteja sob 
regimes efetivos de manejo florestal. A forma usual de exploração adotada 
submete a floresta a um intenso processo de exaustão, induzindo sempre a 
migração da indústria madeireira em direção a novas áreas florestadas. 
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O processo migratório desordenado na Amazônia tem levado, muitas vezes, a 
conflitos fundiários. Esta ocupação desordenada proporciona ainda o grave 
problema dos desmatamentos indiscriminados. 
 
A ocupação do espaço amazônico através da expansão da fronteira agropecuária 
converte a floresta em extensas áreas de pastos e em áreas agrícolas que, por sua 
vez, são submetidas a padrões tradicionais e limitados de exploração e uso, sem 
que haja a correta prática do manejo do solo, levando-as ao abandono em poucos 
anos. 
 
É sabido, também, que o aumento da produção agrícola e a recuperação de áreas 
degradadas são fatores primordiais para a valorização da floresta e das técnicas de 
uso da terra. Mantendo-se a floresta em pé, produtiva, barra-se a frente de 
expansão do desmatamento, estratégia que não apenas garante a manutenção da 
diversidade das espécies como também possibilita o controle do clima regional e 
global. 
 
Apesar de não ser considerada como a causa direta e única do desmatamento, a 
atividade madeireira tem sido uma forte indutora do avanço da área desflorestada, 
onde, via de regra, prevalece o modelo de exploração sem manejo florestal. 
 
As alterações antrópicas causadas na cobertura florestal do Estado que, em 1986 
representavam 9,7% das florestas originais alcançaram, entre 1978 e 1986, um 
incremento de 360%. Os municípios com maior incidência de desmatamento, nos 
quatros últimos anos, foram: São Félix do Xingú, Redenção, Marabá e Santarém. 
Vale ressaltar, entretanto, que o ritmo de desmatamento em toda a Amazônia vem 
se desacelerando nos últimos anos. O declínio na taxa de desmatamento se deve, 
em parte, ao esforço das entidades governamentais em controlar a exploração dos 
recursos naturais na região. Tendo-se restringido a disponibilidade de capital 
produtivo para continuar a exploração dos recursos florestais houve uma 
conseqüente retração. 
 
Dados mais recentes registram que as autorizações concedidas para 
desmatamento de áreas florestadas (corte raso), expedidas pelo IBAMA, sofreram 
um decréscimo de cerca de 50% no ano de 1994. Essa tendência estatística é 
também confirmada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais - INPE, ao 
informar, através de imagens do satélite NOAA, que os focos de calor no território 
paraense diminuíram de 24.495 em 1990, para 11.335 em 1995 (MCT/INPE e 
PREVFOGO/IBAMA/MMA, 1995). 
 
Ao contrário do período de incentivo à implantação das atividades pecuárias das 
décadas de 60 e 70, ao conjugar-se a exploração madeireira com a intensificação 
da atividade pecuária, a pressão ambiental se exacerba. Mais recentemente, a 
exploração vegetal extrativista funciona como “linha de frente” da expansão da 
fronteira econômica, desempenhando a função de promover a abertura de novas 
áreas, ao retirar as espécies de madeiras consideradas nobres e, assim, criar as 
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condições necessárias para a exploração alternativa do solo pela agricultura 
itinerante e pela pecuária extensiva.  
 
Os problemas ocasionados pela pecuária em terra firme são ainda maiores do que 
aqueles que afetam as várzeas. A prática de criação extensiva de gado na 
Amazônia tem predominado, estando estimada em cerca de 70% do 
desmatamento do Estado. A motivação inicial para a pecuária na Amazônia foi a 
especulação da terra, pois sua produtividade é muito baixa e não sustentável sem 
os incentivos do governo, a menos que fosse praticada de forma intensiva. Assim, 
novas áreas de floresta eram e ainda são abertas para a implantação de pastos. 
Nesse tipo de pecuária, onde os pastos são utilizados por curtos períodos de 
tempo e depois abandonados, o retorno econômico e a geração de empregos são 
muito pequenos. As áreas de pasto extensivas têm sido mal manejadas e se 
degradam rapidamente. Além do mau uso da terra e da floresta, o desmatamento 
promovido pela abertura de pastos vem alterando, sensivelmente, o microclima 
local, deixando-o mais seco, pela diminuição da evapotranspiração e, num ciclo 
vicioso, contribuindo para aumentar as probabilidades de incêndio na região. 
 
Alternativas tecnológicas para reverter esse quadro já existem. Há cerca de dez 
anos, alguns fazendeiros começaram a utilizar novas forragens, melhores 
rebanhos e práticas mais intensivas de manejo das pastagens. Passaram a 
promover a intensificação da pecuária, que envolve reforma dos pastos, ou 
recuperação dos já abandonados, gradeando e fertilizando o solo, via plantação de 
gramíneas mais adaptadas à terra. Com a atividade intensiva, aumentam a 
produtividade de carne, os lucros, a vida útil das pastagens e, consequentemente, 
a redução de taxa de desmatamento, à medida que não há mais a necessidade de 
abertura de novas áreas. 
 
A agricultura paraense também é feita seguindo o método extensivo, onde grandes 
áreas são usadas para obtenção de uma pequena produção. A agricultura 
migratória, típica da região, não se sustenta por muito tempo numa mesma área e, 
com o crescimento da população e da demanda, verifica-se uma tendência da 
mesma se expandir em direção as florestas remanescentes, primárias e 
secundárias. 
 
Difundiu-se a suposição de que o grande entrave para a intensificação da 
agricultura é a baixa fertilidade dos solos. As dificuldades impostas pelos solos 
pobres da região, contudo, podem ser superadas com sistemas de produção que 
envolvam culturas perenes e adubação adequada, viabilizando formas alternativas 
de sustento econômico para a população agrícola e extrativa do Estado que, 
atualmente, desmata a floresta, comprometendo, seriamente, a sustentabilidade 
desse recurso e a sua própria reprodução social. 
 
Em resumo, a grande questão ambiental que se coloca no caso de regiões de 
ocupação recente e desordenada, como vem ocorrendo no Pará, é como explorar 
economicamente o potencial de recursos naturais existente, sem comprometer, de 
forma irreversível, a sua sustentabilidade. Em outras palavras, como enfrentar o 
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desafio de incorporar tecnologias e práticas produtivas que assegurem o 
desenvolvimento sustentável, incluindo-se a eliminação das economias típicas do 
processo produtivo atual. 
 
Porém, sem um sistema de monitoramento, aliado ao controle ambiental e a uma 
sistemática eficaz de avaliação e licenciamento das atividades que resultam na 
exploração dos recursos naturais disponíveis, será impraticável reverter o atual 
modelo de uso dos recursos naturais adotado no Pará, que impõe às populações 
locais custos sócio-ambientais elevados e resulta em fortes impactos negativos sobre 
áreas vocacionadas para a valorização de atividades econômicas propulsoras do 
desenvolvimento estadual. 
 
3.2. Descrição das Áreas Prioritárias 
 
Conforme foi visto acima, a situação atual da exploração, em grande parte 
irracional, de recursos naturais no Estado do Pará, requer urgente a implantação 
de uma gestão ambiental eficiente e que integre os diversos órgãos públicos e 
instituições da sociedade. 
 
A extensão territorial paraense, sem dúvida, é um dos grandes obstáculos para que 
a SECTAM, isoladamente, desempenhe o seu papel institucional na gestão 
ambiental. Assim, duas regiões do Estado do Pará, com características 
relativamente distintas, quer sob o ponto de vista de seus meios-físicos, quer sob a 
ótica da influência antrópica, ou mesmo, ainda, considerando as perspectivas 
futuras de planos governamentais (federais, estaduais e municipais) foram 
consideradas como prioritárias para testar o modelo de gestão ambiental integrada 
proposto neste projeto. 
 
3.2.1. Área do Tapajós 
 
Situada na região centro-oeste do Estado do Pará, delimitada ao norte pela 
margem direita do rio Amazonas, ao sul pelo Estado do Mato Grosso e a oeste 
pelo Estado do Amazonas, inclui os municípios de Aveiro, Belterra, Itaituba, 
Jacareacanga, Juruti, Novo Progresso, Santarém e Trairão, abrange uma área de  
228.238,35 Km2 e uma população de  451.158 habitantes (IBGE, 1996). 
 
Esta área está sob influência direta de três corredores: o baixo rio Amazonas, o rio 
Tapajós e a rodovia Santarém-Cuiabá (BR-163), conjugada com parte da rodovia 
Transamazônica (Itaituba, Rurópolis e Santarém). 
 
Destacam-se, nesse contexto, dois núcleos urbanos principais: as cidades de 
Itaituba e Santarém, que, em maior ou menor escala, passaram a ter importância 
re-gional pelas suas localizações estratégicas, propiciadas pelas condições de 
acesso, rotas de transporte de cargas e passageiros, infra-estrutura econômica e 
de serviços.  
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O oeste do Pará abriga um verdadeiro manancial de recursos naturais, que cada 
vez mais vem sendo utilizado como fonte captadora de recursos. Poucos Estados 
brasileiros possuem os recursos minerais já descobertos e mapeados como possui 
essa região. O mais importante mineral presente na região é o ouro, cuja atividade 
extrativa é realizada com mais intensidade na Reserva Garimpeira do Tapajós 
(Portaria MME No 882), situada no município de Itaituba, com uma área de 
aproximadamente 2,7 milhões de hectares, sendo a maior produtora de ouro 
secundário do Estado. A região dispõe, ainda, de inúmeras jazidas de calcário, 
gipsita, fosfato e outros minerais.  
 
No Tapajós encontra-se, também, um razoável contingente territorial de áreas 
legalmente destinadas à preservação ambiental no âmbito do Estado do Pará, seja 
como unidades de conservação (Parque Nacional da Amazônia, Floresta Nacional 
do Tapajós, Reserva Florestal do Palhão, Floresta Nacional de Itaituba I, Floresta 
Nacional de Itaituba II e Reserva Extrativista Tapajós-Arapiúna, totalizando 
2.913.865 ha), seja como reservas indígenas (Terra Indígena Andirá-Maraú, T. I. 
Sai-Cinza, T. I. Munduruku, T. I. Kayabi, T. I Kayabi Gleba Sul, T. I. Praia do Índio e 
T. I. Praia do Mangue, totalizando 3.296.150 ha), seja ainda como áreas de 
Segurança Nacional (Dec. Fed. No 2.375/87, Dec. Fed. No 5.859/88 e Dec. Fed. No 
83.240/79). 
 
Toda essa região é formada por florestas densas de matas de terras firmes, 
várzeas, igapós e campos naturais, entrecortada por enorme e complexa rede 
hídrica composta de rios, furos, igarapés e lagos extremamente piscosos, reunindo 
vários ecossistemas de diversificada riqueza vegetal e animal, apresentando a 
ocorrência de acidentes geográficos de beleza natural considerável, gerando 
grande potencial turístico. 
 
Encontram-se em andamento no Estado, projetos de infra-estrutura para a 
dinamização dessa região tais como a Hidrovia do rio Tapajós, Projeto Tramoeste 
(Linha de Transmissão interligando a UHE Tucuruí ao oeste paraense)4, bem como 
a implantação do segundo polo produtor de soja no Estado, abrangendo os 
municípios de Jacareacanga, Novo Progresso e Itaituba e a indicação deste polo 
como prioritário para o fomento do Ecoturismo. Além disso, está previsto para o 
próximo ano o asfaltamento da BR–163. 
 
A execução das obras de infra-estrutura citadas acima, desenha um novo cenário 
de incremento da pressão sobre os recursos naturais dessa região, decorrentes do 
aumento do fluxo de pessoas, bem como da dinamização do desenvolvimento 
econômico com a implantação de projetos de exploração madeireira e mineral, da 
expansão da pecuária e de projetos agrícolas de grande porte destinados a 
produção de grãos. 
 
 
 

                                                      
4 Concluída e Inaugurada em 12/1999 
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Torna-se necessário que se desenvolva nesta área uma gestão ambiental 
completamente inovadora, onde a atuação seja com real poder de ação e possa 
introduzir, na prática, o novo perfil de desenvolvimento teoricamente buscado: 
socialmente justo, ambientalmente sustentável e economicamente eficaz.  
  
3.2.2. Área do Moju-Capim 
 
Situada na região nordeste do Estado do Pará, na microregião homogênea 
guajarina, integrada pelos municípios de Acará, Aurora do Pará, Breu Branco, 
Bujarú, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, 
Goianésia do Pará, Ipixuna do Pará, Irituia, Jacundá, Mãe do Rio, Mojú, Nova 
Esperança do Piriá, Novo Repartimento, Paragominas, Rondon do Pará, São 
Domingos do Capim, Tailândia, Tomé-Açu, Tucuruí, Ulianópolis, e abrange uma 
área de 135.006,40 Km2 e uma população de 656.661 habitantes. (IBGE, 1996).  
 
A vegetação dessa região é predominantemente floresta perenefólia úmida, com 
uma altura de copa de 25 a 40 m e uma biomassa acima da superfície de 
aproximadamente 300 t/ha. O relevo é suavemente ondulado e os solos são 
predominantemente oxissolos e ultissolos. A pluviosidade é sazonal totalizando 
uma média de 2.000 mm/ano. 
 
Esta região é o local indicado para se entender a modificação da paisagem e 
avaliar a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento ora adotado, já que 
contém, dentro de seus limites territoriais, áreas significativas utilizadas para 
pecuária, exploração madeireira, agricultura de corte e queima e mineração. 
 
Antes da construção da Rodovia Belém – Brasília (BR-010), a região era 
esparsamente habitada. Havia povoamentos indígenas (índios Tembés) a leste, no 
Maranhão, e a oeste, ao longo do curso superior do rio Capim. As populações 
tradicionais que ocuparam a região desde o início do século sempre praticaram a 
agricultura, utilizando práticas rudimentares para o plantio de culturas anuais, que 
predominam até os dias de hoje. 
 
Nas décadas de 60 e 70 as áreas de floresta dessa região eram consideradas de 
baixo valor. Com a pavimentação da rodovia, o preço baixo da terra e o interesse 
do governo em atrair investidores do sul do Brasil para a Amazônia, oferecendo 
para isso a conversão de impostos a serem pagos em capital, proporcionou uma 
acelerada ocupação desta região. Além disso, o mecanismo de titulação de terras 
especificava que para cada hectare de floresta derrubada, os ocupantes 
receberiam o título equivalente a seis hectares, provocando uma aceleração do 
desmatamento para reivindicar maiores áreas de terra. A floresta era vista assim 
como um obstáculo para a obtenção de título. 
 
No final da década de 70, a atividade pecuária começou a enfrentar severas 
restrições econômicas e ecológicas. Os resultados iniciais da troca da floresta por 
pastagens que mostravam-se promissoras, encontravam-se em péssimas 
condições, após 6 anos de plantio. Para agravar ainda mais a situação, foram 
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retiradas as linhas atrativas de crédito, inicialmente disponíveis, à medida que se 
agravava a crise econômica no Brasil.  
 
Nessa época a indústria madeireira começou a se instalar na região nordeste do 
Estado atraída pelo estabelecimento de infra-estrutura de transportes e 
comunicações capazes de garantir seu funcionamento. 
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O forte declínio do suprimento de madeira do sul do país, durante os anos 80, 
aliado ao fato de nessa região estar disponível, além da infra-estrutura, matéria 
prima a baixo custo e um contingente expressivo de migrantes, oriundos 
principalmente da Região Nordeste do Brasil, transformou-a em lugar ideal para a 
rápida expansão da atividade madeireira.  
 
Com a implantação dessa atividade a população local tinha um amplo leque de 
oportunidades de trabalho, surgindo uma variedade de intermediários, com a 
função de cortar a madeira, transportá-la para as serrarias, escoar o produto 
serrado até os centros urbanos, fazer carvão com os restos de madeira, etc. Todos 
esses elementos faziam com que a indústria madeireira não precisasse de capital 
elevado para sua implantação. 
 
A rapidez do crescimento da indústria madeireira e a liderança do Pará nesse 
processo é digno de registro. Em doze anos - de 1976 a 1988 - a produção total de 
madeira em tora na Região Sul do Brasil diminuiu de 15 milhões de m3 (47% da 
produção total do Brasil), para 7,9 milhões de m³ (17 % do Total) (FIBGE, 1988). 
Durante este mesmo período, a produção de madeira em tora na Região Norte 
aumentou de 6,7 milhões de m3 (21 % da produção total do Brasil), para 24,6 
milhões de m3 (54 % do total do Brasil). 
 
No nordeste paraense, o processo de desmatamento e de queima adquiriu uma 
enorme complexidade. Pecuaristas, agricultores e madeireiros transformaram 
rapidamente a paisagem da floresta tropical num complexo mosaico de pastos 
ativos e de-gradados, áreas agrícolas e de pousio, áreas de exploração florestal 
crescente e áreas remotas de floresta primária. 
 
3.3. Situação atual da Gestão Ambiental no Estado do Pará 
 
No Estado do Pará, a implantação efetiva da Gestão Ambiental depara com uma 
série de dificuldades que começaram a ser solucionadas com a criação da 
SECTAM, em 1988 (Lei N° 5.457 de 11 de maio de 1988), reestruturada em 1993 
(Lei N° 5.752 de 26 de julho de 1993), e implantada na íntegra a partir de 1995. A 
ausência da implementação do SISEMA, a falta de sustentabilidade financeira da 
Gestão Ambiental, a frágil base de informações sistemáticas, a insuficiência de 
mecanismos de integração interinstitucionais, a fragilidade das instituições 
ambientais, o número reduzido de técnicos capacitados, a centralização da 
estrutura administrativa, onde todas as ações demandam da capital, assim como 
as limitações decorrentes de sua localização geográfica e pela grande extensão 
territorial do Estado, dificuldades de acesso à determinadas regiões e a 
determinados empreendimentos, se mostram como barreiras a serem vencidas. 
 
Outra grande dificuldade encontrada para o desenvolvimento eficiente da gestão 
ambiental é relativa à implementação dos instrumentos de ação, estabelecidos pela 
Lei Ambiental do Estado: o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE, o 
monitoramento, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, a 
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participação popular e o direito à informação, o licenciamento ambiental, avaliação 
prévia de impactos ambientais, as audiências publicas, a fiscalização ambiental e o 
cadastro de informações ambientais. 
 
O Zoneamento Ecológico-Econômico surge como importante instrumento para o 
estabelecimento de políticas públicas e da iniciativa privada no que se refere a 
ocupação do território. Sua ausência, somada à inexistência de outro instrumento 
que possibilite a visão global do nível local, como por exemplo o Diagnóstico 
Ambiental dos Municípios, dificulta a tomada de decisões quanto à ações de 
monitoramento, licenciamento e fiscalização. 
 
O monitoramento carece de detalhamento dos parâmetros e padrões, hoje 
estabelecidos na legislação federal, que não atendem ou chocam-se com as 
peculiaridades regionais.  
 
Vale ressaltar que o monitoramento da cobertura vegetal do Estado torna-se uma 
das ferramentas mais importantes a serem disponibilizadas para um programa de 
gestão, servindo também como instrumento norteador de tomadas de decisões e 
de implantação de critérios de fiscalização e licenciamento ambiental.  
 
A pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico, aliados à disseminação de 
seus resultados, têm-se revelado insuficientes e muitas vezes inadequados à 
superação dos graves e múltiplos problemas que enfrenta a população, assim 
como dos obstáculos que se interpõem ao desenvolvimento econômico, em bases 
ambientalmente sustentáveis e socialmente mais justas. 
 
A participação popular, diretamente ligada à questão da geração e disseminação 
de informações ambientais, ainda é muito incipiente. A população não dispõe de 
informações, além de desconhecer seus direitos e formas de efetivar sua 
participação.  
 
As audiências públicas pouco têm possibilitado a participação efetiva das 
comunidades diretamente envolvidas, uma vez que as discussões desenvolvem-se 
freqüentemente a nível técnico ou eminentemente político. Esse fato, associado à 
ausência de informações acumuladas dos membros comunitários, tem tornado este 
instrumento frágil em muitos casos. Cabe ressaltar que a superação desses 
entraves está relacionada às reformulações a serem executadas na elaboração 
dos EIA’S-RIMA’S, na medida em que, segundo os procedimentos atuais, as 
comunidades somente são ouvidas quando o documento está concluído, restando 
a estas pouco tempo para conhecê-lo, discutí-lo e opinar sobre o mesmo. Nesse 
caso, seria mais efetivo se a participação das comunidades fosse garantida 
durante o processo de elaboração do instrumento EIA/RIMA.  
 
O Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA apresenta distorções quando de sua 
aplicação no licenciamento das atividades de exploração florestal, uma vez que 
sua concepção foi voltada ao atendimento de licenciamento das atividades 
industriais e de mineração. Associam-se a essas distorções, a falta de 
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regulamentação e atualização do arcabouço legal de disciplinamento dessas 
atividades, bem como a incompatibilidade entre as legislações federais dos setores 
ambiental e fundiário, dentre outras. 
 
A ausência de normatizações e de manuais de orientação de procedimentos 
analíticos delonga o trâmite dos processos de licenciamento. A este fato conjuga-
se uma significativa rotatividade de pessoal já treinado, em decorrência da baixa 
competitividade salarial existente nos órgãos públicos do Estado, gerando com isso 
a escassez de recursos humanos qualificados. 
 
A fiscalização executa, predominantemente, o atendimento à denúncias, sem 
efetivar um processo sistemático, decorrente da carência de recursos financeiros, 
da estrutura administrativa centralizada e da falta da efetivação da Gestão 
Ambiental Integrada. 
 
Para se contrapor às dificuldades apresentadas, é necessário o desenvolvimento 
de medidas que assegurem a descentralização da gestão ambiental. Essa 
descentralização deve ser implementada concomitantemente à estruturação e 
capacitação técnica local, bem como ao apoio na implementação de Políticas 
Municipais de Meio Ambiente. 
 
Duas grandes diretrizes, que norteiam o Plano Estadual Ambiental–PEA, serão 
também consideradas como orientação básica para as intervenções dos setores 
público e privado em relação às atividades que desenvolvem no território do estado 
do Pará. 
• desenvolver sem devastar , princípio básico de Governo, que assume expressão 

legal na Constituição do Estado do Pará, na Constituição Federal e na Lei 
Ambiental (lei No 5.887/95); 

• democratizar a gestão ambiental , assegurando a participação efetiva dos 
diferentes segmentos sociais atuantes no processo de desenvolvimento do 
Estado. 

 
O rumo apontado por essas diretrizes pretende, obviamente, implementar os 
princípios constitucionais que sedimentam a construção do Estado democrático e o 
espírito da luta ambientalista que se propaga por todas as nações. Elas 
expressam, de fato, trilhas políticas a que o Governo do Estado do Pará se propõe 
seguir na consecu-ção de seus objetivos básicos: geração de emprego e renda, 
redução das desigualdades sociais e regionais, e preservação do ambiente com 
vistas ao bem estar das futuras gerações. 
 
Desenvolvimento sem devastação, como modelo de exploração e gestão dos 
recursos naturais, na perspectiva do Plano de Ação do Governo do Estado do Pará 
e, em particular, do Plano Estadual Ambiental, significa não apenas promover o 
desenvolvimento econômico-social, mas também o empenho deliberado em 
favorecer a conservação dos recursos naturais, do patrimônio cultural e o respeito 
às minorias étnicas. Significa, em termos mais concretos, apoiar o desenvolvimento 
sustentável das populações locais, a defesa das terras indígenas e dos direitos 
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assegurados às minorias étnicas e o compromisso de “promover a poupança da 
natureza”, através do manejo adequado de seus recursos. 
 
Democratizar a gestão ambiental, por outro lado, significa efetivar ações concretas 
no sentido da descentralização da política ambiental e do seu aparato institucional, 
bem como consolidar mecanismos de fortalecimento da participação social no 
controle do processo de exploração econômica dos recursos naturais e da 
qualidade de vida das populações rurais e urbanas. 
 
O PGAI/PA, considerando suas estratégias e atividades planejadas, deverá 
contribuir substancialmente para a melhoria da gestão ambiental nas áreas 
prioritárias descritas acima. Testado e implantado esse novo modelo nas áreas do 
Tapajós e Mojú-Capim, caberá ao Poder Público reaplicá-lo em outras áreas do 
Estado e ampliar, assim, a gestão integrada sobre seus recursos naturais. 
 
3.4. Políticas setoriais e oportunidades de investimentos nos eixos de 

desenvolvimento leste e oeste do Estado do Pará 
 
O Pará está entre os 8 principais Estados exportadores do Brasil, possuindo uma 
das mais confortáveis contas superavitárias do país, com registros sistemáticos de 
saldos anuais que ultrapassam 1 bilhão de dólares. 
 
Esse perfil expressa, com exatidão, o papel que tem representado o Estado na 
estratégia brasileira de captação de divisas para reforçar as contas internacionais 
do país, sua contribuição ao desenvolvimento nacional e o extraordinário potencial 
de riquezas que vem sendo ou que pode ser explorado em seu território. 
 
Atualmente, o Estado do Pará é o 2o produtor mineral do Brasil. Explora, entre 
outras substâncias, 76,2% da bauxita nacional, 46,5% do ferro, 25,4% do alumínio, 
28% do manganês, 49,3% do caulim e 25% da produção brasileira de ouro. Com o 
funcionamento das atividades de lavra e concentração de cobre, ouro e prata, em 
Parauapebas e a produção de bauxita (minério do alumínio), minérios de ferro e 
manganês, caulim e ouro, e no médio/longo prazo, minérios de cobre, prata e 
níquel, o Estado do Pará tornar-se-á o primeiro estado produtor de minérios do 
país. Isso tudo, sem considerar a descoberta da jazida de 150 toneladas de ouro, 
localizada na Serra Leste de Carajás. 
 
Apesar desse grande potencial produtivo o Pará ainda necessita melhorar a oferta 
de serviços básicos essenciais, a infra-estrutura de transporte e energia nas áreas 
de potencial produtivo, assim como promover ações para melhorar a distorção 
fundiária, que têm sido, ao longo dos anos, os principais entraves à dinamização 
de sua economia, condizente com suas potencialidades naturais. 
 
Com esse objetivo o Governo Estadual definiu 2 grandes eixos de desenvolvimento 
para o Estado e suas respectivas áreas de influência e vem concentrando 
investimentos básicos e imprescindíveis visando a dinamização das áreas de maior 
potencialidade, tanto em termos de recursos naturais como de facilidade de 
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escoamento da produção e acesso aos mercados internacionais. Tem portanto 
priorizado ações nas áreas de transporte, energia, saneamento e turismo, além de 
medidas para o equacionamento da questão fundiária. 
 
O primeiro eixo é o Eixo da Região do Leste Paraense, definido pelas regiões de 
influência dos corredores de integração da Hidrovia Tocantins-Araguaia, da rodovia 
estadual PA 150 e das rodovias federais BR-222, BR-010 e BR-316, convergindo 
para a área portuária de Belém e Vila do Conde e para Ilha de Marajó.  
 
O segundo é o Eixo da Região do Oeste do Pará, definido pelas regiões de 
influência dos corredores de integração da BR-163 (Cuiabá/Santarém) e / ou 
Hidrovia Tapajós-Teles Pires, da BR-230 (Transamazônica) e da rodovia estadual 
PA-254, convergindo para o Porto de Santarém.  
 
A execução dos investimentos pretendidos nesses dois eixos estaduais é 
inteiramente justificável, não só porque proporcionarão extraordinárias vantagens 
competitivas aos produtos do Centro-Oeste brasileiro nos mercados internacionais 
da América do Norte, da Europa, das Guianas e do Caribe, através da 
consolidação dos mencionados corredores de integração, como permitirão a plena 
dinamização do potencial de investimentos produtivos de suas áreas de influência, 
localizadas no Pará.  
 

Áreas de Abrangência dos Eixos de Desenvolvimento  
do Leste e Oeste do Pará 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Eixo de Desenvolvimento do Leste Paraense 
 

Eixo Oeste 
Eixo Leste 
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O eixo de desenvolvimento do Leste do Pará abrange as áreas de influência do 
corredor de integração regional da Hidrovia Tocantins-Araguaia, compreendidas 
pela faixa territorial entre a BR-158 (antiga PA-150) e o rio Araguaia, e a região 
localizada entre o rio Tocantins, a divisa do Maranhão e o Atlântico paraense, 
numa dimensão total de 510.707 km2. Compreende 112 municípios e uma 
população estimada de 4.482.198 habitantes, 84% da população estadual, sendo 
2.373.612 localizados nos centros urbanos e 2.108.586 nas áreas rurais. 
 
O programa de investimentos básicos do Governo do Estado dirigido para esse 
eixo de desenvolvimento envolve um conjunto integrado de projetos nas áreas de 
transporte, energia e saneamento básico, turismo, meio ambiente e pesca 
objetivando consolidar o corredor de integração intra-regional Tocantins-Araguaia, 
ao longo de sua extensão até o estuário do rio Pará. A partir daí, a ligação com a 
hidrovia do Marajó, que ligará Belém ao porto de Macapá, proporcionará a 
integração com mercados externos e a conseqüente dinamização das áreas 
produtivas de entorno. Esses projetos estão associados à realização de obras e 
serviços básicos de saneamento e saúde e à prévia execução de medidas de 
ordenamento ambiental, agrário e fundiário nessas áreas. 
 
Uma das vantagens mais importantes da consolidação desse eixo de 
desenvolvimento é o barateamento do custo de transporte para escoamento da 
produção. 
 
O Eixo de Desenvolvimento do Oeste Paraense 
 
O eixo de desenvolvimento do Oeste do Pará compreende a região paraense de 
influência direta dos corredores de integração da BR-163 (Cuiabá-Santarém) e/ou 
Hidrovia Tapajós - Teles Pires, da BR-230 (Transamazônica e da rodovia estadual 
PA-254), convergindo para o porto de Santarém. Possui uma dimensão 
aproximada 444.740 km2, abrangendo 16 municípios e uma população estimada 
de 689.955 habitantes, sendo 346.271 nas sedes municipais e 343.684 nos 
núcleos rurais. 
 
Esse eixo, diretamente integrado à região central do Brasil através desses 
corredores, não só desponta como uma das mais estratégicas e competitivas 
opções para o escoamento dos produtos brasileiros (principalmente grãos, em 
expansão no norte de Mato Grosso) para os diversos mercados internacionais, 
como também abrange uma enorme área de influência com potencial produtivo 
comprovado e propicia as mais variadas opções de investimento. 
 
Isso quer dizer que, se a condição de privilegiada competitividade dos produtos 
nacionais, favorecida pelo escoamento através desses corredores, já justifica os 
investimentos para sua consolidação, o potencial de aproveitamento produtivo das 
áreas de entorno, cujas vantagens comparativas naturais são das mais 
promissoras, apenas multiplica os efeitos econômicos e sociais positivos de um 
programa deste porte. 
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4. Instituições Integrantes 5 
 
O PGAI/PA envolve órgãos das três esferas de governo, federal, estadual e 
municipal, e da sociedade civil organizada. A atuação de cada um está sintetizada 
no quadro a seguir, com destaque para a coordenação e/ou participação em cada 
atividade, bem como para a fonte de recursos – próprios ou do SPRN. No grupo de 
descentralização de gestão, é previsto que a coordenação de determinadas 
atividades evolua de acordo com o sucesso da implementação do projeto, 
passando da SECTAM para as prefeituras municipais. Prevê-se, também, que 
organizações não-governamentais venham a se integrar ao projeto, quando seus 
objetivos e metodologias de ação forem compatíveis com o fortalecimento da 
gestão ambiental no Estado e nos municípios. 
 

 Informação Amb. Participação G. Descentralização Planejamento Ambiental 
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Federais                
IBAMA � �  � � � �    � � � � � 
INCRA �   � � �     � �   � 
DNPM �   � � �     � �   � 
FUNAI �   � � �     � �    

Estaduais                

SECTAM � � � � � � � �  � � � � � � 
SEFA �   � � �     � �  �  

SESPA � �  � � �     � �  � � 
SEICOM � �  � � �     � �   � 

SAGRI � �  � � �     � �   � 
IDESP � �  � � �  �   � �    

ITERPA � �  � � �     � �  � � 
PM/PC � �  � � �    � � �  �  

Ministério 
Público � �  � � �   �     � � 

Municipais                

Prefeituras � � � � � �  �  � � � � � � 
Conselhos � �  � � �        �  

ONG’s                

OAB/PA �   � � �     �    � 
 

�Coordenação �Participação com Recursos SPRN �Participação com Recursos Próprios 
                                                      
5 Matriz Original aprovada pela CP/SPRN/PPG-7. As ações previstas pelo IDESP foram assumidas pela SECTAM. Além da 

OAB/PA, outras ONG’s aderiram ao projeto e constam dos relatórios das oficinas dos PGAI’s municipais. 
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4.1. Coordenação Geral – SECTAM 
 
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente exercerá a função 
de coordenação do PGAI, visto ser o órgão da administração direta, que tem como 
uma de suas atividades fins o controle do meio ambiente sob jurisdição do Estado 
do Pará. Tem como funções básicas da área do meio ambiente o seguinte: 
• elaborar a proposta da Política Estadual de Meio Ambiente, oferecendo 

subsídios e medidas que permitam o desenvolvimento sustentável de recursos 
naturais; 

• formular, coordenar e executar planos e programas de desenvolvimento, 
visando a proteção, preservação e conservação do meio ambiente; 

• propor diretrizes, normas, critérios e padrões para a proteção, preservação e 
conservação do meio ambiente; 

• definir políticas específicas para a conservação das florestas e recursos 
extrativistas; 

• criar, implantar e administrar unidades de conservação da natureza; 
• exercer o poder de polícia ambiental, através da aplicação das normas e 

padrões ambientais e do licenciamento e da ação de fiscalização de projeto ou 
atividade, que possa pôr em risco o equilíbrio ecológico ou provocar 
significativa degradação ao meio ambiente; 

• participar do zoneamento ecológico-econômico; 
• propor a definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos, a 

fim de assegurar amostras representativas dos ecossistemas e preservar o 
patrimônio biológico, ecológico e paisagístico do Estado; 

• propor a educação ambiental em todos os níveis e estimular a participação da 
comunidade no processo de preservação e recuperação do meio ambiente; 

• zelar pela observância das normas de controle ambiental, em articulação com 
órgãos federais, estaduais e municipais; e, 

• implantar e manter atualizado o sistema de informações ambientais. 
 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA é o órgão colegiado, com 
funções deliberativas e consultivas, voltado para as questões ambientais. O 
referido Conselho subsidia, com suas decisões, a execução das atividades-fins da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, quanto 
ao meio ambiente. 
 
4.2. Executores 
 
4.2.1. Órgãos Estaduais 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
O Ministério Público, instituição essencial para o exercício da gestão ambiental, 
além de auxiliar no processo de normatização da matéria, é um dos principais 
agentes de implementação das normas e da política, municiado formalmente com 
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alguns dos instrumentos mais importantes para a realização da função ambiental 
do Estado, dentre eles o inquérito civil, a ação civil pública e a ação penal pública. 
 
De acordo com definição constitucional o Ministério Público é, hoje, instituição 
promovente, de papel ativo e dinâmico, no sistema de implementação legal. Para 
atender essas funções básicas são realizadas atividades processuais, provocando-
se diretamente o Poder Judiciário, e atividades extraprocessuais, com ações 
dirigidas para a Administração Pública em geral e para os particulares. 
 
A experiência da Instituição e o seu potencial estratégico, comprovados na 
sedimentação e no aprimoramento do exercício dessas atividades, em especial no 
desenvolvimento da função ambiental, justificam a participação do Ministério 
Público em todas as quatro dimensões do Projeto de Gestão Ambiental Integrada: 
• Informação Ambiental - por meio das atividades do Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e na divulgação do papel dos agentes do sistema de 
gestão ambiental, requerendo, elaborando e publicando informações. 

• A legitimidade constitucional e a experiência institucional em atividades de 
Participação habilitam a instituição a dividir com a SECTAM a coordenação dos 
Fóruns de Meio Ambiente e a desenvolver as demais atividades - Audiências 
Públicas e os Seminários Temáticos. 

• Participando da discussão do processo de Descentralização e aprimorando o 
exercício de suas próprias atividades institucionais e dos demais participantes 
do projeto, o Ministério Público do Estado auxilia na consolidação da gestão 
ambiental integrada e descentralizada, desenhada nos objetivos do PGAI. 

• Planejamento Ambiental - Também nesta dimensão, o Ministério Público 
assume atividades centrais, especialmente na coordenação do processo de 
Adequação da Legislação, que tem por objetivo a congruência formal e material 
da legislação ambiental, especialmente nas esferas estadual e municipais. Nas 
atividades de controle ambiental - Monitoramento, Licenciamento e Fiscalização 
- exercerá o seu papel constitucional de fiscalização geral e, se necessário de 
correção das atividades. Finalmente, no Planejamento Ambiental, o Ministério 
Público contribuirá como participante do processo, da forma descrita no item 
anterior. 

• A Instituição participa também do Grupo de Monitoramento do Projeto-GMP e 
no Grupo de Trabalho-GT, na avaliação, acompanhamento e deliberação sobre 
as atividades do projeto.  

 
Pode, assim, o Ministério Público oferecer sua atuação como o principal braço 
jurídico para a implementação da gestão ambiental integrada, além de auxiliar no 
processo de aprimoramento da normatização e de conscientização e informação 
da população. 
 
POLÍCIA MILITAR 
 
As Polícias Militares do Brasil, instituições centenárias, direcionam seu trabalho 
para a segurança do cidadão e de seus bens. Desde 1960 essas corporações já 
possuem como modalidade de ação o policiamento de proteção à fauna, flora e 
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mananciais. Seus efetivos somam aproximadamente 6.000 homens, no território 
brasileiro, que agem diretamente no campo da fiscalização ambiental. Essa 
quantidade de policiais ainda está aquém das necessidades, em função da 
extensão territorial brasileira. 
 
Como instrumentos de trabalho, as polícias militares possuem mecanismos de 
prevenção e repressão. Essas corporações são direcionadas primordialmente para 
a prevenção, cujo interesse maior é evitar o cometimento de ilícitos que afetem a 
qualidade de vida. Também, como prevenção desenvolvem ações de educação 
ambiental em vários níveis. A repressão, que apesar de não ser a mais desejada, é 
aquela que efetivamente vai sustar de imediato a degradação, responsabilizando o 
infrator na esfera penal ou administrativa e determinando a recuperação do 
ambiente degradado. 
 
O policiamento do meio ambiente, pelo conceito mundial e pelo próprio conceito 
constitucional, constitui-se na defesa de um dos mais importantes direitos do 
cidadão que é o ambiental, extrapolando a necessidade particularizada de um local 
ou de um cidadão. 
 
Com esses pressupostos, o policiamento ambiental, defendido pela Polícia Militar 
do Pará, propõe, no PGAI/PA, equipar destacamentos em municípios das áreas 
prioritárias e qualificar seus recursos humanos para atuação na área ambiental e 
estabelecer sistemas de controle ambiental integrado. 
 
Além disso, a Polícia Militar participará das quatro dimensões do projeto, 
especialmente na Fiscalização Ambiental, no Sistema Estadual de Informações 
Ambientais, no Serviço de Publicidade e nos Seminários Temáticos. 
 
POLÍCIA CIVIL 
 
A Polícia Civil é órgão de Administração Direta, subordinada ao Sr. Governador do 
Estado. Tem como princípios institucionais a Autonomia Administrativa e Funcional, 
a Hierarquia e a Disciplina. 
 
Trata-se, ainda, de instituição permanente, auxiliar da Justiça Criminal e necessária 
à defesa do Estado e do Povo. As suas atribuições são o exercício exclusivo da 
Polícia Judiciária do Estado, apurar os fatos delituosos e cuidar da perseguição de 
seus agentes. Esse sistema envolve as atividades de investigação, de apuração 
das infrações penais com a indicação de sua autoria. 
 
No PGAI/PA, além das atividades acima descritas, a Polícia Civil participará das 
quatro dimensões do projeto, especialmente no Sistema Estadual de Informações 
Ambientais, no Serviço de Publicidade e nos Seminários Temáticos. 
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IDESP6 
 
O IDESP é uma autarquia, integrante do Sistema Estadual de Planejamento – 
SEP. São atribuições do IDESP:  
a) Propiciar apoio técnico-administrativo ao SEP; 
b) efetuar estudos e pesquisas de interesse do SEP; 
c) elaborar as estatísticas básicas do SEP; 
d) capacitar os recursos humanos, mantendo o SEP permanentemente 

informado, e; 
e) executar o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Pará, cuja 

primeira fase, o Macrozoneamento do Pará foi concluído em 1992. A segunda 
fase (detalhamento do zoneamento na escala 1:250.000) apesar de ser 
conveniado com a SAE não foi realizada por falta de recursos. 

 
Dentro do projeto, o ZEE terá todas as suas recomendações discutidas com as 
populações, entidades e órgãos municipais, tomando como base o territorial do 
município ou de um grupo de municípios com características geográficas 
semelhantes. Serão elaborados, de forma flexível, Diagnósticos e Planos de 
Desenvolvimento Sustentável sempre pretendendo uma relação custo-benefício 
realista e sustentável. Tendo em vista a grande extensão do território paraense e a 
ausência de recursos para pesquisas profundas e prolongadas, o desafio do ZEE 
consiste na elaboração de um modelo barato e eficiente, de fácil entendimento e 
utilidade comprovada para os atores públicos e privados que influenciam o uso dos 
recursos naturais. Neste sentido, o PGAI/PA pretende testar em um grupo de 
municípios selecionados um modelo inovador que pode ser replicado dentro das 
condições financeiras do Estado e dos municípios, sem depender a longo prazo de 
financiamentos externos. 
 
4.2.2. Órgãos Municipais 
 
As prefeituras dos municípios que estão incluídos nas áreas prioritárias serão 
parceiras na implementação do projeto, incluindo a participação de Conselhos 
Municipais voltados à questões ambientais e a interação com outros órgãos locais. 
A relação dos municípios que terão atividades do PGAI/PA já foi mencionada nos 
itens anteriores. 
 
4.3. Participantes 
 
Na esfera federal pretende-se intensificar os contatos com diversas instituições, 
dentre elas o IBAMA, devido à sua missão de executar as políticas nacionais de 
meio ambiente nas atribuições permanentes e a sua participação no processo de 
descentralização da política ambiental brasileira, fortalecendo os integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA. 
 

                                                      
6 O papel institucional desempenhado pelo IDESP no PGAI/PA, desde a extinção deste órgão vem sendo exercido pela 

SECTAM. 
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A FUNAI aparece também como um parceiro importante por sua atribuição de 
defesa dos interesses indígenas, sua cultura ancestral, suas terras e riquezas 
naturais, o equilíbrio tribal ante à civilização e sua preparação lenta e gradual para 
enfrentar os desafios apresentados pela sociedade nacional. Já o DNPM, órgão 
que promove o planejamento e o fomento da exploração mineral, pode vir a ter 
uma interface com o projeto nas questões que tangem tanto a questão da 
legislação mineral quanto no que diz respeito a questões técnicas das atividades 
mineradoras. A participação do INCRA, órgão responsável pela execução da 
reforma agrária e pela promoção, coordenação e controle da questão fundiária no 
país, é de grande interesse para o projeto, tendo em vista que a questão fundiária 
é um dos componentes chave para a realização do projeto. 
 
No nível estadual, várias secretarias podem fornecer importantes subsídios ao 
projeto. Nesta perspectiva se enquadram a Secretaria de Agricultura - SAGRI, que, 
dentre suas tarefas, tem a avaliação, coordenação e controle da política agrícola 
do Estado, e que poderá dar auxílio no âmbito do projeto em questões referentes 
ao tema. Já a Secretaria de Fazenda - SEFA, com as atribuições de avaliar, 
controlar e fiscalizar os assuntos relativos à política de administração fazendária e 
execução financeira do Estado, pode vir a contribuir de maneira fundamental para 
a fiscalização ambiental, uma vez que é esta secretaria que possui os dados 
referentes ao pagamento de taxas e impostos recolhidos, aí incluem-se também os 
tributos do órgão estadual de meio ambiente.  
 
No caso da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, que regulamenta, 
controla, fiscaliza os assuntos relativos a assistência à saúde e saneamento 
básico, há uma interface no que tange o repasse de dados referentes à saúde da 
população das áreas abrangidas pelo projeto. Quanto à Secretaria de Estado de 
Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM, que tem dentre as suas atribuições a 
implementação da política de desenvolvimento nas áreas de indústria, comércio, 
mineração, microempresa e turismo, esta tem uma interface com o projeto em 
questões referentes às atividades econômicas existentes nas áreas de atuação do 
projeto. Finalmente, o Instituto de Terras do Pará - ITERPA, que tem a tarefa de 
gerenciar as terras públicas do Estado e fornecer dados referentes à situação das 
mesmas. 
 
Os órgãos municipais têm grande relevância como parceiros para o projeto devido 
a ser neste nível que se dará uma parte considerável do trabalho cotidiano do 
projeto. Além disso, é necessário ressaltar o interesse na participação de 
organizações não-governamentais que trabalham com temáticas afins àquelas do 
projeto. 
 
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS  
 
A participação da sociedade civil organizada no PGAI/PA se dará nas quatro 
dimensões do projeto, em graus diferenciados: 
• No partilhamento de informações por meio do acesso ao Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e outras formas de divulgação. 
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• Por meio de atividades de Participação - Fóruns de Meio Ambiente, Audiências 
Públicas e Seminários Temáticos - auxiliando na organização e execução direta 
dos eventos. Nestas atividades a participação de organizações da sociedade 
civil é central. 

• No acompanhamento e discussão das atividades de Descentralização. 
• No Planejamento Ambiental, especialmente na discussão e acompanhamento 

do planejamento das políticas públicas e no processo de elaboração do sistema 
normativo. Nas atividades de Controle Ambiental (Licenciamento, 
Monitoramento e Fiscalização Ambiental), a participação das organizações civis 
poderá ser efetivada, a partir da regulamentação dessas atividades no Sistema 
Estadual Ambiental. 

• Além disso, será reservada a participação no Grupo de Monitoramento do 
Projeto - GMP, que terá por atribuição a avaliação permanente do PGAI/PA. 

 
4.4. Coordenação e gerenciamento do PGAI/PA  
 
O modelo de gerenciamento do Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Pará 
obedece aos princípios legais previstos nas Leis 5.765, de 26/07/93, que dispõe 
sobre a SECTAM, e 5.887, de 09/05/95, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Meio Ambiente, particularmente no contido em seu Título III, do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente – SISEMA. Além disso, sua estrutura encontra-se perfeitamente 
inserida no organograma da SECTAM, mais especificamente na Diretoria de Meio 
Ambiente, em função da Coordenação Geral do PGAI/PA, a cargo do Diretor. 
 
O detalhamento desse modelo encontra-se, a seguir, no quadro de gerenciamento 
do projeto. Deve ser destacado que as siglas das unidades administrativas da 
SECTAM encontram-se, em sua forma extensa, na Lei acima mencionada sobre 
essa secretaria. 
 

QUADRO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 7 
 Quem? O Que Faz? Disponi-

bilidade 
Coordenador Diretor do Meio 

Ambiente 
(Coord. GT/PA) 

Responsável pelos grupos de resutados 1, 2, 3 e 4 50% 

Substituto Assessoria do 
Secretário Executivo 

Articulador das atividades entre SECTAM e 
participantes (MP – 3.3/4.5) 
Outros programas, projetos estaduais, PPG-7 

100% 

Assessor 
Financeiro/ 
administrativo 

02 contratados Prestação de contas 
Relatórios Físicos - Financeiros 
Emissão de SOE´s 
Licitações, etc. 

100% 
 
 
 

Gerente de 
Resultado 01 

Assessoria Informática 
(SECTAM) 

Coordenador da atividade:  
1.1 

25% 

Gerente de 
Resultado 02 

COPAM/SECTAM Coordenador das atividades:  
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, e 2.3 

25% 
 

                                                      
7 O Quadro Atual de Gerenciamento inclui 01(um) Coordenador, Assessor do Secretário Executivo, com 100% de 

disponibilidade para o projeto. 
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Gerente de 
Resultado 03 

COFIS/SECTAM Coordenador das atividades:  
3.1, 3.4 e 4.4 

25% 
 

Gerente de 
Resultado 04 

CODAP/SECTAM Coordenador das atividades:  
3.2, 4.1, 4.2, e 4.3 

25% 
 

Gerente de 
Monitoramento 
e Avaliação 

03 contratados Responsável pelos indicadores quantitativos e 
qualitativos e fontes de verificação. 

100% 

Serviços de 
Secretariado 

UA/GT/PA 
(Sec. Executiva) 

Responsável pelo controle, expedição e trâmite de 
documentos, reuniões, relatórios técnicos, etc. 

100% 

 
A disponibilidade de tempo para a dedicação ao projeto está de acordo com as 
responsabilidades atribuídas aos profissionais que ocupam os cargos de direção, 
coordenação e assessoria na estrutura da SECTAM. Além disso, prevê-se a 
criação de um grupo de Monitoramento e Avaliação, com a contratação de 
consultores com dedicação exclusiva, que, junto com a Secretaria Executiva do 
Projeto e o seu Assessor Administrativo-Financeiro, facilitarão a execução e o 
acompanhamento da implementação de cada atividade prevista.  
 
Ressalte-se, finalmente, que o modelo apresentado pelo Pará não permite que o 
PGAI/PA assuma o caráter de um projeto “intruso” no âmbito da SECTAM, muito 
menos de algo estranho à Política Estadual de Meio Ambiente. Esta participação 
de diretor de meio ambiente, coordenadores e assessores da Secretaria no 
planejamento e na implementação do projeto promove esta integração de objetivos 
e ações.  
 
4.5. Prioridades e envolvimento institucional dos executores por atividade 
 
A definição das prioridades de atividades para o próximo ano determina que um 
grupo formado pela SECTAM, IDESP, Polícia Militar, Ministério Público e 10 (dez) 
Prefeituras Municipais seja o mínimo desejável de instituições para a 
implementação parcial do projeto nos municípios selecionados das áreas 
prioritárias em 1998. 
 
 
5. Implantação do PGAI/PA 
 
5.1. Abordagem metodológica 
 
A Amazônia tem sido há mais de quatro décadas objeto de sucessivos planos de 
desenvolvimento. Não faltaram estudos sobre "o uso racional de seus recursos", 
macrozoneamentos e levantamentos cartográficos como o RADAM Brasil, diversos 
planos de desenvolvimento, programas de incentivos, grupos de trabalho 
interministeriais e grandes estruturas de planejamento e fomento, que reuniram os 
técnicos da região, do Brasil e da cooperação internacional. Também não faltaram 
recursos de investimento público e privado, se considerarmos os recursos 
aplicados em programas como a construção da Transamazônica, a Perimetral 
Norte, o POLAMAZONIA, o Projeto Grande Carajás, o FINAM e muitos outros. 
Convém lembrar que nenhum desses planos pregava a devastação dos recursos 
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Projeto  de Gestão  

Ambiental Integrada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação da Sociedade Civil  

Gestão Descentralizada 

Ações regulatórias do poder público 

Informação Ambiental 

G P 

I A 

naturais, a desestruturação social ou a ocupação desordenada e conflitiva das 
terras da região.  
 
Os problemas sociais e ambientais apareceram porque o poder público não 
conseguiu controlar os efeitos previstos e muito menos aqueles não previstos nos 
planos. Sua capacidade de analisar, intervir e ordenar a dinâmica do processo da 
ocupação era, e continua sendo, incipiente. As decisões, tomadas de forma 
centralizada e não democratizadas pelo Governo federal, raramente atenderam as 
necessidades da região. Os governos estaduais e municipais ficaram à margem do 
processo e a sociedade civil, pouco esclarecida e desorganizada, não participava 
das decisões e implementações da política de desenvolvimento da Região 
Amazônica. O que faltou foi capacidade gerencial dos níveis estadual e municipal e 
a participação de uma sociedade civil informada, conscientizada e articulada com o 
nível federal. 
 
Partindo desta premissa, o Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Pará terá 
todos os seus esforços voltados para o fortalecimento de uma administração 
descentralizada, agindo em estreita cooperação com a sociedade civil, investindo 
principalmente na capacitação das pessoas que vivem no espaço amazônico e 
trabalham diaria-mente com os recursos naturais da região, seja na esfera 
administrativa, seja na produtiva.  
 

O PGAI/PA inverte o paradigma tradicional dos 
projetos de desenvolvimento: não iniciar com estudos 
e planos, mas sim, com a capacidade de agir e 
reagir, ouvir e alimentar a sociedade civil com 
informações ambientais, capazes de subsidiar sua 
participação no processo, orientar as ações publicas 
através de um sistema de feed-back, ouvindo e 
analisando as reações dos atores econômicos e 
sociais da região e avaliando e corrigindo 
permanentemente a sua própria atuação.  
 
Pretende-se desta maneira chegar à uma 
administração flexível e moderna com alto poder de 
ação. Uma gestão deste tipo não se orienta em 
"modelos" mas sim, em princípios, objetivos e ações.  
 
O maior destes princípios é o cumprimento da lei e o 
fim da impunidade na área ambiental. Conforme 

várias fontes, 80% das atividades de extrativismo da madeira na região não é 
devidamente legalizado. Dos casos apurados e punidos somente cerca de 10% 
recolhem efetivamente a multa aplicada. 
 
A Gestão Ambiental a ser implementada deverá buscar duas metas: atender e 
esclarecer melhor ao público e simultaneamente tornar-se bastante eficaz na sua 
intervenção reguladora. 
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Um aumento considerável do poder regulador da administração pública na esfera 
do meio ambiente é impensável sem uma maior sintonia com a sociedade civil.  
Sem a participação popular, planos bem elaborados, por mais que acessem o 
máximo de recursos, estarão fadados a fracassar. 
 
Sendo a conscientização da população ainda muito incipiente em questões de 
meio ambiente, deve-se priorizar os investimentos em informação ambiental, com 
ênfase naqueles que assumem responsabilidades administrativas como prefeitos, 
vereadores e secretários municipais, polícia militar e civil, promotores públicos 
atuantes nos municípios, classes empresariais, sindicatos dos trabalhadores, 
ONGs ambientalistas, igrejas, etc. 
 
A estratégia do PGAI/PA está pautada em quatro linhas de ações programáticas: 
Informação Ambiental, Descentralização, Participação Popular e o Planejamento 
Ambiental do poder público, destacando-se entre elas a legislação e normatização, 
o planejamento (incluindo ZEE), o monitoramento, o licenciamento e a fiscalização. 
Vale ressaltar que nenhuma dessas poderá funcionar a longo prazo sem a 
interação e integração com as outras três. Informação, Participação, 
Descentralização e Planejamento Ambiental são, como simboliza o logotipo do 
PGAI/PA, intrinsicamente interligados e nenhum elemento pode gerar efeitos 
duradouros na Gestão Ambiental sem o apoio dos outros. 
 
Para o planejamento do PGAI foi usado o método ZOPP (Planejamento de Projeto 
Orientado por Objetivo) amplamente conhecido e aplicado em projetos de 
cooperação internacional com a participação da Alemanha. As atividades 
planejadas são orientadas para alcançar os resultados planejados que por sua vez 
são essenciais para chegar ao objetivo do projeto, Gestão Ambiental Integrada no 
Estado. 
 
Prevê-se um prazo mínimo de cinco anos para o alcance deste objetivo. 
Replicando as experiências nas áreas piloto serão necessários outros três a cinco 
anos. A estimativa de custos foi feita com base no financiamento já assegurado 
para um prazo de três anos. 
 
O método aplicado tem como principal característica sua flexibilidade, que permite 
(e exige) um replanejamento permanente, baseado na observação intensiva dos  
efeitos, influências e riscos na realização do projeto. Importante tarefa do grupo de 
trabalho e seus subgrupos especializados, consultores e responsáveis nos órgãos 
executores será, consequentemente, um monitoramento zeloso das atividades do 
projetos e a devida adaptação das estratégias do mesmo. 
 
As principais etapas deste replanejamento são as elaborações dos orçamentos 
anuais, que devem servir não apenas para garantir o fluxo dos recursos, mas, 
também, para avaliar e corrigir os rumos deste projeto tão amplo e ambicioso. 
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5.2. Atividades planejadas e seus resultados  
 
As atividades planejadas e resultados previstos são organizados em quatro grupos. 
 

Grupo 1: 
Informação Ambiental 

 
Espera-se, como resultado geral desse grupo, que os órgãos participantes e a 
sociedade civil estejam bem informados sobre a gestão ambiental e sobre 
alternativas de desenvolvimento sustentável. 
 
1.1. Como um dos resultados parciais a serem alcançados está a 

implementação do Sistema Estadual de Informações Ambientais – SEIAM. 
Para isso, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Estruturar Banco de Dados Ambientais; 
• Elaborar roteiro de sistematização dos dados; 
• Equacionar a organização interna dos participantes interativos para 

acessar e alimentar os dados do SEIAM; 
• Criar acesso para o público em geral. 

 
O Banco de Dados Ambientais será concebido com base na malha 
municipal, classificada pelo IBGE e agrupado por meso e microrregiões. 
Cada registro será dividido em folder’s com os seguintes assuntos: 
• Aspectos Históricos e Culturais (Descritivos e Imagens) 
• Aspectos Físicos-Territoriais (Descritivos, Imagens e Numéricos) 

- Localização 
- Limites 
- Solos 
- Vegetação 
- Patrimônio Natural 
- Patrimônio Cultural 
- Topografia 
- Geologia e Relevo 
- Hidrografia 
- Clima 

• Dados Estatísticos (Numéricos, Imagens, Gráficos e Mapas) 
- Finanças Públicas 
- Demografia 
- Saúde 
- Educação 
- Energia Elétrica 
- Abastecimento de Água 
- Político Eleitoral 
- Veículos 
- Pecuária 
- Extrativismo Vegetal 
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- Agricultura 
- Produção Mineral 
- Segurança Pública 
- Comunicação 

• Dados Ambientais (Descritivos, Numéricos, Gráficos, Imagens, Mapas e 
Animações) 
- Cadastro de Empresas Potencialmente Poluidoras e/ou 

Degradadoras 
- Termos de Referência 
- Licenciamentos Ambientais 
- Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impactos 

Ambientais 
- Projetos ambientalmente sustentáveis 
- Resultados do auto-monitoramento/monitoramento das empresas 
- Notificações, Autos de Infração, Multas e Interditos 
- Áreas Reflorestadas 
- Desmatamentos 
- Queimadas 
- Laudos Técnicos 
- Fiscalização 
- Espécies ameaçadas de extinção 
- Mapas Temáticos: ZEE, GERCO e outros 
- Mapas de: Terras Indígenas, Unidades de Conservação, Fundiários 

e outros 
- Cruzamento de mapa fundiário com a ação antrópica 
- Cruzamentos de mapas temáticos com informações alfanuméricas 

do banco de dados 
- Arcabouço Legal 
- Educação Ambiental 
- Agenda 21 Global e Estadual 

 
As Bases de Dados serão desenvolvidas em ambientes Windows NT e 
estarão disponíveis para consulta interna através da Rede Local da 
SECTAM ou externamente via Internet. 

 
O sistema será desenvolvido em plataformas e ambientes de padrões 
Windows comerciais.  

 
Os equipamentos e os softwares a serem adquiridos serão compatíveis com 
os do IBAMA, como por exemplo, Ambiental SIG, ArcView e Erdas.  

 
1.2. A divulgação da atuação dos órgãos públicos de Gestão Ambiental 

executada, é o segundo resultado a ser alcançado, para o qual estão 
planejadas as seguintes atividades: 
• Divulgar a atuação dos órgãos públicos de Gestão Ambiental; 
• Publicar material e resultados dos seminários temáticos; 
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• Divulgar e esclarecer a população sobre os instrumentos e as ações da 
gestão ambiental; 

• Produzir e divulgar material informativo para os meios de comunicação;  
• Produzir e divulgar folhetos sobre atribuições e atividades dos órgãos 

participantes do PGAI/PA. 
 
1.3. Como terceiro e último resultado parcial ter-se-á a instituição do Prêmio 

Estadual de Meio Ambiente, visando destacar atividades exemplares no 
setor privado (empresas) ou na administração ambiental (pessoas ou 
instituições), para mostrar de forma positiva os efeitos de uma boa gestão 
ambiental. Para tanto serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Elaborar normas e edital do prêmio; 
• Formar Comissão Julgadora; 
• Preparar campanha pública. 

 
Grupo 2: 

Participação da População 
 
Como resultado geral desse grupo de atividades espera-se garantir a participação 
das populações locais na gestão ambiental. Para tanto, foram listados os seguintes 
resultados parciais a serem alcançados: 
 
2.1. Criação de Fóruns públicos estaduais e municipais, através do 

desenvolvimento das seguintes atividades: 
• Divulgar Agenda 21 e outros documentos oficiais nos municípios; 
• Assessorar participantes na realização de audiências públicas; 
• Assessorar responsáveis municipais na organização de fóruns 

ambientais; 
• Documentar e divulgar resultados dos Fóruns. 

 
2.2. Realização de seminários temáticos para grupos chaves da sociedade civil 

(empresários, sindicatos dos trabalhadores, associações, partidos políticos, 
igrejas), através das seguintes atividades: 
• Levantar demandas dos grupos chave; 
• Elaborar programação dos seminários; 
• Selecionar e treinar multiplicadores; 
• Realizar seminários;  
• Documentar e divulgar resultados dos seminários. 

 
2.3. Implantação do centro de treinamento da SECTAM, cuja atividade principal 

será a criação da infra-estrutura necessária para seu funcionamento voltado 
para gestão ambiental. 
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Grupo 3: 
Gestão Ambiental Descentralizada 

 
O resultado principal a ser alcançado nesse grupo é a execução da gestão 
ambiental descentralizada, determinado pelas disposições constitucionais, que 
dividem as atribuições e responsabilidades de cada nível de governo. A Política 
Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/81, instituiu o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA, que harmonizou a atuação dos poderes federal, estadual e 
municipal na gerência do uso e preservação dos recursos naturais e melhoria da 
qualidade de vida. Estas disposições foram reiteradas na Constituição de 1988, 
que ampliou as responsabilidades e o âmbito de ação dos Estados e dos 
Municípios na gestão ambiental. As inovações dessa Constituição atribuíram aos 
Estados e aos Municípios, juntamente com a União, competência comum para 
gestão ambiental e competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal 
para legislação sobre meio ambiente.  
 
Com o PGAI/PA, a SECTAM reforça suas iniciativas de assumir 
corresponsabilidades na gestão ambiental, coordenando, para isso, um projeto de 
integração do poder público municipal no fortalecimento do governo como um todo, 
objetivando a melhoria do bem estar social, econômico e ambiental. Em linhas 
gerais, os resultados parciais esperados são: 
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3.1. Estruturação e qualificação da SECTAM para ampliar suas ações de gestão 
ambiental no Estado, através de atividades como: 
• Definir as ações de gestão ambiental a serem executadas pelo Estado 

(SECTAM e órgãos envolvidos no PGAI/PA); 
• Qualificar melhor o Estado para assumir novas atribuições (p.ex. Lab. de 

Sensoriamento Remoto integrado SECTAM/IDESP/ITERPA); 
• Avaliar a gestão ambiental do Estado. 

 
3.2. Estruturação e capacitação dos municípios selecionados, para implementar 

a gestão ambiental integrada, através das seguintes atividades: 
• Elaborar e assinar Convênios SECTAM-Prefeituras objetivando 

compartilhar tarefas nas áreas de licenciamento e fiscalização, e 
assistência técnica na execução das novas tarefas; 

• Elaborar um diagnóstico ambiental dos municípios ou grupos de 
municípios, incluindo mapa de vulnerabilidade ambiental (ZEE); 

• Catalisar a elaboração e votação, pelos órgãos competentes, de Planos 
Municipais de Desenvolvimento Sustentável, incluindo a indicação de 
áreas protegidas e áreas de uso restrito (ZEE), através de reuniões 
participativas promovidas pela SECTAM nas sedes municipais; 

• Criar e implementar um sistema de avaliação dos convênios de 
descentralização; 

• Estabelecer os critérios e/ou variáveis para definir a sustentabilidade dos 
órgãos municipais de meio ambiente. 

 
3.3. Capacitação do Ministério Público nas comarcas pertencentes às áreas 

prioritárias. Para tanto serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Equipar e qualificar o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/CAO-DCC); 
• Capacitar promotores de justiça nas comarcas; 
• Melhorar a organização interna do MP. 

 
3.4. Estruturação e qualificação das Polícias Militar e Civil, nas áreas prioritárias, 

nas questões ambientais, através do desenvolvimento das seguintes 
atividades: 
• Equipar destacamentos da PM em municípios selecionados;  
• Equipar, em Belém, o centro de treinamento ambiental do CIPOMA; 
• Treinar e qualificar policiais militares e civis em gestão e legislação 

ambiental. 
 

Grupo 4: 
Planejamento e Controle Ambiental 

 
Para o planejamento ambiental, o Zoneamento Econômico-Ecológico - ZEE 
constitui, no entendimento dos executores do PGAI/PA, um instrumento importante 
para elucidar e definir a otimização consistente do uso dos espaços produtivos, ao 
mesmo tempo em que indica claramente os limites da conversão de florestas em 
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áreas destinadas à agropecuária, sendo por essa configuração, a base de decisões 
futuras sobre o processo de ocupação do território paraense. 
 
Sendo esse componente do Projeto também uma questão política de interesse do 
Governo do Pará, já incluído até mesmo na sua Constituição, o Estado deverá 
buscar fontes alternativas de financiamento para o ZEE, além do apoio do 
SPRN/PPG-7 (PGAI/PA – Resultados 3.2 e 4.1), cujos recursos deverão ser 
aplicados na construção da base de dados, treinamento das equipes técnicas, 
aquisição de equipamentos e contratação de consultores especializados para 
complementar a infra-estrutura necessária à sua realização. 
 
Assim, os objetivos do ZEE no âmbito do PGAI/PA podem ser subdivididos em dois 
estágios: 
- Trabalhar um conjunto de informações heterogêneas, do meio físico natural e 

da ação do homem sobre ele, georeferenciando-as de modo a produzir, 
inicialmente, uma proposta de zoneamento a curto prazo, que reoriente as 
ações de gestão ambiental e a ocupação do espaço produtivo; 

- Num segundo estágio, esse produto inicial será trabalhado, tanto na 
atualização cartográfica das informações como na negociação de suas 
diretrizes com as populações locais, suas lideranças e organizações sociais, 
de modo a possibilitar melhor eficácia na implementação das proposições. 

 
O ZEE no PGAI/PA será iniciado, na escala de 1:250.000, em 8 municípios da 
Zona Mojú-Capim (Acará, Aurora do Pará, Bujarú, Capitão Poço, Concórdia do 
Pará, Irituia, Mãe do Rio e São Domingos do Capim) da Zona do Mojú-Capim, 
definida pelo macrozoneamento do Estado e situada na região nordeste do Pará. 
 
A calibragem da metodologia ocorrerá nos municípios de Acará, Irituia e Mãe do 
Rio, devido a proximidade de Belém, o que implica em redução de custos com a 
logística de campo. 
 
Os conceitos metodológicos a serem adotados, conforme instrução da Secretaria 
Técnica do SPRN/MMA, estão expressos no documento “Detalhamento da 
Metodologia para Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados 
da Amazônia Legal” elaborado pelo LAGET/UFRJ. 
 
A partir desse documento de orientação metodológica, por questões de natureza 
prática, inverte-se a ordem da evolução analítica das informações de modo a fazer 
coincidir, inicialmente, as Macro-Unidades de Paisagens (MUP) com a natureza da 
atividade antrópica, e, a partir daí, agregar as informações dos levantamentos 
temáticos, das cartas de vulnerabilidade natural, produzindo subunidades de 
gestão do território. 
 
Os passos desta metodologia passariam a ser os seguintes: 
a) Interpretação das imagens de satélites na escala de 1:100.000, identificando a 

natureza das alterações da paisagem produzidas pelo homem. As principais 
paisagens foram as seguintes: 
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I - Extensões contíguas de pequenas lavouras de ciclo curto e regeneração 
florestal (agricultura migratória e pousio); 

Ia - Pequenas lavouras familiares inseridas em áreas de floresta primária em 
processo de ocupação recente; 

II - Cultivos agro-industriais permanentes (coco, dendê, seringueira, citrus, 
etc.) 

III - Extensões descontínuas de grandes desmatamentos provocados pelos 
projetos agroflorestais; 

IV -Áreas de floresta primitiva; 
V - Áreas de Exploração madeireira; 

b) Inserção dos elementos temáticos do meio físico-natural no delineamento das 
macro unidades de paisagem (MUP) e definição das unidades de Gestão 
Ambiental - (UGA). Esta integração será feita com o apoio do software Spring 
2.03; 

c) Análise interativa da base temática interpretada a partir das imagens de 
satélites com os indicadores sócio-econômicos, devidamente desagregados ao 
mesmo nível de estratificação proposta; 

d) Desenho preliminar do zoneamento ecológico-econômico, contendo: 
- Reorganização do espaço produtivo, de acordo com sua potencialidade e 

vulnerabilidade natural; 
- Proposta de gestão ambiental, de acordo com a dinâmica sócio-econômica 

e potencialidade social; 
e) Retroalimentação do sistema com as informações de ajuste obtidos nas 

reuniões com a sociedade local e redefinição das propostas de gestão 
ambiental; 

f) Seleção de novas áreas para implementação do ZEE/PA e; 
g) Replicabilidade do projeto nas novas áreas selecionadas. 
 
A metodologia do ZEE tem como pontos marcantes as cartas de Potencialidade 
Social e de Vulnerabilidade Ambiental. Juntos, estes dois instrumentos darão 
origem a Carta de Gestão do Território. Para a composição da carta de 
Vulnerabilidade Ambiental, serão revistos, na bibliografia, tanto os planos de 
desenvolvimento regional como as atuais formas de exploração dos recursos 
naturais na região, material cartográfico e digital sobre as características naturais 
da área e suas implicações para o uso e preservação dos recursos. Finalmente, 
chega-se a preparação dos overlays de interpretação, onde, sob o ponto de vista 
da condição natural e da pressão de exploração, pode-se identificar áreas de 
preservação, com diferentes níveis de prioridades.  
 
A Carta de Potencialidade Social é montada para se sobrepor à primeira, 
integrando, à equação da gestão, o desenvolvimento econômico e social, expresso 
na Carta de Gestão. Para análise das condições de vida da população e da 
economia regional, serão usados dados da literatura científica, de agências 
governamentais e do IBGE, compatibilizados com os critérios internacionalmente 
aceitos e estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU, para a 
avaliação do índice de desenvolvimento humano.  
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A proposta de zoneamento inclui um processo de planejamento participativo, que 
visa também fornecer os elementos do diagnóstico ambiental e dos planos de 
desenvolvimento sustentável dos municípios, além de orientar as ações 
programáticas do governo, inclusive na indicação de novas unidades de 
conservação e/ou preservação ambiental. 
 
O ZEE é um instrumento de avaliação de linhas de desenvolvimento a serem 
adotadas. Assim sendo, as indicações de uso e ocupação dos espaços geográficos 
do Pará para serem implementadas dependem de legitimação e regulamentação 
por normas estabelecidas pelo Estado (abrangendo o termo, o poder público 
representado pela União, pelo próprio Estado ou pelo Município). 
Todavia, dada a inexistência de outros projetos dessa natureza com resultados 
comprovados, pelo menos no Brasil, e dada a urgência de ações concretas do 
Governo do Pará no sentido de regular e controlar as ações da ocupação caótica 
do seu território, mesmo antes dos resultados do ZEE, os órgãos estaduais e 
federais que atuam na fiscalização e monitoramento dessas ações, já estariam 
ampliando o seu raio de atuação, através do PGAI/PA, promovendo 
concomitantemente a orientação e a instrução da população para acatamento das 
disposições posteriores advindas do ZEE.  
 
Assim, o ZEE, mais do que cumprir o processo de cartografação, apresentando os 
mapas de vulnerabilidade natural, potencialidade social e de gestão do território, 
estaria buscando incorporar-se à própria matriz produtiva do Estado, como 
elemento pactuado e legitimado, tanto pela prática de orientação benéfica, 
proveniente do reconhecimento da qualidade e consistência das informações 
disponibilizadas por esse instrumento, como pela possibilidade de ação coercitiva 
que o mesmo encerraria, a partir do momento em suas indicações fossem 
transformadas em Lei, dando os instrumentos jurídicos para a penalização dos 
infratores. 
 
Como resultado geral desse grupo pretende-se aprimorar os instrumentos 
regulatórios do Poder Público no Estado, em particular o planejamento ambiental, 
instrumentos de controle ambiental e a legislação no Estado. 
 
4.1. O primeiro resultado esperado é o aprimoramento do planejamento 

ambiental, através das seguintes atividades: 
• Compatibilizar os programas de entidades públicas (federal, estadual e 

municipal) e privadas com a Política Estadual de Meio Ambiente; 
• Avaliar e revisar periodicamente o Plano Estadual Ambiental; 
• Contribuir para implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Estado; 
• Avaliar e atualizar periodicamente os instrumentos do ZEE (Diagnóstico, 

Planos de Desenvolvimento Sustentável, Legislação etc.); 
• Criar novas unidades de conservação e/ou preservação ambiental 

(Estadual/Municipal). 
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4.2. O segundo resultado esperado é a implementação do Monitoramento 
Ambiental da cobertura florestal das áreas prioritárias e o monitoramento 
dos principais recursos hídricos dessas áreas (Rio Tapajós, Mojú e Capim) 
através das seguintes atividades: 
• Definir variáveis e métodos de levantamento de dados; 
• Instalar rede de levantamento de dados; 
• Garantir a integração dos dados no SEIAM; 
• Fechar convênios com outras instituições que fazem o monitoramento, 

evitando duplicações;  
• Divulgar periodicamente resultados do monitoramento. 

 
4.3. O terceiro resultado parcial pretendido é a eficiência no licenciamento 

ambiental, através das seguintes atividades: 
• Capacitar os técnicos; 
• Revisar os instrumentos e procedimentos de licenciamento;  
• Melhorar o atendimento ao público na SECTAM. 

 
4.4. Como quarto resultado a ser alcançado, espera-se a eficiência na 

fiscalização ambiental, através das atividades abaixo listadas: 
• Capacitar os técnicos; 
• Executar o levantamento e revisar os instrumentos de fiscalização; 
• Otimizar a fiscalização no atendimento à demanda; 
• Elaborar e implementar programa efetivo de fiscalização sistemática. 

 
4.5. O quinto resultado parcial a ser alcançado é o aprimoramento do 

ordenamento jurídico-ambiental. Com esse intuito, serão realizadas as 
seguintes atividades: 
• Análise e definição da legislação ambiental; 
• Promover seminários para análise dos problemas detectados;  
• Promover oficinas de trabalho para oferecer sugestões. 

 
5.3. Indicadores quantitativos e qualitativos e fontes de verificação. 
 
As mudanças pretendidas através da implementação do PGAI/PA são 
predominantemente de caráter qualitativo. Avanços de conhecimento, mudanças 
de comportamento, consciência ambiental e vontade política de seguir novos 
paradigmas no uso dos recursos naturais são difíceis de medir com indicadores 
quantitativos. Os executores do PGAI/PA tem que enfrentar o desafio de 
acompanhá-lo e avaliá-lo orientado por poucos indicadores quantitativos. Para 
avaliar os avanços qualitativos o projeto pretende recorrer a métodos inovadores 
de “process monitoring” (Monitoramento de Mudanças Qualitativas), desenvolvidos 
nos últimos anos em projetos de gerenciamento de recursos naturais em outras 
regiões. 
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5.3.1. Indicadores quantitativos 
 
Medir: 
• Crescimento da sustentabilidade dos órgãos estaduais e municipais. 

Este indicador avaliará o aumento da arrecadação de tributos sobre a utilização 
dos recursos florestais e hídricos, provenientes da aplicação dos instrumentos 
de licenciamento e fiscalização utilizados pelos órgãos gestores estadual e 
municipal.  

• Crescimento de empreendimentos considerados “sustentáveis” nas áreas 
prioritárias. 
Serão elaborados critérios para medir a evolução do número de empresas que 
venham atender às exigências segundo as normas de licenciamento e 
fiscalização do órgão estadual ambiental. Com este intuito, estabeleceu-se 05 
(cinco) etapas a serem alcançadas. Assim, a empresa em questão receberá um 
selo na forma de uma estrela. A priori, todo o empreendimento que estiver 
cadastrado no órgão ambiental receberá uma estrela. Se licenciado receberá 
02 (duas) estrelas. Licenciado e fiscalizado, 03 (três) estrelas. 
Empreendimentos que estiverem licenciados e atenderem à todas as 
exigências da fiscalização receberão 04 (quatro) estrelas. Finalmente, 
empreendimentos que, além de atenderem todas as etapas anteriores, criarem 
propostas inovadoras e sustentáveis de exploração dos recursos (p.ex.: novas 
alternativas tecnológicas), receberão cinco estrelas. As empresas que 
alcançarem as cinco estrelas terão seus nomes e atividades divulgados pelo 
órgão gestor de meio ambiente nos veículos de comunicação durante a 
Semana de Meio Ambiente, podendo concorrer ao Prêmio Estadual de Meio 
Ambiente. 

 
5.3.2. Indicadores qualitativos 
 
Acompanhar: 
• Processo de mudança na administração pública e na sociedade civil e 

ponderação do grau de compreensão sobre o meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 
Será criado um grupo de Monitoramento do Projeto que baseado nas técnicas 
de Monitoramento de Mudanças Qualitativas – MMQ, usando instrumentos 
como análise de tarefas, análise do papel dos participantes, análise institucional 
e outros, realizará permanentemente uma avaliação qualitativa subsidiando o 
coordenador e os gerentes de resultados do projeto na tomada de decisões de 
prováveis reajustes na implementação do PGAI/PA. 
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5.3.3. Quadro de indicadores, Fontes e Pressupostos 
 
 Indicadores Fontes Pressupostos 
Objetivo do Projeto: Gestão 
Ambiental Integrada elaborada, 
testada e implementada nas 
áreas prioritárias do Estado do 
Pará 

  Vontade política dos 
dirigentes nacionais e 
estaduais de colaborar. 

1. Órgãos participantes do PGAI 
e sociedade civil bem 
informados sobre Gestão 
Ambiental e alternativas de 
desenvolvimento sustentável 

 Publicações da 
SECTAM 
Publicações em série 
periódica do PGAI/PA 
 

 

1.1. Sistema Estadual de 
Informações 
Ambientais(SEIAM) 
funcionando 

Número de consultas e 
fornecimento dos dados. 

Registro automático 
de consultas e 
renovações de dados. 
Rede intranet 

Disponibilidade de pessoal 
qualificado nos órgãos 
participantes e infra-
estrutura. 

1.2. Divulgação da atuação dos 
órgãos públicos de Gestão 
Ambiental executada 

Grau de conhecimento da 
sociedade sobre entidades 
participantes e suas atribuições.  

Relatórios do grupo 
"Monitoramento de 
processos” (GMP) - 
Pesquisas de opinião 
profissional 

 

1.3. Prêmio Meio Ambiente 
Estadual lançado 

Repercussões da premiação na 
Semana de Meio Ambiente nos 
segmentos organizados: 
empresários, ONG’s e políticos. 

Clipping da SECTAM 
e os meios de 
comunicação 

 
 
 
 

2. Participação da população 
garantida 

 Publicações em 
série /periódica 
PGAI/PA 

Respostas rápidas e 
positivas dos órgão públicos 
e privados 

2.1. Fóruns públicos estaduais e 
municipais criados 

Índice de participação e reunião dos 
fóruns 

Relatório do GMP 
Divulgação em mídia 

 
 
 

2.2. Seminários temáticos para 
grupos chaves da sociedade 
civil (empresários, sindicatos 
dos trabalhadores, 
associações, partidos, igrejas) 
efetuados 

Decisões e manifestações dos 
órgãos de classe com crescente 
sensibilidade para questões 
ambientais 

Relatório do GMP 
Publicações em 
série /periódica 
PGAI/PA 

 
 

3. Gestão Ambiental 
Descentralizada 

   

3.1. SECTAM estruturada e 
qualificada para implementar a 
gestão descentralizada 

- 100% dos licenciamentos nas 
áreas prioritárias concedidos pela 
SECTAM e/ou conveniados; 
crescimento de índice de empresas 
fiscalizadas sem infrações 
- Crescimento da sustentabilidade 
do órgão Estadual/SECTAM 

Publicação SECTAM 
Relatório do GMP 

 

3.2. Municípios selecionados, 
estruturados e capacitados para 
implementar a Gestão 
Ambiental Integrada 

- 20~50% dos licenciamentos nos 
municípios executados por 
funcionários das prefeituras.  
Infrações ou falhas nos 
processos de licenciamento<20% 
- Crescimento da sustentabilidade 
dos órgãos municipais de meio 
ambiente. 

Relatório do GMP 
Publicações dos 
órgãos municipais. 
Rede do SEIAM 

 

3.3. Ministério Público nos 
municípios pertencentes às 
áreas prioritárias qualificadas 

Aumento da qualidade e 
abrangência das ações do MP 

Relatório GMP 
Publicações do 
Ministério Público. 
Rede do SEIAM 

Organização interna 
adequada (rotatividade nos 
cargos, promoções, 
instalações do MP)  
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Continuação... 
 Indicadores Fontes Pressupostos 
3.4. Polícia militar e civil nas 

áreas prioritárias equipada e 
qualificada nas questões 
ambientais 

Atividades da Polícia ligadas ao 
Meio Ambiente >20%; aumento da 
qualidade e abrangência das ações 
da polícia 

Relatório GMP 
Divulgação de 
relatórios da PM 
Rede do SEIAM 

Alto comando da Polícia 
apoia atividades 
ambientais; melhoramento 
da relação PM-População 

4. Planejamento e Controle 
Ambiental efetivados 

   

4.1. Planejamento ambiental 
melhorado 

Grau de implementação do ZEE no 
nível estadual /- Legislação e 
normas ambientais definidas e 
aprovadas em 100% dos municípios 
cobertos pela implementação do 
ZEE até 12/1999. 

Relatório GMP 
Legislação e normas 
aprovadas na 
Assembléia 
Legislativa, COEMA; 
Câmara Municipal e 
CONSEMA’s 
Internet 

Consenso dos grupos 
envolvidos; apoio político 
por parte do Governo 
estadual e municipal 

4.2.Monitoramento Ambiental 
implementado 

Dados completos, atualizados e 
confiáveis disponíveis; 
aproveitamento dos dados nos 
diagnósticos ambientais e noZEE 

Publicações SECTAM 
Relatório do GMP 

 
 
 
 

4.3. Licenciamento ambiental 
eficiente 

Diminuição anual de 
empreendimentos não licenciados 
em 20%/- Crescimento de 
empreendimentos considerados 
sustentáveis nas áreas prioritárias 

Publicações SECTAM 
Publicaões em série 
periódica do PGAI/PA 
Rede Internet 

 
 
 
 
 

4.4. Fiscalização ambiental 
eficiente 

Diminuição de infrações 
constatadas em 15% ano 
- Crescimento de 15% ao ano de 
empreendimentos fiscalizados a 
partir de 1998/- Crescimento de 
empreendimentos considerados 
sustentáveis nas áreas prioritárias 

Publicações SECTAM 
periódica do PGAI/PA 
Rede Internet 

 

4.5. Ordenamento jurídico-
ambiental aprimorado 

Índice de satisfação dos 
participantes do sistema de gestão 
ambiental e do público alvo. 

Relatórios do GMP  

 



 

 

 45

5.4. Matriz de Planejamento 
 
1. Órgãos participantes e sociedade civil bem infor mados sobre Gestão 

Ambiental e alternativas de desenvolvimento sustent ável  
1.1. (Resultado) Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIAM) implementado 
1.1.1. (Atividade) Estruturar Banco de Dados Ambientais  
1.1.1.1. Equipar SECTAM com infra-estrutura para gerenciar o SEIAM 
1.1.1.2. Equipar participantes interativos com infra-estrutura básica 
1.1.2. (Atividade) Elaborar roteiro de sistematização dos dados 
1.1.2.1. Elaborar roteiro para o gerenciador do sistema 
1.1.2.2. Elaborar roteiros para os participantes interativos 
1.1.2.3. Criar "links" com fornecedores externos de dados 
1.1.3. (Atividade) Equacionar a organização interna dos participantes interativos para 

acessar e alimentar os dados do SEIAM 
1.1.3.1. Criar, sistematizar e ampliar o acervo de informações ambientais dos participantes 
1.1.3.2. Treinar dirigentes, operadores e usuários do SEIAM 
1.1.4.  (Atividade) Criar acesso para o público em geral 
1.2. (Resultado) Material de divulgação sobre atuação dos órgãos públicos produzido e 

divulgado 
1.2.1. (Atividade) Divulgação da atuação dos órgãos públicos de Gestão Ambiental.  
1.2.2. (Atividade) Publicar materiais e resultados dos seminários temáticos 
1.2.3. (Atividade) Divulgar e esclarecer a população sobre os instrumentos e as ações da 

Gestão Ambiental. 
1.2.4. (Atividade) Produzir e divulgar material informativo para os meios de comunicação 
1.2.5. (Atividade) Produzir e divulgar folhetos sobre atribuições e atividades dos órgãos 

participantes do PGAI 
1.3. (Resultado) Prêmio Meio Ambiente Estadual lançado 
1.3.1. (Atividade) Elaborar normas e edital do prêmio 
1.3.2. (Atividade) Formar Comissão Julgadora 
1.3.3. (Atividade) Preparar campanha pública  
 
2. Participação da população garantida 
2.1.  (Resultado) Fóruns públicos municipais e estadual criados  
2.1.1. (Atividade) Divulgar Agenda 21 e outros documentos oficiais nos municípios 
2.1.2. (Atividade) Assessorar participantes na realização de Audiências Públicas 
2.1.3. (Atividade) Assessorar responsáveis municipais na organização de Fóruns 
2.1.4. (Atividade) Documentar e divulgar resultados dos Fóruns 
2.2. (Resultado) Seminários temáticos para grupos chaves da sociedade civil 

(empresários, sindicatos dos trabalhadores, associações, partidos políticos, igrejas) 
executados 

2.2.1. (Atividade) Levantar demandas dos grupos chave 
2.2.2. (Atividade) Elaborar programação dos seminários 
2.2.3. (Atividade) Selecionar e treinar multiplicadores 
2.2.4. (Atividade) Realizar Seminários 
2.2.5. (Atividade) Documentar e divulgar resultados dos seminários 
2.3. (Resultado) Centro de Treinamento em Gestão Ambiental da SECTAM implantado 
2.3.1. (Atividade) Centro Equipado 
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3. Gestão ambiental estadual integrada 
3.1. (Resultado) SECTAM estruturada e qualificada para ampliar a Gestão Ambiental no 

Estado. 
3.1.1. (Atividade) Definir as ações de gestão ambiental a serem executadas pelo Estado 
3.1.1.1. Definir atividades de gestão a serem assumidas pelas instituições integrantes do 

PGAI/PA. 
3.1.1.2. Elaborar base jurídica dos convênios de responsabilidades na gestão ambiental. 
3.1.1.3. Selecionar Municípios nas áreas prioritárias para cada ano do projeto. 
3.1.1.4. Elaborar plano de repasse de instalações e equipamentos. 
3.1.1.5. Elaborar sistema de avaliação dos convênios firmados 
3.1.2.  (Atividade) Qualificar o Estado para assumir novas atribuições 
3.1.3.  (Atividade) Avaliar a gestão ambiental no Estado 
3.2. (Resultado) Municípios selecionados estruturados e capacitados para implementar a 

Gestão Ambiental Integrada 
3.2.1. (Atividade) Elaborar e assinar Convênios SECTAM - Prefeituras compartilhando 

tarefas nas áreas de licenciamento e fiscalização, e assistência técnica na execução 
das novas tarefas 

3.2.1.1. Criar órgãos municipais de meio ambiente  
3.2.1.2. Criar conselhos municipais de meio ambiente  
3.2.1.3. Capacitar os técnicos municipais para atuarem nas questões ambientais 
3.2.1.4. Dotar prefeituras municipais de infra estrutura básica  
3.2.2. (Atividade) Elaborar um diagnóstico ambiental dos municípios ou grupos de 

municípios incluindo mapa de vulnerabilidade ambiental (ZEE). 
3.2.3. (Atividade) Catalisar a elaboração e votação, pelos órgãos competentes, de Planos 

Municipais de Desenvolvimento Sustentável, incluindo a indicação de áreas 
protegidas e áreas de uso restrito (ZEE), através de reuniões participativas 
promovidas pela SECTAM nas sedes municipais 

3.2.4. (Atividade) Criar e implementar um sistema de avaliação dos convênios de 
descentralização 

3.2.5. (Atividade) Estabelecer os critérios e/ou variáveis para definir a sustentabilidade dos 
órgãos municipais de meio ambiente 

3.3. (Resultado) Ministério Público nas comarcas pertencentes às áreas prioritárias 
capacitado 

3.3.1.  (Atividade) Equipar e qualificar o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA/CAO-DCC) 
3.3.2. (Atividade) Capacitar promotores de justiça nas comarcas 
3.3.3. (Atividade) Melhorar organização interna do Ministério Público. 
3.4. (Resultado) Polícia militar e civil, nas áreas prioritárias, equipada e qualificada nas 

questões ambientais 
3.4.1.  (Atividade) Equipar destacamentos da PM em municípios selecionados 
3.4.1.1. Levantar demandas 
3.4.1.2. Entregar materiais 
3.4.1.3. Treinar pessoal 
3.4.1.4. Criar sistema de vistoria e avaliação 
3.4.2. (Atividade) Equipar, em Belém, centro de treinamento ambiental do CIPOMA 
3.4.2.1. Elaborar currículo dos cursos 
3.4.2.2. Qualificar multiplicadores 
3.4.2.3. Treinar destacamentos da PM das áreas prioritárias 
3.4.2.4. Treinar polícia civil das áreas prioritárias  
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4. Planejamento e controle ambiental efetivado 
4.1. (Resultado) Planejamento ambiental melhorado 
4.1.1.  (Atividade) Compatibilizar os programas de entidades públicas (federal, estadual e 

municipal) e privadas com a Política Estadual do Meio Ambiente 
4.1.2. (Atividade) Avaliar e revisar periodicamente o Plano Estadual Ambiental . 
4.1.3. (Atividade) Contribuir para implementar o Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Estado 
4.1.4. (Atividade) Avaliar e atualizar periodicamente os instrumentos do ZEE 
4.1.5. (Atividade) Criar novas unidades de conservação e /ou preservação ambiental 

(Estadual/Municipal) 
4.2. (Resultado) Monitoramento Ambiental implementado 
4.2.1. (Atividade) Definir variáveis e métodos de levantamento de dados 
4.2.2. (Atividade) Instalar rede de levantamento de dados 
4.2.2.1. Adquirir e instalar o equipamentos necessários 
4.2.2.2. Capacitar o pessoal envolvido  
4.2.3. (Atividade) Garantir integração dos dados no SEIAM 
4.2.4. (Atividade) Fechar convênios com outras instituições que fazem monitoramento, 

evitando duplicações  
4.2.5. (Atividade) Divulgar periodicamente resultados do Monitoramento 
4.3. (Resultado) Licenciamento ambiental eficiente 
4.3.1. (Atividade) Capacitar os técnicos 
4.3.2. (Atividade) Revisar os instrumentos e procedimentos de licenciamento 
4.3.2.1. Elaborar e normatizar termos de referência 
4.3.2.2. Elaborar e revisar cadastros dos empreendimentos 
4.3.2.3. Adquirir equipamentos e materiais permanentes  
4.3.2.4. Efetuar o cadastramento das atividades potencialmente poluidoras dos recursos 

naturais 
4.3.3. (Atividade) Melhorar atendimento ao público na SECTAM 
4.4. (Resultado) Fiscalização ambiental eficiente 
4.4.1. (Atividade) Capacitar os técnicos 
4.4.1.1. Elaborar diagnóstico de necessidades e avaliar os recursos existentes  
4.4.1.2. Preparar programas de capacitação 
4.4.1.3. Executar os programas de capacitação 
4.4.2. (Atividade) Executar o levantamento e revisar os instrumentos de fiscalização 
4.4.2.1. Identificar outros instrumentos de fiscalização existentes 
4.4.2.2. Realizar reunião técnica envolvendo a SECTAM e outras instituições afins, com 

objetivo de revisar o conteúdo dos instrumentos utilizados 
4.4.2.3. Criar mecanismos jurídicos para regulamentar os novos instrumentos de fiscalização 
4.4.2.4. Implementar os instrumentos de fiscalização regulamentados 
4.4.2.5. Elaborar e divulgar um manual de normas e procedimentos de fiscalização  
4.4.3. (Atividade) Otimizar a fiscalização no atendimento à demanda 
4.4.3.1. Identificar e avaliar os procedimentos da SECTAM 
4.4.3.2. Organizar e regularizar os procedimentos  
4.4.4. (Atividade) Elaborar e implementar programa efetivo de fiscalização sistemática 
4.4.4.1. Promover ações operacionais de fiscalização preventiva e/ou punitiva 
4.4.4.2. Promover a participação, de forma integrada, de outras instituições e da sociedade 

civil 
4.5. (Resultado) Ordenamento jurídico-ambiental melhorado 
4.5.1. (Atividade) Análise e identificação da Legislação Ambiental. 
4.5.2. (Atividade) Promover seminários para analisar os problemas detectados. 
4.5.3. (Atividade) Promover oficinas de trabalho para oferecer sugestões.  
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5.5. Sistema de avaliação e monitoramento do projeto 
 
O acompanhamento e o monitoramento das atividades previstas no PGAI/PA, bem 
como sua avaliação para aperfeiçoamentos anuais, deverá ocorrer em dois níveis 
principais. 
 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA é a instância superior que 
deverá realizar a avaliação mais geral da implementação do PGAI/PA. Do mesmo 
modo, deverá ocorrer no COEMA, ao final de 1998, uma reavaliação do Plano 
Estadual de Meio Ambiente – PEA, visando introduzir, se necessárias, 
modificações ou retificações no mesmo. 
 
O grupo de gerenciamento do projeto (quadro p. 35) conta, ainda, com a atuação 
de um Grupo de Trabalho (GT/PA/SPRN/PPG-7), cuja constituição e normas de 
ação constam no Manual de Operações do SPRN/PPG-7. O GT/PA, nesse caso, 
funciona como um colegiado consultivo para os projetos do SPRN/PPG-7 no 
Estado do Pará, bem como de assessoria ao COEMA e de consulta para o grupo 
de monitoramento. Assim, com o GT/PA monta-se uma estrutura multi-institucional 
de consulta, acompanhamento e apoio às decisões do PGAI/PA. 
 
A gerência de monitoramento e avaliação, prevista na estrutura de gerenciamento 
do projeto, é responsável pelo acompanhamento permanente das atividades de 
implementação do PGAI/PA. Relatórios sucintos de andamento deverão manter a 
coordenação geral do projeto informada sobre os pontos positivos e negativos do 
andamento dos trabalhos. 
 
A revisão dos documentos de planejamento, incluídos aí aqueles de caráter 
financeiro, dependerá das avaliações e do monitoramento efetuado. Está previsto, 
ao final de cada ano, a realização de uma avaliação geral que deverá orientar o 
replanejamento do projeto, ou mesmo confirmar o bom andamento do mesmo. 
 
No nível municipal, planeja-se incluir nas atribuições e nos processos de 
capacitação dos conselhos municipais o ideal de participação nas decisões e 
ações do poder público municipal, que por sua vez terá interesse e capacidade de 
acompanhar  
o Estado no desenrolar do projeto. Para isso, conta-se com a transparência da 
documentação e o contato permanente entre o grupo de monitoramento e as 
outras instâncias de gerenciamento, incluindo o poder municipal.  
 
Visando subsidiar, de modo claro, a avaliação do projeto, foram introduzidas, no 
quadro de indicadores, fontes e pressupostos, que refletem não somente o grau de 
implementação do PGAI/PA mas, também, o impacto das atividades 
potencialmente poluidoras ou degradadoras ao meio ambiente. A leitura do item 
seguinte, cruzada com o quadro de indicadores, demonstra que referidos 
elementos concretizam-se no grupo de resultados do Planejamento e Controle 
Ambiental. 
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6. Custos do Projeto e Orçamento Anual 
 
Os resultados a serem alcançados no âmbito do PGAI/PA foram estimados para 05 
(cinco) anos, contudo, os custos previstos tem como base o período de 3 (três) 
anos, conforme as negociações do Programa Piloto, referentes ao Subprograma de 
Política de Recursos Naturais.  
 
6.1. Custo total e custos por resultados 
 
Estimativa de custos (3 anos)  
 Recursos dos 

Executores 
Nacionais 

Recursos da 
Cooperação 

Financeira Alemã 
TOTAL 

Objetivo do projeto 
Gestão Ambiental integrada elaborada, testada e implementada nas áreas prioritárias do Estado do Pará 
1. Órgãos participantes e sociedade civil bem informados 

sobre Gestão Ambiental e alternativas de 
desenvolvimento sustentável 

213,00 1.362,37 1.575,37 

 2. Participação da população garantida 146,60 436,42 583,02 
 3. Gestão ambiental descentralizada  662,50 2.658,76 3.321,26 
 4. Planejamento e controle ambiental efetivados 420,30 1.342,45 1.762,75 
TOTAL GERAL 1.442,40 5.800,00 7.242,40 
Valores expressos em R$ 1.000,00 

 
Deve ser destacado aqui, que, na estimativa de custos, foi obedecido o teto de 
R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), como máximo de recursos 
oriundos da cooperação financeira alemã, atendendo às orientações da Secretaria 
Técnica do SPRN/PPG-7. 
 
6.2. Plano de aplicação consolidado para os três anos do projeto 
 

Código Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 
3490.14.00 Diárias 1.055,79 795,70 260,09 
3490.30.00 Material de consumo 253,68 229,95 23,73 
3490.33.00 Passagens 486,65 462,85 23,80 
3490.35.00 Consultoria 487,59 477,20 10,39 
3490.36.00 S.T. Pessoa física 299,23 246,00 53,23 
3490.39.00 S.T. Pessoa jurídica 794,83 770,60 24,23 
4590.52.00 Equip. mat. permanente 3.864,63 2.817,70 1.046,93 

Totais  7.242,40 5.800,00 1.442,40 
Valores expressos em R$ 1.000,00 
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7. Sustentabilidade financeira 
 
O quadro a seguir foi elaborado considerando apenas as instituições que recebem 
taxas e emolumentos provenientes das atividades de fiscalização, controle e 
monitoramento das ações que afetam o meio ambiente. Destaca-se que as 
prefeituras municipais, cumpridas as metas de descentralização previstas no 
PGAI/PA, passarão a atuar no âmbito da fiscalização de suas áreas jurisdicionais, 
podendo, também, arrecadar os proventos previstos na Legislação de Meio 
Ambiente. 
 
Para fins de base de cálculo da sustentabilidade financeira, durante e após o 
projeto, considerou-se que o grau de controle atual do órgão Estadual de Meio 
Ambiente e dos setores a serem fiscalizados encontra-se, em média, em torno de 
40%. 
 

 RECEITA 
INSTITUIÇÃO 1998 1999 2000 2001 2002 

SECTAM (1) 10. 498,66 11.601,02 12.868,72 14.276,98 15.839,43 
PM (2) 1.749,05 1.756,38 1.773,94 1.791,68 1.827,51 
Min. Público (3) - - - - - 
Pref. Municipais(4) - 472,43 543,30 603,54 669,62 

 
1. SECTAM – Crescimento de 15% a.a. baseado no grande controle dos setores 

produtivos (madeireiras, agropecuárias, mineradoras etc), subtraído de 30% 
a.a. destinados à Prefeituras Municipais. 

2. PM – Baseado no crescimento vegetativo do orçamento, estimado na relação 
entre 1998 e 1999. 

3. Ministério Público  - com uma doação orçamentária para 1998 prevista para 
R$ 44,9 milhões de reais, demonstra que tem ampla capacidade financeira 
para absorver o incremento de ações previstas pelo PGAI, a partir de 2002 

4. Prefeituras Municipais  - (30% do incremento anual da SECTAM) 
 
Aumento de Receita Orçamentária da Sectam: 
2o ano    R$ 1.574,80 
3o ano   R$ 1.811,01 
4o ano   R$ 2.011,80 
5o ano   R$ 2.232,07 
 
Evolução da arrecadação de taxa de licenciamento da  SECTAM (15% a.a.) 
 

ANO 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
SECTAM 1.322,50 1.048,44 1.205,70 1.407,81 1.643,43 6.627,8 
PREF. - 472,43  543,30 603,54 669,62 2.288,89 
TOTAL      8.916,77 
 
O aumento acumulado das receitas provenientes do licenciamento entre 1997 e 
2002, considerando a arrecadação de 1997 com previsão para fechar em 
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R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinqüenta mil reais), foi projetado para 
R$ 8.916.770,00 (oito milhões, novecentos e dezesseis reais mil e setecentos e 
setenta reais), o que garante ampla margem de sustentabilidade para o projeto, 
cujos investimentos nos três primeiros anos não deverão superar os 
R$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) previstos para financiamento 
do PGAI/PA. 
 
 
8. Convênios interinstitucionais 
 
Os convênios e outros termos de compromisso, a serem firmados entre a SECTAM 
e os outros participantes, devem assumir o caráter de instrumentos técnicos, 
jurídicos e políticos que viabilizem a implementação do PGAI/PA sem entraves 
burocráticos e/ou conflitos institucionais. Deste modo, será possível estabelecer as 
relações formais entre as instituições e suas respectivas atribuições e 
competências. 
 
No caso específico dos convênios com o MMA para a execução do PGAI/PA e 
repasse de recursos, deve ser destacado que o Governo do Pará, através da 
SECTAM, deseja firmar apenas um convênio. Admite-se, entretanto, a 
possibilidade do MMA subscrever junto com o Ministério Público Estadual um outro 
convênio com a interveniência da SECTAM, para a implementação do projeto no 
Estado8. 
 
Os convênios que possibilitarão o processo da descentralização e a gestão 
ambiental integrada, deverão, preferencialmente, ser elaborados de comum entre 
representantes das esferas federal, estadual e municipal. Entre esses dois últimos, 
a adesão oficial das prefeituras ao projeto já indica a celebração de convênios, tal 
qual casos já efetivados pela SECTAM.  
 
O Estado do Pará, através da SECTAM, deseja iniciar o processo de gestão 
ambiental estadual e compartilhada nas áreas prioritárias incluídas no PGAI/PA. O 
convênio a ser firmado deverá ter características próprias e aplicado de acordo 
com a definição das responsabilidades institucionais. 

                                                      
8 A referida proposta foi aprovada, e hoje o Ministério Público Estadual tem um convênio com o MMA com a interveniência 

da SECTAM 


