
1 

 
 
 
 
 
 

Guia Ambiental  

do Estado 

do Pará 
O que você precisa saber sobre 

Gestão Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém – Pará 

2000 

 

 

 

 
 



2 .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trav. Lomas Valentinas, 2.717 
Fone: (091)276-5100 � Fax: (091) 276-5982 

Home Page: www.sectam.pa.gov.br 
E-mail: sectam@sectam.pa.gov.br 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA 

TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

SECTAM 

PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA  
DO ESTADO DO PARÁ – PGAI/PA 



 

 

  

  
 

  
GGuuiiaa  AAmmbbiieennttaall    

ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  PPaarráá  
O que você precisa saber sobre Gestão 

Ambiental 

 

 

 

 

 

BBeelléémm  ––  PPaarráá  

22000000  



4 .

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Presidente da República 
 
 

JOSÉ SARNEY FILHO 
Ministro do Meio Ambiente 

 
 

ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL 
Governador do Estado 

 
 

SIMÃO ROBINSON OLIVEIRA JATENE  
Secretário Especial de Estado de Produção 

 
 

EMANUEL ARESTI SANTANA GONÇALVES MATOS 
Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 

 
ANA ROSA MESQUITA DE FIGUEIREDO 

Coordenadora do PGAI/PA 
 
 
  

Editoração:   Alice de La Penha 
Foto da Capa:    Roberta Oliveira 
Pesquisa:     Marta Goreth Marinho Lima 
Normalização:    Ana Margarida Vianna e Nazaré Sauma 
Revisão Gramatical:  Edna Souza 
Revisão Técnica:   Ana Rosa Mesquita de Figueiredo e  

Luis Ercílio do Carmo Faria Júnior 
 

 
 Pará. Secretaria Executiva de Ciência,  

P221p          Tecnologia e Meio Ambiente.  
Guia Ambiental do Estado do Pará: o que 

você precisa saber sobre gestão ambiental. 
Belém: SECTAM/PGAI, 2000. 

34p. 
 
1. Gestão Ambiental - Guia - Pará. 

2.Organizações Governamentais - Pará. 
3.Organizações Não-Governamentais – Pará. 4. 
Licenciamento Ambiental - Pará. 5. Área de 
Proteção Ambiental - Pará. I. Título. 

        CDD. 333.7098115 
 
 
 

Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
Trav. Lomas Valentinas, 2717 

Fone: (091)276-5100 � Fax: (091) 276-5982 
Home page: www.sectam.pa.gov.br 
E-mail:  sectam@sectam.pa.gov.br 

 



 

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

 
   Tradicionalmente, a economia do Estado do Pará tem sido 
baseada na exploração e comercialização “in natura” dos seus recursos 
naturais. Este modelo, além de não contribuir para a conservação de 
nosso patrimônio natural, demonstrou ser incapaz de proporcionar níveis 
satisfatórios de qualidade de vida para a população paraense. 
 

Com o objetivo de reverter esse quadro, o Governo do Estado vem 
implementando, desde 1995, um projeto de desenvolvimento cujas ações 
empreendidas, norteadas pela diretriz Desenvolver sem Devastar , se 
destinam a ampliar os conhecimentos sobre a biodiversidade, racionalizar 
seu aproveitamento, estimular a expansão de atividades econômicas não 
predatórias, recuperar áreas alteradas e promover o beneficiamento e a 
industrialização de matérias-primas em território paraense. 

 
Neste contexto, destaca-se a necessidade de elevação do grau de 

consciência da sociedade em relação à importância do tema, e a sua 
efetiva participação no processo de gestão ambiental, como condições 
fundamentais para a sustentabilidade. 
 
 A SECTAM, ao elaborar este Guia Ambiental, dirigido a todos os 
segmentos da população paraense, visa contribuir para elevar o grau de 
informação de nossa população em relação às questões ambientais, a fim 
de proporcionar condições para a materialização, em nosso Estado, dos 
princípios do desenvolvimento sustentável.   
 
 

Dr. Emanuel Aresti Santana Gonçalves Matos 
Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
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O Que é o Desenvolvimento Sustentável 
  

O conceito do desenvolvimento sustentável surgiu nos anos 80, quando mais e mais 
pessoas e instituições – pesquisadores, ambientalistas, movimentos sociais, empresários, 
políticos e outros – se convenceram de que não era suficiente trabalhar para um 
desenvolvimento que fosse socialmente justo e economicamente eficiente, mas que 
também era necessário cuidar de que os recursos naturais (por exemplo os solos, água, ar, 
florestas) não se esgotassem com o crescimento econômico. 
 Na Amazônia, o debate sobre o desenvolvimento sustentável adquiriu importância, 
quando os problemas sociais e econômicos resultantes das políticas de integração e 
desenvolvimento executadas na região, vieram à tona. Isso motivou populações 
tradicionais extrativistas como seringueiros, ribeirinhos e indígenas, e ainda os colonos 
assentados em áreas que antigamente eram de floresta tropical se unissem num trabalho 
para melhorar suas condições de vida sem agredir o meio ambiente. Também nas cidades, 
a população está exigindo cada vez mais que a sua qualidade de vida ambiental seja 
melhorada e respeitada. 

Desde o início dos anos 90, com a criação e o fortalecimento de órgãos estaduais e 
municipais de gestão ambiental, o trabalho por um meio ambiente saudável e um 
desenvolvimento econômico eficaz, justo e sustentável vem recebendo um grande apoio de 
várias instituições. 
  
 
O Desenvolvimento Sustentável no Pará 

 
No Pará, ao definir como diretriz fundamental de sua atuação o princípio “Desenvolver 

sem Devastar”, o Governo do Estado demonstra sua clara disposição de enfrentar o 
desafio do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões: a ampliação e 
diversificação da base produtiva do Estado; o aproveitamento das potencialidades naturais; 
a valorização das atividades não-predatórias; a internalização e melhor distribuição da 
riqueza e a participação efetiva da sociedade como sujeito do processo de mudança. 

 
A Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, criada 

através da Lei No 5.457/88, está encarregada da execução do Plano Estadual de Meio 
Ambiente, elaborado em 1996. Os fundamentos e diretrizes desse Plano são: 

- O fortalecimento dos mecanismos da gestão ambiental, de modo a conferir mais 
eficácia ao controle e monitoramento do uso desses recursos; 

- Identificação, desenvolvimento e difusão de alternativas tecnologicamente viáveis 
para a substituição progressiva das práticas degradadoras de exploração dos 
recursos naturais; 

- Implementar a política de Educação Ambiental no Estado, em conjunto com as 
Organizações Governamentais e Organizações Não-Governamentais; 
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- 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. 

Nesse sentido, a SECTAM pretende somar, por meio da sua gestão os esforços da 
sociedade como um todo para promover o desenvolvimento econômico e social e para 
preservar os recursos naturais, favorecer a conservação do patrimônio cultural e introduzir 
o manejo adequado dos recursos naturais. 
 
 
Conscientizando para Preservar o Meio Ambiente 

 
O conhecimento científico, aliado à tecnologia, dá provas reais de que é possível 

alcançar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. O homem, 
assim, passa a interagir com a natureza sem deixar de visualizar o progresso. 
 Para orientar a população paraense, bem como pequenos e médios empresários sobre 
a necessidade de conservar os recursos naturais do Estado, a Secretaria Executiva de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, em conjunto com a Cooperação Técnica 
Alemã – GTZ, apresenta este Guia Ambiental do Estado do Pará. 
 O Guia Ambiental fornece conceitos sobre o meio ambiente, gestão ambiental, 
legislação e orientações para a implantação da Gestão Ambiental nas empresas. 
 Por ser direcionado a toda sociedade paraense, o Guia da SECTAM descreve 
características e problemas ambientais do Estado do Pará, aponta as ações que foram e 
estão sendo desenvolvidas nesse setor e comenta o seu papel, o das Organizações Não-
Governamentais (ONG’s) e de outros organismos públicos e instituições privadas 
envolvidas no processo. 
 A SECTAM busca, com este trabalho, conscientizar um número cada vez maior de 
pessoas para a construção de um ambiente saudável e que não venha comprometer os 
recursos naturais a serem utilizados pela futura geração. 
 
 
Meio Ambiente e Educação Ambiental  

 
A preocupação acerca do futuro sustentável da Amazônia vem gradativamente 

ganhando esforços no cenário político, econômico e social em nível nacional e 
internacional. 
 A ampliação dessas preocupações origina-se na percepção da ampla crise ambiental 
vivenciada que vem se traduzindo numa série de problemas sócio-ambientais, tais como: 
degradação das condições de vida das populações humanas, o aumento das 
desigualdades sociais e os danos ambientais ocasionados pelas modalidades de 
intervenções adotadas pelas sociedades na natureza. 
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 Assim, a efetivação da educação ambiental impõe-se como um desafio a ser 
enfrentado pelo governo estadual e pela sociedade de um modo em geral. Um desafio que 
aponte para um compromisso, com a melhoria das condições de existência das presentes 
e futuras gerações. 
 Neste sentido, a SECTAM, outras Organizações Governamentais e algumas 
Organizações Não-Governamentais num trabalho conjunto e em atendimento às exigências 
constitucionais e aos apelos da realidade amazônica e paraense articulam soluções 
possíveis à problemática ambiental. 
 A partir daí, implementa-se a Educação Ambiental como instrumento dinamizador da 
proposta de Governo de Educar para Desenvolver o Pará. 
 
 
Características Ambientais do Estado do Pará  
 
 O Estado do Pará tem uma extensão de 1.248.042 Km², correspondendo a quase 15% 
do território nacional e sendo o segundo maior Estado do Brasil. O seu território se divide 
em 143 municípios. Alguns deles têm área territorial superior à de muitos Estados e, até 
mesmo, de alguns países. Portanto, deve-se assinalar que a dimensão territorial do Estado 
constitui-se no primeiro grande desafio para a gestão ambiental. 

Devido à sua posição geográfica, nas imediações da faixa equatorial, o Pará apresenta 
temperatura com pouca variação ao longo do ano, representadas por valores médios entre 
24,7o C e 27,5o C. A umidade relativa do ar é bastante elevada, situando-se, em média, 
entre 78% e 90%, característica que está intimamente relacionada com o regime de 
precipitação que ocorre na região, cuja média oscila entre 2.500 e 3.000 mm. As chuvas 
dependem em grande medida da floresta tropical que cobre cerca de 87% da área do 
Estado. 
 
O Relevo 

As unidades de relevo do Estado do Pará, em uma visão regionalizada, podem ser 
agrupadas em três grandes regiões geomorfológicas. 
• Regiões de Planícies, cujas altitudes não ultrapassam a cota de 100 m, distribuídas ao 

longo da calha do rio Amazonas (Planície Amazônica), constituída por sedimentos 
aluvionares recentes; e no nordeste do Estado (Planície Litorânea), onde se encontram 
formações recortadas por vales fluviais invadidos em parte ou totalmente pelo mar 
(“rias”). 

• Regiões de Planaltos, com altitudes em torno da cota de 500 m, localizadas a partir do 
distanciamento das margens do grande rio (Planalto Sedimentar do Amazonas) 
resultante do trabalho de erosão sobre rochas cristalinas e sedimentares, e próximo à 
divisa com o Estado do Maranhão, o Planalto da Bacia do Paraíba, formado por um 
conjunto de relevos tabulares, elaborados sobre rochas da cobertura detritico-lateriticas 
paleogênicas, com altitudes em torno de 250 m. 

• Regiões de Depressões, englobando nos extremos norte e sul do Estado os Escudos 
da Guiana e Brasil-Central, onde se destacam as serras do Acaraí, Tumucumaque, 
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Cachimbo, Gradaús e Carajás, com cotas variando entre 500 e 900 m, formados por 
rochas cristalinas da infra-estrutura. Na porção sudeste do Estado, a Depressão 
Araguaia-Tocantins, constituindo um extenso corredor deprimido, formado por uma 
superfície rebaixada e suavemente dissecada, com altimetria variando em torno de 200 
a 300 m, sendo proeminentes as serras do Estrondo, dos Martírios (Andorinhas) e 
Inajá. 

 
Os Solos 

Na caracterização dos solos do Estado do Pará, de conformidade com a posição que 
ocupam na paisagem geomorfológica, podem-se distinguir os de Várzeas e os de Terra 
Firme. 

Os de Várzeas são aqueles que se localizam ao longo dos cursos d’água, nas partes 
mais baixas e em áreas sujeitas às inundações, que podem ser diárias ou anuais. São 
formados pelo transporte e deposição de sedimentos, sendo, por isto, fertilizados 
periodicamente. As unidades de maior importância, pela área que abrangem, são: Solos 
Aluviais e Glei Pouco Húmico. São encontrados, principalmente, ao longo dos rios 
Amazonas e afluentes de águas brancas, rios Tocantins, Araguaia, Moju, Capim, Guamá, 
além de outros. 

Os solos de Terra Firme constituem, aproximadamente, 90% de território paraense, 
portanto, ocupam a maior parte do Estado. As unidades de maior significado são: O 
Latossolo (encontra-se, principalmente, nas regiões nordeste, oeste, centro-norte e sul do 
Estado) e o Podzólico (domina o território paraense, no sul e norte). Outros solos 
encontrados no Estado são o Cambissolo; os solos Petroplínticos; os Solos Litólicos; a 
Terra Roxa Estruturada; Podzol Hidromórfico, as Areias Quartsozas; e os Plintossolos. 
 
O Clima 

Apresenta uma estação marcante chuvosa que se estende de janeiro a junho (inverno) 
e uma outra menos chuvosa (seco) que vai de julho a dezembro (verão). Em função dessas 
duas estações, o Pará possui três tipos climáticos:  
• Clima tropical úmido de monção: com precipitação excessiva durante alguns meses, 

aparece ao sul, com 70% da área do Estado. 
• Clima tropical úmido: com inverno seco e com precipitação média, ocorre ao noroeste 

e apresenta 25% da área do estado paraense. 
• Clima tropical úmido: apresenta um mês mais seco, está ao nordeste do Estado e 

apresenta mais ou menos 5% do território. 
 
A Hidrografia 

A hidrografia do Estado do Pará caracteriza-se pela presença de uma extensa rede 
hidrográfica, dimensionada em cerca de 20.513 Km² de águas internas, representada pelo 
Rio Amazonas e seus afluentes mais importantes (Tapajós e Xingu pela margem direita, 
Trombetas, Paru e Jari, pela margem esquerda). Entre outros rios de caráter relevante 
destacam-se: Acará, Araguaia, Capim, Guamá, Gurupi e Moju. 
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Os rios, igarapés, lagos e baías existentes no território paraense, segundo suas 
propriedades físico-químicas e biológicas, apresentam águas claras, pretas e barrentas.  
 
A Flora 
Dentre as formações vegetais do Pará encontram-se :  
• Floresta de Terra Firme, caracterizada por sua grande heterogeneidade e por estar 

situada acima das cotas de inundação. Pode englobar a floresta densa, a floresta 
aberta e a floresta semi-decidual. 

• Floresta de Igapó, formação existente nas áreas alagadas permanentemente, sendo 
comum a presença de raízes suportes, raízes expostas e raízes respiratórias que saem 
e entram no solo em forma de alça. Composição heterogênea. 

• Cerrado, presença de árvores tortuosas de médio ou baixo porte e casca cortiçosa 
devido a condições bioclimáticas, sendo fator preponderante um período seco bem 
definido. 

• Campos, áreas de influência marinha ou aluviais com problemas de hidromorfismo, 
presentes no Baixo Amazonas e na parte oriental da Ilha do Marajó. 

• Formação Litorânea Costeira, representada pelos manguezais. Caracteriza-se pela 
salinidade das águas e pela decomposição de sedimentos siltosos. 
 
No herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém-PA), um dos mais renomados 

centros de pesquisa zoobotânica da América Latina, estão registradas mais de duas mil 
espécies da Flora Amazônica, a maior parte colhida em solo paraense. Entretanto, milhares 
de outras espécies permanecem ainda não-catalogadas e até desconhecidas.  

Com isso, permanece praticamente virgem um vasto campo para investimentos ligados 
à exploração e pesquisa da floresta, principalmente nos setores de farmacologia e à 
fabricação de cosméticos, a quem deve interessar o acervo de oleaginosas e ervas 
aromáticas abundantes na região. 

 
 

ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO PARÁ 
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Acapu  Vouacapoua americana  
Angelim rajado Pithecellobium recemosum  
Casca preciosa  Dicypellium caryophyllatum 
Castanheira-do-brasil Bertholletia excelsa  
Jaborandi-legítimo Pilocarpus microphyllus  
Mogno Swietenia macrophylla 
Pau amarelo Euxylophora paraensis  
Pau-de- rosa  Aniba roseodora  
Sucupira Bowdickia nitida  
Ucuuba-branca Virola surinamensis 

Fonte: IBAMA - Portaria No 037-N, de 03/04/92. 
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A Fauna 
A fauna silvestre do Estado do Pará é exuberante e notável por sua diversidade. As 

florestas abrigam aves, mamíferos, peixes, répteis e invertebrados que vivem em diversos 
ecossistemas: cerrado, terra firme, várzea e litorâneo; onde ocupam diferentes ambientes. 

Só na Amazônia, cerca de 930 espécies de aves (Sick, 1997) já foram descritas, e na 
área da grande Belém foram catalogadas 482 espécies organizadas em 20 ordens (Novaes 
& Lima, 1998) das 24 ordens reconhecidas no País (Sick,1997). Esses dados demonstram 
a riqueza da avifauna do território paraense. Dentre essas ordens, citamos: Apodiformes 
(Andorinhões, beija-flores), Ciconiiformes (garças, socozinhos), Falconiformes (falcões, 
gaviões, urubus), Galliformes (mutuns, jacus), Gruiformes (pavãozinho do pará, jacamins, 
saracuras), Piciformes (tucanos, araçaris, pica-paus), Passeriformes (andorinhas, bem-te-
vis, ferreirinho, sabiás e outros) e Psittaciformes (Araras, periquitos e papagaios).  

Dentro da classe dos mamíferos (Mammalia) terrestres são encontrados no Estado: a 
ordem Rodentia (esquilos, cotias, pacas, capivaras, e outros); a ordem Marsupialia 
(gambás, mucuras e jupatis); a ordem Xernathra (tamanduás, preguiças e tatus), a ordem 
Carnívora (mão-pelada, quatis, juparás, furões, gatos-do-mato, jaguatiricas, ariranhas, 
suçuaranas, onças-pintada e outros); e Perissodactyla (antas, veados, caititus e 
queixadas). Das ordens aquáticas, os rios são habitados pela ordem cetácea (duas 
espécies de botos) e a sirênia (uma espécie de peixe-boi). Também ocorre a espécie 
marinha de peixe-boi, na costa do Pará, assim como a fluvial ameaçada de extinção. Os 
morcegos são da ordem Chiroptera, mamíferos que se especializaram no deslocamento 
aéreo. Os Primates (macacos e sagüis), uma das maiores riquezas faunísticas da 
Amazônia estão entre as ordens mais ameaçadas de extinção por causa da destruição 
desenfreada das florestas. (Informativo do MPEG, jan/abr.,1997). No Estado do Pará, 
alguns primatas também se encontram no limiar da extinção.  

Os peixes são o grupo mais diversificado entre todos os vertebrados. Povoam lagos, 
paranás, rios, furos, igapós, estuários, orla marítima e manguezais. Nesses espaços, 
encontram-se os principais representantes da icitofauna regional: Osteoglossiformes 
(pirarucu), Siluriformes (gurijuba; piramutaba; mapará); Perciformes (tucunaré, pescada); 
Characiformes (curimatã, jaraqui, tambaqui); e Rajiformes (arraias). O poraqué e o ituí-
terçado ou sarapó são peixes ornamentais pertencentes à ordem Gimnotiformes.  

 
 

ALGUNS PEIXES E CRUSTÁCEOS DO ESTADO DO PARÁ 
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

PEIXES 
Branquinha Gasterostomus latior 
Cará roxo Cichlasoma severum 
Cavala Scomberomurus cavala 
Curimatã Prochilodus spp. 
Dourada Brachyplastystoma flavicans 
Filhote Brachyplatystoma filamentosum 
Gurijuba Arius parkeri 
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NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

PEIXES (continuação) 
Jandiá Leiarius marmoratus 
Jaraqui Semaprochilodus spp. 
Mapará Hypophthalmus spp. 
Pargo Lutjanus purpureus 
Pescada Amarela Cynoscion acoupa 
Pescada Branca Plagioscion squamosissimus 
Pescada Gó Macrodon ancylodon 
Piramutaba Brachyplastystoma vaillantii 
Pirapema Tarpon atlanticus 
Pirarucu Arapaima gigas 
Serra Scomberomorus brasiliensis 
Surubim Pseudoplatystoma fasciatum 
Tainha Mugil curema 
Tambaqui Colossoma macropomum 
Tamoatá Callichthys callichthys 
Tucunaré Cichla monoculus 

CRUSTÁCEOS 
Camarão Aviú Acetes spp. 
Camarão Piticaia Xiphopenaeus kroyeri 
Camarão Pitu Machrobrachium spp. 
Camarão Rosa Penaeus subtilis 
Caranguejo aranha Anasimus latus 
Caranguejo aranha Nemausa cornutus 
Caranguejo aranha Paradasygysius tuberculatus 
Caranguejo aranha Stenorhynchus seticornis 
Caranguejo uçá Ucides cordatus 
Siri Patola Calappa sulcata 
Lagosta de profundidade Nephropsis aculeata 
Lagosta de profundidade Polycheles typholops 
Lagosta sapateira Scyllarides delfosi 
Lagosta verdadeira Panulirus argus 
Siri azul Callinectes ornatus 
Siri azul Callinectes danae 
Siri vermelho Callinectes bocourti 

Fonte: Furtado(1993). Mérona (1993). Barthem(1990). Silva, Kátia et. al (1998/1999). VIANA, G. et al. (1998).  
 
 
No Pará, ocorrem três ordens de répteis: a ordem Crocodylia (jacarés), a ordem 

Chelonia (os quelônios ou tartarugas), e a ordem Squamata (cobras e lagartos). Esta última 
ordem é a mais abundante em número de espécies. 
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Os invertebrados compreendem artrópodes (insetos, caranguejos, camarões, aranhas, 
etc.), protozoários; moluscos (lesmas, ostras, mexilhões, caracóis, caramujos, lulas e 
polvos) e outros grupos. Trituram, decompõem e reciclam material biológico dos 
ecossistemas. São transmissores das principais doenças regionais e fonte de alimento para 
comunidades humanas, como são os crustáceos que vivem principalmente nos 
manguezais.  

Há muito tempo, os ecossistemas amazônicos vêm sendo alterados de maneira 
altamente prejudicial por práticas relacionadas ao desenvolvimento econômico não-
planejado. Como conseqüência têm afetado muitos animais silvestres, levando alguns à 
extinção. A listagem oficial do IBAMA, de 1992 relaciona algumas espécies consideradas 
ameaçadas de extinção no Estado do Pará. 
 

ALGUMAS ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO PARÁ 
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Arara-azul-grande Anodorhynchus hyacinthinus 
Ararajuba Aratinga guarouba 
Cuxiú Chiropotes satana satanas 
Cuxiú Chiropotes satanas utahicki 
Gato do mato/maracajá Felis wiedii 
Gavião-real Harpia harpya 
Guará Eudocimus ruber 
Lontra Lutra longicaudis 
Macaco Barrigudo Lagothrix lagotricha 
Macaco Guariba Allouatta belzebul 
Mutum-cavalo  Mitu mitu 
Onça pintada Panthera onca 
Peixe-boi Trichechus inunguis 
Peixe –boi-marinho Trichechus manatus 
Sagüi-de-Santarém Callithrix humeralifer 
Suçuarana Felis concolor 
Tamanduá- bandeira Mymercophaga tridactyla 
Veado campeiro/mateiro Ozotocerus bezoarticus 

 Fonte: IBAMA – Portaria No 45 de 27/04/92. Banks & Lima (1994). Novaes & Lima (1998). Guia Zoológico 
do CPA - ELETRONORTE (1999). AURUCCHIO(1995). 
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Unidades de Conservação no Pará 
 

As unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais de relevante valor, de 
domínio público e privado, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos e limites 
definidos, sob regimes especiais 
de administração, às quais se 
aplicam garantias adequadas de 
proteção. 

Constituem-se um instrumento 
importante para resguardar o 
patrimônio natural e cultural, 
destinadas primariamente à 
proteção de seus recursos, 
pesquisa científica, educação 
ambiental, recreação e lazer. 

Apresentam-se sob várias 
categorias de manejo, de acordo 
com as características da área, 
estando os objetivos divididos em 
grupos, entre os quais se 
destacam: 

 
Categorias de Importância Nacional: Protegem totalmente os recursos naturais, através 
de seu uso indireto, mantendo total ou parcialmente os mesmos em estado natural. Suas 
terras pertencem ao Poder Público, salvo se Santuário de Vida Silvestre. Exemplo: 

• Parques Nacionais: Possuem uma superfície considerável com mais de 1.000 
hectares. Contêm características naturais únicas ou espetaculares, possível de 
manejar em um estado natural ou quase natural. Incluem amostras representativas 
de um ecossistema de significado nacional. Podem ser terrestres ou marinhos.  

• Reservas Biológicas: Correspondem a uma zona não perturbada por atividades 
humanas, compreendendo características e/ou espécies da flora ou fauna de 
significado científico. 

 
Categorias de Manejo Complementares: Protegem parcialmente os recursos naturais, 
através de seu uso indireto. O ambiente pode apresentar alterações humanas; e suas 
terras podem pertencer total ou parcialmente ao governo. Quanto à proteção, poderá ser 
efetuada mediante acordo com proprietários particulares. Exemplo: 

• Estações Ecológicas: São estabelecidas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente 
do Ministério do Interior, com o objetivo de proteger amostras dos principais 
ecossistemas do País. Os objetivos específicos de manejo consistem em 
proporcionar condições para pesquisas e monitoramento ambiental; educação e, 
quando possível, facilitar a recreação. 
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• Reserva de Recursos (Reserva Florestal): Geralmente, trata-se de área extensa, não-
habitada, de difícil acesso e em estado natural, da qual ainda se carece do 
conhecimento e tecnologia para o uso racional dos recursos. Os objetivos gerais de 
manejo são proteger os valores do recurso natural para uso futuro e impedir ou reter 
atividades de desenvolvimento, até que sejam estabelecidos outros objetivos de 
manejo permanentes ou para outros fins. 

 
Categorias de Manejo Adicionais: Grupo caracterizado por áreas reservadas, com uso 
direto e racional dos recursos, com manejo sustentável. As terras podem ser do governo ou 
de propriedade do governo e de particulares, embora não sejam consideradas unidades de 
conservação na total concepção do termo, podendo contribuir para o sistema. Exemplo: 

• Reserva Indígena: São áreas caracterizadas por possuírem sociedades indígenas. 
Os objetivos de manejo são: proporcionar o modo de vida de Sociedades que vivem 
em dependência com o meio ambiente, evitando um distúrbio pela moderna 
tecnologia; em segundo plano, realizar pesquisas sobre a evolução do homem e sua 
integração com a terra. 

• Monumento Cultural: Sítio ou área que possua alguma característica arqueológica, 
histórica ou cultural, de interesse nacional ou internacional. Os objetivos de manejo 
são: proteger e preservar os valores culturais e proporcionar oportunidade para o uso 
educativo, recreativo e científico. 

 
Categorias de Manejo Regionais ou Locais: São aquelas pertencentes a outros níveis de 
Governo: 

• Parque Estadual; 
• Parque Municipal; 
• Reserva Biológica Estadual; 
• Reserva Biológica Municipal; e 
• Outras. 

 
Categorias de Manejo de Importância Mundial: As duas categorias encontram-se ainda 
em fase de estudos no Brasil. 

• Reserva da Biosfera; e 
• Reserva do Patrimônio Mundial. 
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 No Pará, estão regulamentadas as seguintes Unidades de Conservação com sua 
respectiva localização geográfica: 

 
CATEGORIA DE MANEJO E 

DENOMINAÇÃO 
 

ÁREA NO 
ESTADO 

(HA) 
LOCALIZAÇÃO 

GOVERNO FEDERAL 
Parque Nacional da Amazônia 960.690 

Total: 994.000 
Oeste, rio Tapajós, rodovia Transamazônica, 
municípios de Itaituba, Aveiro e Maués (AM) 

Reserva Biológica do Rio Trombetas 385.000 Noroeste, rio Trombetas, município de Oriximiná 
Reserva Biológica do Tapirapé 103.000 Sudeste, rio Itacaiunas, município de Marabá 
Estação Ecológica do Jari 163.754 

Total:227126 
Norte, rio Jari, rio Paru, municípios de Almerim e 
Laranjal do Jari (AP) 

Floresta Nacional de Caxiuanã 200.000 Centro - Leste, baía do Caxiuanã, municípios de 
Portel, Melgaço, Gurupá e Porto de Moz 

Floresta Nacional do Tapajós 600.000 Oeste, rio Tapajós, rodovia BR 316 Km 50, 
municípios de Belterra, Aveiro e Rurópolis 

Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri 190.000 Sudeste, Serra dos Carajás, municípios de Marabá e 
São Félix do Xingu 

Floresta Nacional do Itacaiúnas 141.400 Sudeste, rios Itacaiunas e Aquiri, município de 
Marabá, pov. José Rodrigues. Ex-área de uso 
especial de Exército (Gleba Aquiri). 

Floresta Nacional de Saracá Taquera 429.600 Oeste do Pará, na margem direita do rio Trombetas, 
abrange os municípios de Oriximiná, Terra Santa e 
Faro. 

Floresta Nacional de Itaituba I 220.034 Oeste, rios Tapajós e Jamanxim, município de 
Itaituba. Ex-área de uso especial do Exército (Gleba 
Damião) 

Floresta Nacional de Itaituba II 440.500 Oeste, rios Tapajós e Jamanxim, Gleba Aruri, 
município de Itaituba. Ex-área de uso especial do 
Exército (Gleba da Prata) 

Floresta Nacional de Altamira 689.012 Sudoeste, rio Curuá,Terra Indígena Baú, municípios 
de Altamira e Itaituba. Ex-área de uso especial de 
Exército (Gleba Limão) 

Floresta Nacional do Xingu 252.790 Centro-Oeste, rios Xingu e Iriri, Terra Indíg. Kararaô, 
município de Altamira. Ex-área de uso especial de 
Exército (Gleba Mossoró) 

Floresta Nacional de Carajás 411.949 Sudeste, rios Parauapebas e Itacaiunas, PA-275, 
ferrovia de Carajás, Cia. Vale do Rio Doce, município 
de Parauapebas e Marabá 

Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns 647.611 Margem esquerda do rio Tapajós e igarapé-Açu, 
municípios de Santarém e Aveiro 

Área de Proteção Ambiental de Igarapé 
Gelado 

21.600 Sudeste, rio Itacaiunas, ferrovia de Carajás, 
municípios de Parauapebas e Marabá 

TOTAL 5.856.940  
INICIATIVA PARTICULAR/IBAMA 
Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Nadir Júnior 

2.000 Município de Moju 
 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Fazenda Pioneira 

400 Rod. PA 150, Km 422, Distrito Industrial, Município 
de Marabá 

TOTAL 2.400 
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CATEGORIA DE MANEJO E 
DENOMINAÇÃO 

 

ÁREA NO 
ESTADO 

(HA) 
LOCALIZAÇÃO 

GOVERNO ESTADUAL 
Parque Ambiental de Belém (incluído 
na Área da APA Belém) 

1.340 Nordeste; 01o23’13” à 01o26’02” Lat. Sul e 48o23’50” 
à 48o26’47” Long. W.Gr.; município de Belém 

Parque Estadual da Serra dos 
Martírios/Andorinhas 

24.897 Sudeste; coord. geog. 06o04’36” à 06o22’39” Lat. Sul 
e 48o23’06” à 48o35’20” Long. W.Gr.; rio Araguaia; 
município de São Geraldo do Araguaia 

Área de Proteção Ambiental do 
Arquipélago do Marajó - APA Marajó 

5.500.000 Norte/Nordeste; 00o40’00” Lat. Norte 01o50’00” Lat. 
Sul e 48o10’00” à 51o13’00” Long. W.Gr.; oceano 
Atlântico, rio Amazonas, baía do Marajó 

Área de Proteção Ambiental de 
Algodoal- Maiandeua - APA Algodoal 

2.378 Nordeste; 00o34’45” à 00o37’30” Lat. Sul e 47o32’ 05” 
à 47o34’12” Long. W.Gr.; município de Maracanã 

Área de Proteção Ambiental dos 
Mananciais de Abastecimento de Água 
de Belém - APA Belém 

5.886 
Total: 7.226 

Nordeste; 01o22’00” à 01o28’30” Lat. Sul e 48o20’ 30” 
à 48o27’30” Long. W.Gr.; municípios de Belém e 
Ananindeua 

Área de Proteção Ambiental de São 
Geraldo do Araguaia-APA Araguaia 

29.655 Sudeste; coord. geog. 06o03’30” à 06o22’44” Lat. Sul 
e 48o23’27” à 48o36’13” Long. W.Gr.; rio Araguaia; 
município de São Geraldo do Araguaia 

Área de Proteção Ambiental da Ιlha do 
Combu 

1.500 Nordeste; 01o29’20” à 01o31’11”Lat. Sul e 48o25’ 54” 
à 48o29’34” Long. W.Gr.; município de Belém 

Reserva Estadual para Aproveitamento 
Científico (Palhão) 

1.180  

 TOTAL 5.566.836  
GOVERNO MUNICIPAL   
Parque Ecológico do Município de 
Belém 

35 Nordeste, Conjunto Médici II, município de Belém 

Parque Ecológico da Ιlha do Mosqueiro 182 Nordeste, Ιlha do Mosqueiro, município de Belém 
Reserva Ecológica da Mata do 
Bacurizal e do Lago Caraparú 

- Nordeste, Ιlha do Marajó, município de Salvaterra 

Área de Proteção Ambiental de Barreiro 
das Antas 

 
153 

 
Sudeste, município de São Geraldo do Araguaia 

Área de Proteção Ambiental Jabotitiua-
Jatium 

14.254 Nordeste, município de Viseu 

Área de Proteção Ambiental da Costa 
de Urumajó 

30.617 - 

Área de Proteção Ambiental Bom 
Jardim/PassaTudo 

- Município de Itaituba 

Área de Proteção Ambiental Praia do 
Sapo 

- Sudeste do rio Tapajós, da foz do igarapé Oriundo 
até o limite da Reserva Indígena Área do Mangue 

TOTAL 45.241  
TOTAL GERAL 11.471.017  
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Terras Indígenas 
  

Segundo a Constituição Federal de 1988, terras indígenas são aquelas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas por eles habitadas em caráter 
permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
 O Pará abriga, segundo dados oficiais, 39 terras indígenas reconhecidas juridicamente 
com uma população de mais de 15.000 índios, sem contar os não-identificados 
oficialmente. É sabido o legado dessas sociedades para toda humanidade em termos de 
meio ambiente, já que vivem na América há mais de 12.000 anos, segundo as últimas 
pesquisas, sem que tenham devastado essa rica e diversa massa biótica animal e vegetal.  
 As evidências desses fatos comprovam-se através das escavações arqueológicas 
realizadas no território paraense: na Gruta da Pedra Pintada, em Monte Alegre e na Gruta 
do Gavião, na serra dos Carajás. Considerados os sítios arqueológicos mais antigos 
encontrados até agora na Amazônia, neles, obtiveram-se dados sobre as atividades 
quotidianas de seus habitantes através de fragmentos de material lítico (de pedra), carvão 
vegetal, ossos de animais e pinturas que expressam o mundo imaginário dos antigos 
índios. 
 No momento, todas as terras indígenas sofrem grande pressão da ocupação 
econômica extensiva do Pará. A maioria dos grupos, quer tenham suas terras 
regularizadas, quer não, encontram-se em áreas circundadas ou invadidas por fazendas, 
madeireiras, mineradoras e projetos de colonização, todos exercendo forte pressão sobre a 
natureza, alterando 
significativamente o modo 
tradicional de gestão territorial 
e ambiental e do uso dos 
recursos naturais das 
populações indígenas. 
 Não obstante essa 
realidade, são esses povos 
que ainda detêm grande parte 
do conhecimento sobre os 
ecossistemas amazônicos, 
sobre o uso de recursos, sobre 
a fauna e a flora, sobre 
propriedades medicinais das 
plantas e sobre tecnologia da 
construção de embarcações e 
de processamento de óleos e 
alimentos. 
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Problemas Ambientais do Estado do Pará 
 
 Até os anos 60, a economia paraense apoiava-se fundamentalmente no extrativismo, 
alternando-se os momentos de depressão e prosperidade, segundo o comportamento 
externo e, portanto, dos preços alcançados por alguns poucos produtos de exportação, 
cuja coleta configurava o perfil da ocupação econômica e as relações sociais. Na metade 
dos anos 60 e início de 70, começava uma nova fase na economia regional, quando a 
estratégia de “valorização da Amazônia” que inspirava os planos de desenvolvimento da 
região, cede lugar à estratégia de “integração” da região à economia nacional e 
internacional. 

Com, a nova política de desenvolvimento regional, as formas tradicionais de exploração 
econômica – o extrativismo vegetal voltado para exportação, a agricultura itinerante de 
base familiar e a incipiente indústria local – passaram por intensas mudanças induzidas 
pela política de transportes, centrada na abertura de estradas e pela política de incentivos 
fiscais. 
 No Estado, implantam-se grandes complexos minerometalúrgicos e uma gigantesca 
infra-estrutura para lhes dar suporte, ensejada pela descoberta de expressivas reservas de 
ferro, bauxita, e outros bens minerais, bem assim pela estratégia dos países 
industrializados de transferir para o “terceiro mundo” a produção de semi-elaborados – 
produtos altamente consumidores de energia e potencialmente geradores de danos 
ambientais. 
 Sem o necessário acompanhamento de medidas tendentes a minimizar os impactos 
sócio-ambientais que pudessem vir a causar, grandes eixos viários como a Belém/Brasília 
(BR.-010), a Santarém/Cuiabá (BR.-163) e a Transamazônica (BR.-230) foram abertos. 
Dentro da mesma estratégia, foi construída a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, com o objetivo 
de suprir as grandes plantas industriais a serem implantadas. 
 Ao aumentar a pressão sobre o potencial de recursos naturais existentes no Estado, 
desencadeia-se um intenso processo migratório movido pelas perspectivas da atividade 
garimpeira, dando origem à chamada “frente garimpeira”, determinando profundas 
alterações na estrutura demográfica do Estado e, conseqüentemente, minando a já 
reduzida capacidade de atendimento da rede estatal de serviços básicos. Para essas 
áreas, convergiam milhares de trabalhadores rurais expulsos de outros Estados, como 
resultado da concentração fundiária pela perspectiva de um futuro melhor em território 
amazônico. 
 Inúmeros núcleos populacionais surgem às margens dos eixos viários e no entorno das 
reservas minerais reveladas, dando origem à criação de dezenas de municípios 
inteiramente desequipados para atender à demanda crescente da população. Como 
conseqüência, mais de um terço dos atuais municípios do Estado surgiu no últimos dez 
anos. 
 Um intenso processo de implantação de atividades agropecuárias e minerais e também 
de exploração madeireira voltadas para o mercado, para aproveitar matéria-prima 
proveniente do corte raso acentuou alterações na cobertura vegetal do território. A 
implantação dessas atividades trouxe, ainda, reflexos negativos sobre muitas das áreas 
indígenas no Estado que vêm sofrendo com investidas sobre as suas terras, a despeito do 
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reconhecimento de seus limites, em flagrante contradição com as disposições 
constitucionais, gerando, com isso, um clima de permanente tensão e constantes conflitos. 

Sem dúvida, a preocupação com a sustentabildade dos recursos naturais da região é 
constante, por serem reconhecidos como de importância estratégica para a inserção do 
Pará à economia nacional e internacional, e criarem a perspectiva de desenvolvimento do 
Estado e da Nação. No entanto, o atual modelo de exploração econômica dos recursos 
naturais paraenses caracteriza-se ainda numa base produtiva fortemente concentrada na 
extração primária de seus recursos, com um baixo nível de verticalização industrial, 
incapaz, portanto, de assegurar a internalização dos benefícios econômicos e sociais dos 
empreendimentos instalados em seu território. Isso causa vários problemas ambientais no 
Estado do Pará, os quais comprometem a sustentabilidade ambiental e social, atingindo os 
seguintes níveis: 

REGIONAL 
• Mineração  
• Exploração Palmiteira 
• Pecuária e Agricultura 
• Pesca 
LOCAL 
• Poluição de rios e igarapés por esgoto sanitário 
• Lixo Doméstico e Hospitalar 
• Poluição do Ar (Carvão, veículos automotores) 
• Poluição Sonora 
• Poluição Industrial 

 
 
O Papel das Atividades Econômicas e Empresariais e a Questão Ambiental  

 
A implantação da Lei 6.938, de agosto de 1981, trata da Política Nacional de Meio 

ambiente em todo território nacional, e instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA (fazem parte deste sistema : órgãos da União, Estados, Municípios e Fundações 
instituídas pelo Poder Público) para a proteção e melhoraria da qualidade ambiental. 

Dentro da estrutura do SISNAMA, surgiu o Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) o qual estabelece as normas e critérios para o licenciamento de atividades 
efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados, através de órgão 
competente para exercer o controle e a fiscalização dos recursos naturais, com o objetivo 
de realizar a Gestão Ambiental.  

Os órgãos estaduais de meio ambiente desenvolvem ações preventivas de proteção ao 
meio ambiente, como também ações repressivas e de compensação por danos causados 
ao patrimônio natural. 

As empresas e atividades que atuam no Estado do Pará são, sem dúvida alguma, 
importantes para o desenvolvimento econômico e social da região. Por essa razão, o 
esforço conjunto entre os setores público e empresarial, relativo às questões ambientais, é 
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primordial. E imprescindível para as empresas a aplicação de princípios de Gestão 
Ambiental. 

Administrar visando ao uso sustentável de recursos naturais garante a continuidade 
dos negócios, a rentabilidade dos produtos e, sobretudo, estabelece um relacionamento 
melhor com a comunidade. Decidir sobre essa tomada de decisão implica conhecer o 
Licenciamento Ambiental. 
 
 
O Que é o Licenciamento Ambiental 

 
O Licenciamento Ambiental é um dos instrumentos da Gestão Ambiental estabelecido 

pela Política Nacional disposta na Lei Federal de No 6.938/81 e pela Lei Estadual de No 
5.887/95. Estas leis conferem à Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia e Meio 
Ambiente – SECTAM, competência para licenciar a localização, a instalação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 
 
 
Quem está Sujeito ao Licenciamento Ambiental 
 

Toda pessoa, física ou jurídica (empresas e/ou indústrias), que utilize ou explore os 
recursos naturais e que venha a ser considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou 
degradadora do meio ambiente depende do licenciamento prévio da SECTAM, do contrário 
estará sujeita às sanções previstas em lei. Entre essas atividades, vejamos algumas, 
conforme a Resolução No 237/19/97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA: 
 

Industriais  
- Metalurgia  
- Beneficiamento mineral (caulim, bauxita, argila etc.)  
- Celulose e papel  
- Matadouro e frigorífico  
- Lacticínio e alimentícia  
- Óleo e sabão  
- Perfumaria e sabonetes  
- Indústria pesqueira  
- Usina asfáltica e de concreto 
- Indústria química e farmacêutica  
- Recapagem de pneus e outras  
- Atividade de Produtos Perigosos (Prestadoras de serviços, Empresas que 

comercializam produtos agrotóxicos, Empresas que manipulam e comercializam 
preservativos de madeira)  

- Fabricação de veículos automotores 
- Fabricação de artefatos de couros e curtumes 
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- Fabricação de adubos e fertilizantes, tintas e vernizes 
- Produção de gases em geral 
- Tecelagens 
 
Minerais  
- Jazidas de substâncias metalíferas  
- Jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil  
- Jazidas de fertilizantes  
- Jazidas de combustíveis de fósseis sólidos  
- Jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas  
- Jazidas de gemas e pedras ornamentais  
- Jazidas de minerais industriais não incluídas nas classes precedentes  
- Jazidas de águas minerais  
 
Agroflorestais  
- Atividades madeireiras (serraria, laminados e compensados, carvoejamento, 

aproveitamento de resíduos, marcenaria e movelaria)  
- Atividade agropecuária  
- Atividade agroindustrial  
- Atividade palmiteira  
 
Infra-estruturais  
- Aquicultura  
- Represas e reservatórios  
- Linhas de transmissão de eletricidade (grande escala)  
- Bases de armazenamento de petróleo  
- Irrigação e drenagem  
- Dutos (óleo, gás, água e outros)  
- Portos e cais  
- Aproveitamento hidroelétrico  
- Aeroportos, ferrovias, hidrovias e rodovias  
- Saneamento urbano (grande escala)  
- Parcelamento do solo (loteamentos e desmembramentos)  
- Edificações uni e multifamiliares  
- Distritos industriais  
- Malacocultura 
- Ranicultura 
- Turismo (grande escala)  
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Tipos de Licença Ambiental  
 
 A Licença Ambiental é um ato administrativo pelo qual a SECTAM aplica as normas 
protecionistas do meio ambiente que deverão ser seguidas pelo empreendedor, pessoa 
física e jurídica que deseje atuar no território paraense; em conformidade com ás práticas 
de Gestão Ambiental. São expedidas pela SECTAM as seguintes licenças: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI); Licença de Operação (LO). 
   
Passos para o Licenciamento 
 
Primeiro Passo: Cadastramento  
 

O requerente deve procurar a SECTAM e registrar todas as informações técnicas do 
empreendimento e da natureza de suas atividades. Assim deverá solicitar a: 
 
Licença Prévia - LP 

Emitida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade 
aprovando sua localização e concepção do projeto, atentando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 
de sua implementação: 
Documentos necessários para obtenção da LP: 

- Requerimento padrão da SECTAM;  
- anteprojeto conforme roteiro técnico da SECTAM (conforme porte da empresa); 
- planta da situação e localização do empreendimento; 
- cadastro técnico fornecido pelo IBAMA; 
- autorização prévia de órgãos e entidades federais, estaduais e municipais pertinentes 

(se necessário); 
- cópia do documento de identidade e CPF do representante legal; 
- cópia da ata de eleição da última diretoria, quando se tratar de sociedade anônima, 

ou do contrato social registrado, no caso de sociedade limitada; 
- alvará da prefeitura; 
- inscrição estadual; 
- cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ; 
- titulação da terra; 
- declaração de informações ambientais – DIA; 
- termo de referência para elaboração de programa de educação ambiental. 

 
Licença de Instalação - LI 
Após a emissão da Licença Prévia, o empreendedor deverá apresentar o projeto executivo 
com o monitoramento e o projeto de Engenharia Ambiental para iniciar a etapa de 
construção de seu empreendimento 
Documentos necessários para obtenção da LI: 

- Requerimento de Licença de Instalação – LI; 
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- Cópia de Publicação da LP; 
- Licença da Prefeitura Municipal; 
- Cópia da autorização de desmatamento expedida pelo IBAMA, quando for o caso. 

 
Licença de Operação - LO 
Após a emissão da LI, a LO autoriza a operação da atividade e aferição de seus 
equipamentos, conforme previsto no projeto executivo. 
Documentos necessários para obtenção da LO: 

- Requerimento de Licença de Operação – LO; 
- Cópia de Publicação da LI; 
- Cópia do Registro de Licenciamento no Departamento Nacional de Produção Mineral 

– DNPM; quando for o caso. 
 
Segundo Passo: Análise de Projetos  
 

Para liberar a Licença Ambiental, a SECTAM examina a documentação apresentada, 
consulta a legislação e os dados disponíveis sobre a localização e potencial poluidor do 
empreendimento, através da vistoria no local proposto para o empreendimento. 

Ao realizar a vistoria, a SECTAM pode decidir quanto a (o): 
- Apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA; 
- Projeto de Engenharia Ambiental – PEA; 
- Plano de Controle Ambiental – PCA; 
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD; 
- Plano de Recuperação da Mata Ciliar; 
- Licenciamento concedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
- Inviabilidade ou suspensão temporária do empreendimento se não estiver de acordo 

com a Legislação Ambiental. 
 
Terceiro Passo: Prazo Para Licenciar 
 

O tempo previsto para liberação do licenciamento depende de diversos fatores, que 
incluem a qualidade do projeto (perfeito detalhamento técnico da atividade) e o volume de 
processos a serem analisados pela SECTAM. Em condições normais, o licenciamento 
pode ser liberado num prazo médio de 60 dias.  

As taxas correspondentes ao licenciamento serão cobradas de acordo com o porte do 
empreendimento, o tipo de licença e o potencial poluidor e degradador da atividade. 

Quando o empreendedor solicitar e receber a Licença Ambiental em qualquer fase e 
concedida pela SECTAM, deve ser publicada no Diário Oficial do Estado e/ou num jornal 
local de maior circulação. A publicação da licença é imprescindível para a sociedade tomar 
conhecimento da possível instalação do projeto. 
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Penalidades  
 
O empreendimento que funcionar sem o devido licenciamento está sujeito às penalidades 
previstas na Lei Estadual No 5.887 de 09.05.95, que dispõe sobre a Política de Meio 
Ambiente no Estado do Pará. Vejamos as penalidades previstas na Lei:  

- Advertência; 
- multa simples ou diárias; 
- apreensão de animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e 

veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração; 
- inutilização, interdição e suspensão de venda e/ou fabricação do produto; 
- embargo, desfazimento ou demolição da obra; 
- interdição parcial ou total, temporária ou definitiva, do estabelecimento ou atividade; 
- cassação do alvará de licença de estabelecimento, da obra ou atividade, ou do alvará 

de autorização de funcionamento; 
- indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou restrição, ou não, de 

incentivos concedidos pelo Poder Público;  
- indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou suspensão, ou não, da 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 
- redução de atividades geradoras de poluição de acordo com os níveis previstos na 

licença; 
- prestação de serviços à comunidade. 

 
 
Gestão Ambiental  
 

É um mecanismo de condução que orienta e controla o uso dos recursos naturais, por 
meio de determinadas ações econômicas de instrumentos regulamentados em lei, da 
normalização e, de investimentos públicos e financeiros. É aplicada em nível Federal, 
Estadual e Municipal, para conduzir a uma mudança de atitude no uso dos recursos 
naturais, tanto pelas empresas como pelos órgãos públicos e pelo cidadão comum. 

Ela parte do princípio de que a natureza é a base necessária e, indispensável da 
economia moderna, bem como das gerações presentes e futuras. Assim, para ter um 
desenvolvimento sustentável, é preciso conciliar o crescimento econômico com a 
preservação do ambiente. É necessário sobretudo ter uma consciência coletiva em relação 
ao direito atual e futuro a um ambiente saudável e produtivo. Essa consciência crescente 
se reflete na medida em que as questões relativas à sustentabilidade dos recursos naturais 
ocupam hoje uma significativa parcela de investimentos e esforços administrativos em 
quase todos os setores de produção para cumprir as exigências das leis ambientais. 
 Neste sentido, torna-se imprescindível a aplicação, pelo Governo, pelas empresas e 
pela sociedade, de princípios de Gestão Ambiental condizentes com o desenvolvimento 
sustentável, sob pena de serem estabelecidas severas restrições aos produtos industriais, 
que poderão ostentar o rótulo de “ambientalmente danosos”, e levar ao desperdício e até 
ao esgotamento de relevante capital natural do território paraense sem a almejada 
qualidade de vida para a população. 
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 Nas empresas a gestão ambiental conta com três ferramentas voluntárias ao nível da 
organização empresarial, que permitem reduzir tanto os custos de operação como os 
danos ambientais, o que constitui a sua maior vantagem. São consideradas ferramentas: 
 
Sistema de Gestão Ambiental: Conjunto de procedimentos para administrar uma 
empresa, com os objetivos de diminuir a poluição, otimizar o uso dos recursos naturais, 
diminuir os riscos de acidentes e reduzir custos. 
 
Serie ISO 14000: Grupo de normas que fornecem ferramentas e estabelecem um padrão 
para sistemas de gestão ambiental no âmbito das empresas. Representa o controle da 
sociedade industrial e de consumo sobre a produção considerando os padrões ambientais. 
 
Certificação Ambiental: Através da certificação, a empresa pode comprovar ao público 
que está cumprindo as exigências do sistema de gestão ambiental e a legislação 
ambiental. A certificação é feita por uma auditoria independente. 
 
Sistemas de Gestão ambiental podem ser adequados às necessidades de cada empresa 
individual, segundo o seu tamanho e a complexidade do processo de produção. O sistema 
pode variar de simples a complexo, podendo ser modificado segundo a evolução da 
empresa. A série ISO 14000 é uma ferramenta mais complexa e ambiciosa que exige um 
esforço administrativo considerável da empresa. Por isso é adotada sobretudo por grandes 
empresas. 
 
Gestão Ambiental no Setor Público - Conforme dispõe a constituição Federal, a 
qualidade satisfatória do meio ambiente é responsabilidade de todos, mas, prioritariamente, 
do Poder Público, que dispõe de diversos instrumentos para proceder a gestão ambiental, 
de forma a preservar ou conservar o meio ambiente. Os instrumentos de Gestão Ambiental, 
executados pela SECTAM em território paraense, encontram-se dispostos na Lei Federal 
No 6.938/81, complementados pela Lei Estadual No 5.887/95, sendo os seguintes: 

- Avaliação de Impactos Ambientais; 
- Audiências Públicas; 
- Cadastro e Informações Ambientais; 
- Educação Ambiental; 
- Espaços Territoriais Especialmente Protegidos; 
- Estímulos e Incentivos; 
- Fiscalização Ambiental; 
- Fundo Estadual de Meio Ambiente; 
- Gerenciamento Costeiro; 
- Infrações e Sanções; 
- Licenciamento Ambiental; 
- Monitoramento; 
- Participação Popular e do Direito à Informação; 
- Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
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- Zoneamento Ecológico-Econômico.  
 

Afora os instrumentos públicos de Gestão Ambiental, no Pará, a Secretaria Executiva de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente executa e coordena o Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada - PGAI/PA, projeto que visa melhorar e fomentar a Gestão Ambiental, tanto na 
esfera pública como no seio da iniciativa privada.  
 
 
O Projeto de Gestão Ambiental Integrada – PGAI/PA 

 
O Projeto de Gestão Ambiental Integrada do Estado do Pará – PGAI/PA é um conjunto 

de ações gerenciadas pela sociedade, voltadas à organização ambiental. Os objetivos do 
projeto são contribuir para a proteção das áreas vulneráveis de alta biodiversidade e 
promover o uso sustentado dos recursos naturais, através de um modelo descentralizado e 
participativo de Gestão Ambiental Integrada. Considerando a problemática ambiental e as 
dimensões geográficas do Estado, foram selecionadas duas áreas prioritárias para 
implantação do PGAI/PA: a área de Moju-Capim, localizada na região nordeste do Pará, 
que apresenta um elevado grau de antropismo, e a área de Tapajós, situada na região 
centro-oeste do Estado do Pará, que apresenta características ambientais mais 
conservadas. 

A concepção da Gestão Ambiental Integrada baseia-se numa combinação de quatro 
elementos fundamentais: Informação Ambiental; Participação da População, através dos 
diversos segmentos da sociedade, entre eles empresários e ONGs; Gestão Ambiental 
Descentralizada; e, Planejamento e Controle Ambiental. 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 n° 5.887/95 (Lei Ambiental do 
Estado do Pará), particularmente com referência à estrutura funcional do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente – SISEMA, integrando órgãos 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. 

O PGAI/PA tem apoio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil - PPG-7, no âmbito do Subprograma de Política de Recursos Naturais – SPRN, e da 
Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal – SCA do Ministério do Meio 
Ambiente – MMA. 
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Instituições de Proteção ao Meio Ambiente no Pará  
 

Devido à dimensão do Estado e sabendo-se dos recursos limitados e da complexa 
situação vivida em seu território, somente um trabalho conjunto entre os níveis municipal, 
estadual e federal e uma colaboração eficiente entre organizações governamentais e 
instituições particulares podem diminuir a exploração e a destruição nesta região de 
floresta tropical. As instituições que participam da Gestão Ambiental no Pará são as 
seguintes: 

 
Órgãos Federais 
 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – 
Órgão responsável por formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional 
de Meio Ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e 
fomento dos recursos naturais renováveis.  
End.: Av. Conselheiro Furtado No 1303  CEP: 66.035-350 
Tel.: (0xx91) 224 58 99 Fax: 2231299 
 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI – Estabelece e executa a Política Indigenista de 
forma a promover a prestação de assistência médico – sanitária e educação básica aos 
índios; demarcar, assegurar e proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas; 
estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas. Atua, 
ainda, na defesa dos interesses indígenas, de sua cultura, de suas terras, de suas riquezas 
naturais e o equilíbrio tribal ante a sociedade nacional. 
End.: Tv. Padre Eutíquio No 2315  CEP: 66.033.000 
Tel.: (0xx91) 223-6372/2120082 Fax: 223-6372 
E-mail: funaiaerbelem@uol.com.br 
 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM – Tem por finalidade promover o 
planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, 
superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como 
assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território 
nacional. 
End.: Av. Almirante Barroso No 1839  CEP: 66.093-020 
Tel.: (0xx91) 276-8850 Fax: 276-6709 
 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA - Órgão responsável pela 
execução da reforma agrária e pela promoção, coordenação e controle da questão 
fundiária no País. 
End.: Rodovia Murucutum S/ No Souza  CEP: 66.610-120 
Tel.: (0xx91) 276.9900 Fax: 276-7073 
E-mail: sr01gab@interconect.com.br 
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA – Sua missão é viabilizar 
soluções para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro por meio de 
geração, adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias em benefício da 
sociedade. 
End.: Dr. Eneas Pinheiro S/ No CEP: 66.095-100 
Tel.: (0xx91) 276-6333 Fax:276-9845 
Home Page: http://www.embrapa.cepatu.br 
 
Órgãos Estaduais 

 
Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM - É o órgão 
do governo estadual encarregado de coordenar, executar e controlar as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à proteção e conservação do 
meio ambiente. Esta instituição coordena o PGAI/PA.  
End.: Tv. Lomas Valentinas No 2.717, Marco, Belém - Pa CEP: 66.095-770 
Tel.: Geral: (0xx91) 276.5100, Unidade de Apoio do PGAI/PA - Fone/Fax: 276-4573 
E-mail: sectam@sectam.pa.gov.br E-mail UA-PGAI/PA: uappg7@sectam.pa.gov.br 
Home Page: http://www.sectam.pa.gov.br 
 
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 SECTAM quanto ao meio 
ambiente. 
End.: Tv. Lomas Valentinas No 2.717, Marco, Belém - Pa CEP: 66.095-770 
Tel.: Geral: (0xx91) 276-5100/276-4602 Ramais: 211,212 e 213 Fax: 276-0731 
E-mail: sectam@sectam.pa.gov.br 
Home Page: http://www.sectam.pa.gov.br 

 
Ministério Público Estadual – MPE - Na área penal, sua atuação é central. Na área dos 
interesses coletivos atua na defesa do meio ambiente, dos consumidores, das pessoas 
portadoras de deficiência física, das crianças e adolescentes, dos direitos constitucionais 
dos cidadãos e do controle da Administração Pública. 
End.: Rua João Diogo No 100, Cidade Velha   CEP: 66.015-170 
Tel.: (0xx91) 210-3509 
E-mail: numamp@mp.pa.gov.br 
 
Companhia de Polícia de Meio Ambiente - CIPOMA - A Policia Militar, através do 2o 
CIPOMA, atua na defesa do meio ambiente na região metropolitana de Belém e, em casos 
excepcionais, em todo o território paraense. Executa o policiamento preventivo do meio 
ambiente e colabora com os demais órgãos competentes no referido assunto.  
End.: Rua Utinga S/No, Marco   CEP: 66.610-010 
Tel.: (0xx91) 276-4183 Fax: 276-5230 
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Polícia Civil – PC - Suas atribuições dizem respeito ao exercício exclusivo da polícia 
judiciária do Estado. Apura os fatos delituosos e cuida da perseguição de seus agentes. 
Conta com a Delegacia do Meio Ambiente em Belém, vinculada à Divisão de Investigações 
e Operações Especiais – DIOE. 
End.: Av. Nazaré No 489, Nazaré   CEP: 66.035-170 
Tel.: (0xx91) 242-3706/242-4301 Ramal: 32 Fax: 242-4226 
E-mail: pcivil@prodepa.gov.br 
 
Secretaria Executiva de Agricultura - SAGRI – Órgão Coordenador do Sistema 
Agropecuário no Estado, que tem por finalidade a coordenação do setor, em consonância 
com as políticas e diretrizes estabelecidas pelos governos Federal e Estadual, estimulando 
a participação efetiva das lideranças políticas, Econômicas, Sociais e dos produtores rurais. 
End.: Travessa do Chaco No 2.232, Marco  CEP: 66.093-120 
Tel.: (0xx91) 246-7706 Fax: 226-4742 
 
Secretaria de Fazenda - SEFA - Avalia, controla e fiscaliza os assuntos relativos à política 
de administração fazendária e execução financeira do Estado.  
End.: Av. Visconde de Sousa Franco No 110  CEP: 66.053-000 
Tel.: (0xx91) 212-0066 Fax: 223-0776 
E-mail: sefagab@prodepa.gov.br 
 
Secretaria Executiva de Saúde Pública - SESPA – Regulamenta, controla e fiscaliza os 
assuntos relativos à assistência à saúde. 
End.: Av. Conselheiro Furtado No 1.597, Batista Campos  CEP: 66.040-100 
Tel.: (0xx91) 224-2333 Fax: 2231047 
E-mail: sespa2@prodepa.gov.br 
 
Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM – Tem por 
finalidade formular e implementar a política de desenvolvimento nas áreas de indústria, 
comércio, mineração, microempresa e turismo do Estado do Pará, para o que deverá 
realizar estudos, o planejamento, a execução e o controle das atividades relativas às suas 
respectivas áreas de atuação. 
End.: Av. Presidente Vargas No 1.020, Centro  CEP: 66.017-000  
Tel.: (0xx91) 241-4500 Ramal: 64 Fax: 222 9243 
E-mail: depad@prodepa.gov.br 
 
Instituto de Terras do Pará - ITERPA – Tem por finalidade executar a política agrária do 
Estado do Pará, cabendo-lhe definir, retificar, aviventar e demarcar limites estaduais e 
municipais; além de extremar o domínio público do particular e introduzir quaisquer 
modificações no sistema legal relativo aos problemas fundiários. 
End.: Rua Farias de Brito No 56,    CEP: 66.090-000 
Tel.: (0xx91) 249-6055 Fax: 249 -9488 
E-mail: iterpa@prodepa.gov.br 
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Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG – Sua missão é produzir e difundir 
conhecimentos e acervos científicos sobre os sistemas naturais e sócio-econômicos 
relacionados à Amazônia. 
End.: Av. Magalhães Barata, No 376  Nazaré CEP: 66.040-710 
Tel.: (0xx91) 249-1233 Fax: 249-0466 
Home Page: http://www.museu-goeldi.br 
 
Órgãos Municipais 
Prefeituras dos Municípios do Estado do Pará 
 
 
O Papel das Organizações Não-Governamentais 
 
 As Organizações Não-Governamentais (ONG's) são entidades de direito privado, sem 
fins lucrativos, voltadas para preservação e conservação dos recursos naturais. As ONG's 
exercem um papel educativo fundamental junto à população, através de campanhas 
educativas e da realização de projetos voltados para a preservação e recuperação de 
ecossistemas degradados.  
 
Entidades Privadas que Atuam na Área Ambiental 
• Conselho Indigenista Missionário - CIMI – É um órgão anexo à Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) e trabalha em prol dos povos indígenas. 
End.: Tv. Nina Ribeiro No 254, Canudos  CEP: 66.070-020 
Tel.: (0xx91) 226-5408 Fax: 246-7222 
E-mail: cimipara@amazon.com.br 

• Fórum da Amazônia Oriental – FAOR - Realiza estudos, debates e fomenta políticas 
públicas de desenvolvimento sustentável envolvendo sindicatos, ONGs e associações 
de bairros. 
End.: Av. Senador Lemos No 557, Umarizal CEP: 66.050-000 
Tel.: (0xx91) 241-8716 

 E-mail: faor@amazon.com.br 
• Federação de Órgãos Para Assistência Social e Educacional - FASE – Presta 

assessoria a movimentos sociais, sindicatos e organizações de trabalhadores urbanos 
e rurais. 
End.: Rua Bernal do Couto No 1329, Umarizal CEP: 66.055.080 
Tel.: (0xx91) 242-0318  
E-mail: fase-bel@amazon.com.br 

• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – FETAGRI - 
Defende os direitos dos trabalhadores rurais no território paraense. 
End.: Tv. Pedro I No 1.012, Umarizal    CEP: 66.050-100 
Tel.: (0xx91) 241-2419 Fax: 241-6269 
E-mail: fetagri@amazon.com.br 
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• Grupo de Trabalho Amazônico – GTA – sua missão é representar as organizações 
filiadas e promover a participação e os interesses da sociedade civil, prioritariamente 
das comunidades de base, no processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia 
Legal. 
End.: SCLN 202 – Bl. B – Sala 105 CEP: 70.832-525 Brasília/DF 
Telefax: (0xx61) 322-3055 
E-mail: gta@tba.com.br 

• Instituto do Homem e Meio Ambiente – IMAZON – Promove o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia, através de estudos, disseminação de informações e 
formação profissional. 
End.: Rodovia Coqueiro Km 1, Conj. Residencial Village Pau D'Arco – Casa No 9 – 
Coqueiro CEP: 67.113-000 
Tel.: (0xx91) 235-4214 Fax: 235-1234 
E-mail: imazon.bel@zaz.com.br 

• Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM - O instituto une 
pesquisadores e educadores que compartilham o compromisso de gerar informações 
científicas e formar recursos humanos que sirvam de base para um futuro 
ambientalmente mais saudável e socialmente justo para a região amazônica. 
End.: Tv. Enéas Pinheiro No 1424   CEP: 66.087-660 
Tel.: (0xx91) 276-3576 Fax: 276-3576 
E-mail: ipam@amazon.com.br 

• Movimento de Pescadores Artesanais do Pará - MOPEPA – Trata de assuntos 
referentes à defesa dos direitos dos Pescadores artesanais no Estado do Pará. 
End.: Tv. Ocidental do Mercado Bolonha No 21, Altos, Comércio  CEP: 66.013-030 
Tel.: (0xx91) 2123886 
E-mail: mope@zaz.com.br 

• Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Tem por finalidade defender a 
Constituição, a ordem jurídica social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituição jurídicas. 
Promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos 
advogados em toda a República Federativa do Brasil. 
End.: Praça do Rio Branco No 93, Comércio  CEP: 66.015-060 
Tel.: (0xx91) 212-2144 
Home Page: http://www.oab-pa.org.br 

• Programa, Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia - POEMA – Programa especial 
da Universidade Federal do Pará (UFPa), que trabalha no apoio a comunidades 
urbanas e rurais da Amazônia, através da utilização sustentável dos recursos da 
região.  
End.: Campos Universitário – Setor Profissional, Guamá CEP: 66.075-900 
Tel.: (0xx91) 211-1686/211-1700/211-1687 Fax: 211-1687 
E-mail: poem@ufpa.br / poema@amazon.com.br 
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Principais Leis e Decretos Utilizados pela Sectam  
 
 Legislação Federal 
 
• Lei No 4.771 de 15/09/65 - Institui o Código Florestal 

Art. 42. § 1o As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas 
programações, texto e dispositivos de interesse florestal, aprovados pelo órgão 
competente no limite mínimo de cinco (5) minutos semanais distribuídos ou não em 
diferentes dias. 

• Decreto Lei No 221 de 28/02/67 - Dispõe sobre a proteção e estímulo a pesca  
• Lei No 5.197 de 13/01/67 - Dispõe sobre a proteção da Fauna e dá outras providências 
• Lei No 6.938 de 30/08/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

afins e mecanismo de formulação e aplicação e dá outras providências. 
• Lei No 7.802 de 11/07/89- Lei de agrotóxicos 
• Lei No 9.605 de 12/02/98 (Lei da Natureza) - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá 
outras providências. 

• Lei No 4.717, de 29/06/65 – Regula a ação popular 
• Lei No 7.347, de 24/07/85 – Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico (vetado) e dá outras providências. 

• Lei No 6.576, de 30/9/78 - Dispõe sobre o abate do açaizeiro em todo o território 
nacional, e dá outras providências 

• Lei No 7.563, de 19/12/86 – Institui o Pró-Fruti – Programa Nacional de Arborização 
Urbana com árvores frutíferas e determina outras providências.  

• Lei No 7.542, de 26/9/86 – Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição 
de coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos em águas sob 
jurisdição nacional, em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, alijamento ou 
tortura do mar, e dá outras providências. 

• Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
São atos baixados pelo plenário para proteção e conservação dos recursos naturais. 
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Legislacão Estadual 
 
• Lei No 5.630 de 20/12/90 - Estabelece normas para a Preservação de Áreas dos 

Corpos Aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive os “olhos d’água”, de acordo 
com o Artigo 255, inciso II da Constituição Estadual. 

• Lei No 5.793 de 04/01/94- Define a Política Minerária e Hídrica do Estado do Pará, 
seus objetivos, diretrizes, instrumentos e dá outras providências.  

• Lei Complementar No 017 de 24/01/94 - Regulamenta o Parágrafo 3o do Artigo 244 da 
Constituição Estadual, que dispõe sobre a instalação, ampliação e operação das 
indústrias de pesca pelo sistema de arrasto e dá outras providências. 

• Lei Complementar No 018 de 24/01/94 - Institui o Programa Especial de Mineração do 
Estado do Pará, estabelece normas a exploração dos minerais do Estado e dá outras 
providências. 

• Lei No 5.887 de 09/05/95 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

• Lei No 5.977 de 10/07/96 - Dispõe Sobre a Proteção à Fauna Silvestre do Estado do 
Pará. 

• Lei No 5.991 de 30/08/96 - Veda a instalação de tanques subterrâneos de 
armazenamento de combustível, sem dispositivo especial de proteção contra 
corrosão. 

• Lei No 6.082 de 13/11/97 - Dispõe sobre a Criação do Programa de Preservação do 
Caranguejo - Uçá no Estado do Pará e dá outras providências. 

• Lei No 6.105 de 14/01/98 - Dispõe Sobre a Conservação e Proteção dos Depósitos de 
Águas Subterrâneas no Estado do Pará e dá outras providências.  

• Lei No 6.251, de 8/11/99 – Institui o “Selo Ecológico” no Estado do Pará. 



30 .

BIBLIOGRAFIA 
 

AMAPÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente Ciência e Tecnologia. PGAI-1 
Projeto de gestão ambiental integrada: área prioritária 1-sul do Amapá. 
Macapá, 1998. 

 
AURUCCHIO, P. Primatas do Brasil: Terra Brasilis. São Paulo, 1995. 
 
BANKS, Newton, LIMA, Vilma. Enciclopédia dos sirênios. Pernambuco: 

Universidade Federal de Pernambuco, 1994. p. 52-57 
 
BARTHEM, R. Descrição da Pesca da Piramutaba (Brachyplastystoma vaillantii. 

Pimelodidae) no estuário e na calha do rio Amazonas. Bol. do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, Belém, v. 6, n. 1, jun. 1990, p. 117-130. (Série 
Antropologia). 

 
BARTHEM, Ronaldo B., GUERRA, Humberto, VALDERRAMA, Maurício. 

Diagnóstico de los recursos hidrobiologicos de la Amazonia. 2.ed. Lima: 
Tratado de Cooperacion Amazonica. Secretaria Pro Tempore, 1995. 

 
CASANOVA, Wilze Fray et. al. Animais do sul do Pará: Guia zoológico do centro 

de proteção ambiental – CPA. Tucuruí: ELETRONORTE, 1999. 
 
CAVALCANTI, Clóvis. Politíca de governo para o desenvolvimento sustentável: 

uma introdução ao tema e a esta obra. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Meio 
ambiente desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Paulo: 
Cortez/Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. p. 21-40. 

 
CERVIGÓN, F. et al. Fichas FAO de identificación de espécies para los fines 

de la pesca: guia de campo de las especies comerciales marinas y de aguas 
salobres de la costa septentrional de sur América. Roma: FAO, 1992. 513 p. 

 
CLAR, Gunther. A importância do conhecimento na sustentabilidade. In: BAHIA. 

Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia. A caminho da agenda 21: 
a importância do conhecimento na sustentabilidade do desenvolvimento 
econômico. Salvador, [199-]. p. 7-23. 

 
FURTADO, Lourdes Gonçalves. Pescadores do rio Amazonas: um estudo 

antropológico da pesca ribeirinha numa área amazônica. Belém: Museu 
Paraense Emílio Goeldi, 1993. 486 p. 



 

 31

 
FURTADO, Lourdes Gonçalves, LEITÃO, Wilma, MELLO, Alex Fiuza. Povos das 

águas: realidade e perspectivas na Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio 
Goeldi, 1993. 292 p. (Coleção Eduardo Galvão). 

 
GORAYEB, Inocêncio de Souza. Riqueza e Exploração da Fauna. In: INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS. Amazônia: uma proposta interdisciplinar de educação 
ambiental - temas básicos. Brasília, 1994. 334 p. 

 
INFORMATIVO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI, v.10, n. 12, jan/abr. 

1997. 
 
INFORMATIVO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. v. 10, n. 5/6, set./dez. 

1997. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Camarão Norte e Piramutaba: relatórios das Reuniões dos 
Grupos Permanentes de Estudos-GPE's. Brasília, 1994. 150p. (Coleção Meio 
Ambiente. Série Estudos Pesca, 9) 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Portaria nº 037/92, de 03 de abril de 1992. Lista oficial de 
espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. 
<www.ibama.gov.br/produtos.htm>. 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Portaria nº 45-N, de abril de 1992. Lista oficial de espécies da 
fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
<www.ibama.gov.br/autação/conserbi/fauna/fau.htm> (15-05-2000) 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Portaria nº 1.522, de 19 de dezembro de 1989. Lista oficial de 
espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
<www.ibama.gov.br/autação/conserbi/fauna/fau.htm> (15-05-2000) 

 
INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ. Perfil 

municipal do Estado do Pará. [19--]. 
 



32 .

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS. Tudo o 
que você precisa saber sobre o Projeto de Gestão Ambiental Integrada. 
Manaus, 1998. 18p. 

 
INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA. O Pará no século 

XXI: oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Belém, 1998. 83p. 
 
ISAAC, V. J., DIAS NETO, J. Camarão-rosa da Costa Norte: biologia, dinâmica e 

administração pesqueira. Brasília: IBAMA, 1992. 1870p. (Coleção Meio 
Ambiente. Série Estudos Pesca, 1). 

 
MARCELIANO, Maria Luiza V. Aves da Amazônia: para você colorir. Belém: 

Museu Paraense Emílio Goeldi, 1988. 43 p. il. (Série infantil do MPEG, n. 3). 
 
________________________. Notas sobre o comportamento reprodutivo de 

Todirostrum maculatum Desmarst, 1806. Bol. do Museu Paraense Emílio 
Goeldi. Belém, n.115, p.1-21; jul. 1982. (Nova série: Zoologia). 

 
MARCELIANO, Maria Luiza V. et al. Osteologia e miologia craniana de Psophiidae 

(Aves Gruiformes). Bol. Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém, v. 13, n.1, p. 
39-76, jul. 1997. (Série Zoologia). 

 
NOVAES, Fernando C., LIMA, Maria de Fátima. Aves da grande Belém: 

Municípios de Belém e Ananindeua, Pará. Belém: Museu Paraense Emílio 
Goeldi, 1998. 415 p. (Coleção Emilie Snethlage). 

 
PÁDUA, Maria Tereza Jorge, PORTO, Eduardo Lourenço Rocha, BORGES, 

Gabriel Cardoso et al. Plano do sistema de unidades de conservação do 
Brasil. II etapa. 1982. 

 
_________. Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Programa 

estratégico de cooperação recíproca: SECTAM: sociedades indígenas do 
Pará na área do Meio Ambiente. Belém, 1997. 

 
_________. Lei nº 5.457, de 11 de maio de 1988. Cria a Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras providências. 
<www.sectam.pa.gov.br/lei-5.457.htm> (12/04/2000). 

 
_________. Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Conheça 

a SECTAM. Belém, [199-]. 



 

 33

 
_________. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada. Belém, 1998. 76p. 
 
_________. Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Projeto 

de Gestão Ambiental Integrada PGAI/PA. Belém, 1999. 
 
_________. Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Programa estadual de educação ambiental: diretrizes e políticas. Belém, 
1997. 

 
_________. Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. O 

licenciamento ambiental passo a passo. Belém, [199-]. 
 
_________. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Plano 

Estadual Ambiental. Belém, 1996. 
 
_________. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Fiscalização ambiental. Belém, [199-]. 
 
_________. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Unidades de conservação no Estado do Pará. Belém, [199-]. 
 
PRATES, Ana Paula Leite, CARVALHO, Mirian Leal. Diretrizes ambientais para o 

setor pesqueiro: diagnóstico e diretrizes para a pesca marítima. Brasília: 
MMA, 1997. p. 28-44. 

 
SANTOS, Geraldo Mendes dos, JEGU, Michel, MERONA, Bernad de. Catálogo de 

peixes comerciais do baixo rio Tocantins: Projeto Tucuruí. Manaus: 
ELETRONORTE/CNPq/INPA, 1984. 

 
SEBRAE. Questão ambiental na Paraíba: o que todo empresário precisa saber. 

João Pessoa, 1998. 47p. 
 
SICK, Helmut. 1910-1991 Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1997. 912 p. 
 



34 .

SILVA, K. C. de A., CINTRA, I. H. A., PORTO, M. R. P. et al. Lagostas capturadas 
durante pescarias experimentais com rede de arrasto de fundo para o 
programa Revizee/no. In: Anais... Recife, 1999. 917p. 2v. V.2. 

 
SILVA, K. C. de A., CINTRA, I. H. A., PORTO, M. R. P. et al. Siris capturados com 

rede de arrasto de fundo para o programa Revizee/no. In: Anais... Recife, 
1999. 917p. 2v. V.2. 

 
SILVA, K. C. de A., CINTRA, I. H. A., PORTO, M. R. P. et al. Informações 

preliminares sobre os brachyura (crustacea: cecapoa) coletados na costa norte 
do Brasil durante o programa Revizee. Trabalhos Oceanográficos. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, v.26, n.1, p.85-97, 1998. 

 
VIANA, G., SILVA, K., CINTRA, I. et al. Novos registros de stomatopoda 

(crustacea: hoploracarida para a costa norte brasileira coletados durante o 
programa Revizee. Trabalhos Oceanográficos. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, v.26, n.1, p. 99-102, 1998. 

 
WEIGAND, Vera Maria. As empresas e a sustentabilidade. In: BAHIA. Secretaria 

do Planejamento, Ciência e Tecnologia. A caminho da agenda 21: as 
empresas e a sustentabilidade. Salvador, [199-]. p.15-21. 

 


