
Seminário	  –	  Poluição,	  acidentes	  e	  mul6plicidade	  de	  
conflitos	  no	  eixo	  Barcarena	  e	  Abaetetuba	  

Ministério	  Público	  Federal	  –	  Pará	  

Painel	  –	  Conservação	  da	  Floresta	  
Contribuição	  do	  Ins6tuto	  Peabiru	  

Belém,	  Pará,	  19	  de	  maio	  de	  2017	  



1.	  Ins6tuto	  Peabiru	  

• 	  Organização	  da	  sociedade	  civil	  de	  interesse	  público	  (OSCIP)	  com	  18	  anos.	  
Entre	  os	  projetos	  mais	  recentes,	  destacamos:	  	  
1.	  Marajó	  Viva	  Pesca:	  Acordos	  de	  pesca	  1.500	  famílias,	  Marajó,	  Petrobras;	  
2.	  Selo	  UNICEF	  Município	  Aprovado,	  650	  municípios/	  9	  estados	  da	  Amaz,;	  	  
3.	  Néctar	  da	  Amazônia:	  Assist.	  Técnica	  a	  criação	  de	  abelhas	  naZvas	  a	  110	  
famílias	  de	  povos	  e	  comunid.	  Tradicionais	  (BNDES,	  Fundo	  Amazônia);	  
4.	  Programa	  ProGoeldi:	  revitalização	  do	  Parque	  Zoobotânico	  do	  Museu	  
Paraense	  Emílio	  Goeldi;	  	  
5.	  INCRA	  –	  Assistência	  técnica	  rural	  (ATER),	  2	  mil	  famílias	  –	  Marajó,	  Belém;	  
6.	  Agricultura	  familiar	  e	  a	  palma	  (dendê)	  	  -‐	  Agropalma;	  
7.	  Educação	  ambiental	  a	  400	  crianças/jovens(UNESCO	  (Criança	  Esperança);	  
8.	  Embarca	  Marajó	  –	  parceria	  IEB,	  Inst.	  Vit.	  Regia(Caixa	  Econômica	  Federal)	  
9.	  Mapeamento	  da	  cadeia	  de	  valor	  do	  açaí	  e	  andiroba	  (PNUD	  e	  MMA)	  
10.	  Segurança	  no	  trabalho	  na	  cadeia	  de	  valor	  do	  açaí	  –	  TRT-‐8	  



2.	  Conceito	  

Conservação	  da	  Floresta	  considera:	  
• 	  Territórios	  quilombolas,	  assentamento	  agroextraZvistas	  (PAEs)	  e	  
de	  povos	  e	  comunid.	  tradicionais;	  
• Qualidade	  da	  água	  	  (proteção	  de	  mananciais	  e	  outras	  fontes)	  -‐	  
consumo	  humano	  e	  animal;	  lazer	  e	  turismo;	  e	  indústria	  e	  
agricultura	  e	  uso	  de	  navios	  e	  portos;	  
• Conservação	  da	  biodiversidade	  e	  das	  paisagens,	  em	  especial:	  

• Espécies	  ameaçadas;	  e	  Espécies	  invasoras	  
• 	  Qualidade	  do	  ar	  e	  barreira	  de	  ruídos	  	  

• 	  indústrias	  e	  depósitos;	  estradas	  
• 	  Contaminação	  dos	  solos	  –	  esgotos	  residenciais,	  	  
	  	  indústria,	  agricultura	  etc.	  	  



3.	  Situação	  atual	  (1)	  –	  Assent.	  agroextraZvistas	  

7	  em	  Barcarena	  
–	  1.114	  famílias	  



3.	  Situação	  atual	  (2)	  -‐	  Territórios	  quilombolas	  	  

Na	  Fund.	  
Palmares:	  

15	  	  em	  
Abaetetuba	  

3	  em	  
Barcarena	  



3.	  Situação	  atual	  (3a)	  –	  SíZos	  arqueológicos	  



3.	  Situação	  atual	  (3b)	  –	  SíZos	  arqueológicos	  



3.	  Situação	  atual	  
(4a)	  –	  Abaetetuba	  



3.	  Situação	  atual	  
(4b)	  –	  Barcarena	  



3.	  Situação	  atual	  (5)	  -‐	  Outros	  

• 	  Territórios	  quilombolas	  e	  assentamentos	  agroextra6vistas	  –	  incompleto	  

• 	  Zoneamento	  ecológico-‐econômico	  –	  inexistente	  

• 	  Unidades	  de	  conservação	  públicas	  –	  inexistentes	  ou	  parcialmente	  
resolvido	  
	  	  	  Estradas-‐parque,	  trilhas,	  síZos	  arqueológicos	  ou	  outros	  monumentos	  ou	  
bens	  culturais	  protegidos	  –	  inexistentes	  

• Corredores	  de	  biodiversidade	  –	  inexistentes;	  

• 	  Unidades	  de	  conservação	  privadas	  -‐	  inexistentes;	  

• 	  Lista	  de	  espécies	  ameaçadas	  –	  somente	  estadual.	  Estudos	  parciais;	  e	  

• 	  Proteção	  a	  recursos	  de	  amplo	  uso	  –	  como	  a	  miriZ	  -‐	  inexistente.	  	  	  



4.	  Planos	  de	  desenvolv.	  urbano	  (PDDU)	  

• 	  Barcarena,	  lei	  de	  outubro	  de	  2016	  –	  Plano	  parZcipaZvo	  
A	  seguir	  avaliação	  da	  conservação	  no	  PDDU	  Barcarena	  

• 	  Lei	  municipal	  –	  Plano	  de	  áreas	  verdes	  –	  em	  votação	  	  

• 	  Abaetetuba	  –	  a	  verificar	  



4.	  PDDU	  Barcarena	  (b)	  

Art.	  9°-‐	  A	  políZca	  de	  gestão	  e	  desenvolvimento	  territorial	  (…)s:	  	  
VI	  -‐Preservar,	  recuperar	  e	  aproveitar,	  adequadamente:	  
c.	  As	  áreas	  de	  interesse	  ambiental,	  localizadas	  no	  perímetro	  de	  proteção	  
aos	  mananciais;	  

Art.	  10-‐	  A	  PolíZca	  de	  Gestão	  de	  Desenvolvimento	  Territorial	  se	  orienta	  
pelos	  seguintes	  objeZvos:	  	  
VII	  -‐Proteger	  as	  áreas	  de	  preservação	  permanente,	  as	  unidades	  de	  
conservação,	  as	  áreas	  de	  proteção	  dos	  mananciais	  e	  a	  biodiversidade	  
ampliando	  e	  requalificando	  as	  áreas	  verdes	  e	  a	  paisagem;	  	  



4.	  PDDU	  Barcarena	  (2)	  

CAPÍTULO	  IV	  	  DA	  POLÍTICA	  AMBIENTAL	  E	  DE	  SANEAMENTO	  	  
SEÇÃO	  I	  	  DAS	  NORMAS	  GERAIS	  DA	  POLÍTICA	  AMBIENTAL	  	  
Art.	  64	  -‐	  A	  políZca	  Ambiental	  (…)	  terá	  os	  seguintes	  objeZvos:	  	  
VI	  -‐Possibilitar	  o	  zoneamento	  ecológico-‐econômico	  do	  município	  de	  Barcarena	  com	  
o	  objeZvo	  de	  definir	  áreas	  de	  ações	  governamentais	  prioritárias	  relaZvas	  a	  
qualidade	  de	  vida	  e	  o	  equilíbrio	  ecológico	  e	  ao	  desenvolvimento	  socioeconômico;	  	  
IX	  -‐GaranZr	  a	  preservação	  da	  biodiversidade	  do	  patrimônio	  natural	  e	  contribuir	  
para	  o	  seu	  conhecimento	  ciensfico;	  	  
XI	  -‐Garan6r	  o	  aproveitamento	  dos	  recursos	  naturais	  de	  forma	  ecologicamente	  
equilibrada	  visando	  à	  erradicação	  da	  pobreza	  e	  a	  redução	  das	  desigualdades	  
sociais;	  	  
XX	  -‐Estabelecer	  espaços	  naturais	  protegidos	  e	  controlar	  o	  uso	  e	  a	  ocupação	  das	  
áreas	  de	  preservação	  permanente	  (…)	  incluindo-‐se	  a	  Zona	  especial	  de	  conservação	  
e	  preservação	  ambiental	  definida	  neste	  Plano	  Diretor;	  	  
XXI	  -‐Promover	  a	  manutenção	  das	  áreas	  permeáveis	  no	  território	  do	  Município,	  e	  a	  
implantação	  de	  áreas	  verdes	  em	  áreas	  públicas	  e	  privadas;	  	  



4.	  PDDU	  Barcarena	  (3)	  

CAPÍTULO	  IV	  	  DA	  POLÍTICA	  AMBIENTAL	  E	  DE	  SANEAMENTO	  	  
SUBSEÇÃO	  I	  	  SOLOS	  E	  ÁREAS	  VERDES	  	  
Art.	  66	  -‐	  Cabe	  ao	  Poder	  Público:	  	  
II	  -‐Ampliar	  o	  número	  de	  áreas	  verdes,	  por	  meio	  de	  projetos	  desenvolvidos	  
em	  	  
parceria	  com	  a	  sociedade;	  
VII	  -‐Estabelecer	  parceria	  entre	  o	  setor	  público,	  privado	  e	  terceiro	  setor,	  por	  
meio	  de	  	  
incenZvos	  fiscais	  e	  tributários,	  para	  implantação	  e	  manutenção	  de	  áreas	  
verdes	  e	  espaços	  ajardinados	  ou	  arborizados,	  com	  assessoria	  técnica	  e	  
jurídica	  para	  a	  criação	  e	  manutenção	  das	  unidades	  de	  conservação	  
citadas	  no	  Sistema	  Nacional	  de	  unidades	  de	  Conservação	  –	  SNUC,	  
obedecendo	  o	  manejo	  desZnado	  a	  cada	  uma;	  	  



4.	  PDDU	  Barcarena	  (4)	  

CAPÍTULO	  IV	  	  DA	  POLÍTICA	  AMBIENTAL	  E	  DE	  SANEAMENTO	  	  
SUBSEÇÃO	  II	  	  DO	  SISTEMA	  DE	  ÁREAS	  VERDES	  
Art.	  70	  -‐	  São	  diretrizes	  do	  Município	  em	  relação	  ao	  Sistema	  de	  Áreas	  Verdes:	  	  
III	  -‐A	  incorporação	  das	  áreas	  verdes	  significaZvas	  parZculares	  ao	  Sistema	  de	  Áreas	  
Verdes	  do	  Município,	  vinculando-‐as	  às	  ações	  da	  municipalidade	  desZnadas	  a	  	  
assegurar	  sua	  preservação	  e	  seu	  uso;	  
Art.	  71	  -‐	  São	  ações	  estratégicas	  do	  Município	  em	  relação	  ao	  Sistema	  de	  Áreas	  
Verdes:	  	  
II	  -‐Criar	  interligações	  entre	  as	  áreas	  verdes	  para	  estabelecer	  interligações	  de	  	  
importância	  ambiental	  regional;	  
III	  -‐UZlizar	  áreas	  remanescentes	  de	  desapropriações	  para	  a	  implantação	  de	  	  
Parques	  e	  Praças;	  
IV	  -‐Mapear	  áreas	  verdes	  do	  Município,	  iden6ficando	  em	  cada	  bairro	  as	  áreas	  do	  	  
Sistema	  de	  Áreas	  Verdes;	  
V	  -‐Criar	  áreas	  naturais	  protegidas,	  em	  áreas	  de	  vegetação	  que	  ainda	  não	  foram	  	  
degradadas	  ou	  que	  mantenham	  um	  bom	  grau	  de	  conservação,	  de	  acordo	  com	  a	  
legislação	  ambiental	  vigente.	  	  



4.	  PDDU	  Barcarena	  (5)	  
CAPÍTULO	  IV	  	  DA	  POLÍTICA	  AMBIENTAL	  E	  DE	  SANEAMENTO	  	  
SUBSEÇÃO	  III	  	  MANEJO	  DAS	  ÁGUAS	  PLUVIAIS	  /	  DRENAGEM	  URBANA	  	  
Art.	  84	  -‐	  
III	  -‐Disciplinar	  a	  ocupação	  de	  regiões	  de	  mananciais,	  com	  a	  insZtuição	  de	  áreas	  de	  
proteção	  ambiental	  –	  APA;	  	  

CAPÍTULO	  I	  	  DA	  DIVISÃO	  TERRITORIAL	  	  -‐	  SEÇÃO	  II	  	  DO	  ZONEAMENTO	  
Art.120	  -‐	  Zona	  Especial	  de	  Conservação	  e	  Preservação	  Ambiental,	  são	  áreas	  
públicas	  e	  privadas	  onde	  há	  interesse	  ambiental,	  paisagísZco	  ou	  recreaZvo,	  
necessários	  a	  preservação	  do	  meio	  ambiente,	  à	  minimização	  dos	  impactos	  
causados	  pela	  urbanização	  nas	  quais	  o	  Município	  poderá	  insZtuir	  unidade	  de	  
conservação,	  mecanismos	  ou	  incenZvos	  para	  o	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo,	  visando	  a	  
sua	  conservação	  e	  preservação	  ou	  recuperação	  das	  condições	  ambientais	  
benéficas.	  
CAPÍTULO	  III	  DOS	  INSTRUMENTOS	  	  -‐	  SEÇÃO	  I	  	  DOS	  INSTRUMENTOS	  DE	  POLÍTICA	  
URBANA	  	  
ArZgo	  28	  o)	  InsZtuição	  de	  unidades	  de	  conservação;	  p)	  Zoneamento	  ambiental;	  



Exemplo	  de	  
Belém	  

Mapeamento 
de áreas 
verdes 



5.	  Mobilização	  de	  recursos	  
1.  Elaborar	  plano	  estratégico	  de	  mobilização	  de	  recursos;	  

2.  Assegurar	  recursos	  nos	  orçamentos	  municipais;	  

3.  Criar/aZvar	  Fundos	  Municipais	  de	  Meio	  Ambiente;	  

4.  Criar	  Fundos	  de	  InvesZmentos	  para	  receber:	  
-‐  Doação	  de	  recursos	  privados;	  
-‐  Recursos	  do	  MPF,	  MP,	  JusZça	  federal,	  estadual	  –	  

multas,	  Termos	  de	  Ajuste	  de	  Conduta	  etc.;	  e	  

5.  Parcerias	  com	  Terceiro	  Setor,	  Universidades	  e	  Inst.	  de	  
Pesquisa	  e	  financiadores	  diversos.	  



6.	  Propostas	  a	  discu6r	  e	  priorizar:	  
Consolidar	  os	  Programas	  de	  Conservação	  Municipais	  e	  exigir	  atuação	  
do	  INCRA	  para	  questões	  fundiárias	  e,	  entre	  outras	  ações:	  

1.  Elaborar Mapa único de dados dos órgãos fundiários e ambientais 
e consulta pública para sua confirmação compatível com CAR; 

2.  INCRA	  providenciar	  o	  registro	  em	  cartório	  dos	  territórios	  de	  
povos	  e	  comunidades	  tradicionais;	  

3.  ANA	  –	  Ag.	  Nacional	  de	  Águas	  –	  mapa	  de	  uso	  das	  águas;	  
4.  Municípios:	  a.	  executar	  Zoneamento	  ecológico-‐econômico;	  
b.	  Mapear	  remanescentes	  de	  vegetação	  na6va	  e	  de	  áreas	  aquá6cas	  

e	  síZos	  arqueológicos	  indicadas	  à	  proteção;	  e	  
c.	  InsZtuir	  os	  Sistemas	  Municipais	  de	  Unidades	  de	  Conservação	  

(SMUC);	  e	  	  
d.	  Criar	  as	  unidades	  de	  conservação.	  



Obrigado	  aos	  meus	  colegas	  da	  mesa,	  a	  Andrea	  Coelho,	  INPE;	  	  
Paulo	  Canto	  Lopes,	  Arqueologia;	  Tarcísio	  Feitosa	  e	  outros.	  

Estamos	  à	  disposição	  	  	  

Ins6tuto	  Peabiru	  
João Meirelles Filho – jmeirelles@peabiru.org.br 

Endereço	  
Rua	  Ó	  de	  Almeida,	  1083	  Reduto,	  	  
Belém,	  Pará,	  Brasil	  CEP:	  66053-‐190	  

Contatos	  gerais	  
T	  +55	  91	  3222	  6000	  
peabiru@peabiru.org.br	  

Internet	  
Site	  -‐	  www.peabiru.org.br	  


