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Vivemos num tempo de poucos jardineiros e muitos podadores de 

ciprestes. Jardineiro é dialético: vê na morte da semente o gemem da 

vida, crê na materialidade que gera consciência em flor, sorve o 

perfume suave do respeito a todo suor e sangue derramados na luta, 

acredita na fecundidade da terra – ainda que toda devastada -, 

assume as suas raízes – sem prender – e aproveita cada contradição 

do sistema imposto para gerar consciência nova em todo em 

qualquer canto do planeta. O podador de cipreste, não! E vive de 

ilusão, constrói castelo sobre areia, encara as estradas da história 

como um caminho reto, perde-se nas encruzilhadas da vida, detesta 

as flores -  principalmente, o seu desabrochar – e, quando no jardim 

é excessivamente pragmático: pisa as semente, poda as plantas – 

num ato de extrema violência - , tudo na ânsia de materializar as 

suas fantasias. 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

1.1 TITULO: Plano Municipal de Meio Ambiente do Município de Brasil Novo – PMMA 

 

1.2  Localização Geográfica:  na latitude 03º18'17" S e longitude 53º32'08" W, a 0m de altitude em 

relação ao nível médio do mar e a 842 km de Belém, capital do Estado do Pará, na latitude 03º18'17" 

S e longitude 53º32'08" W, a 0m de altitude em relação ao nível médio do mar e a 842 km de Belém, 

capital do Estado do Pará 

     

 1.2.1 - Ambiente de atuação: Área Urbana e rural 

      1.2.2 - Localidade: Brasil Novo 

      1.2.3 - Caracterização ambiental: Bioma / Meio Ambiente: Amazônia 

 

1.3  Resumo do Projeto 

 

Este plano propõe o Fortalecimento da infraestrutura do sistema municipal do Meio 

Ambiente do Município de Brasil Novo, complementando as ações já desenvolvidas para o convênio 

de descentralização entre o Município e o Estado do Pará, para aquisição de equipamentos eletros 

mecânicos de comunicação e Viaturas de transportes terrestres e hidroviários, apropriados para as 

ações de Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento, Controle e Educação Ambiental, com 

abrangência a estruturação logística do Conselho Municipal do Meio Ambiente e do conselho gestor 

do Fundo Municipal do Meio Ambiente do município de Brasil Novo, dotando os órgãos 

Ambientais do município de suporte necessário ao exercício de sua tão importante competência.  
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1.4  Instituição Proponente 

 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo – PA 

Prefeita: Marina Ramos Spertto 

CNPJ: 34887950/0001.00 

Endereço: Avenida Castelo Branco n
 0 

821 centro Brasil Novo-PA  

Email - gabinetepmbn@gmail.com 

CEP: 68.148-000 

Fone: (93) 3514-1181 ramal 230 fax 3514-1555 

 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

 Secretário: Zelma Luzia da Silva Campos 

 Endereço: Avenida Castelo Branco n
 0 

821 centro Brasil Novo-PA 

CEP: 68.148-000 

Email da Secretaria Meio Ambiente: semmapmbn@gmail.com  

Fone: (93) 3514-1164 fax 3524-1165  

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA 

Presidente: Zelma Luzia da Silva Campos 

Endereço: Avenida Castelo Branco n
 0 

821 centro Brasil Novo-PA  

CEP: 68.148-000 

Fone: (93) 3514-1164 fax 3524-1165 

 

1.5  Coordenadora do Plano  

 Zelma Luzia da Silva Campos 

Endereço: Avenida Castelo Branco n
 0 

821 centro Brasil Novo-PA  

CEP: 68.148-000 

Fone: (93) 3514-1164 fax 3524-1165 
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1.6  Equipe Técnica Responsável (quadro 1) 

 

 

 
FUNÇÃO E-MAIL 

Zelma Luzia da Silva Campos Secretária Municipal de Meio 

Ambiente/ Bióloga 

semmapmbn@gmail.com 

Eder Alves Felizardo  Engenheiro Agrônomo  ederfelizardo@hotmail.com 

Erika Kelliane Gonçalves da Silva  Engenheira Agrônoma  erikakelliane21@gmail.com 

Elvis Antonio Sales Alves  Técnico em Meio Ambiente salles.nike7@gmail.com 

Gleice Gomes de Almeida Tecnologia em Gestão Ambiental 

habilitação em química 

gleycyalmeyda@yahoo.com.br 

Sinobaldo ribas Pereira  Ensino Médio sinobaldoribas@yahoo.com.br 

Edemberg Pereira da Silva  Técnico Agropecuário com 

Habilitação em Agroindústria. 

edembergribas@yahoo.com.br 

Nilson Dias Glixinski Ensino Médio (cursando) nilsonglixinski@gmail.com 

Bertilo Schuelter Técnico em Meio Ambiente bertiloschuilter@gmail.com 

Jairo de Sousa Neres  Engenheiro Agrônomo  jaironero@hotmail.com 

Gabriela Karla Gentil de Rezende 

da Costa 

Medica Veterinária  gabrielarezende.vet@hotmail.com 

Marcelo Neve da Cruz  Técnico Agropecuário; Gestor 

Publico; Especialistas em Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável.  

Marcelokassio1978@hotmail.com 

Junior Luiz da Cunha  Advogado  juniorlcunha@yahoo.com 
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Sergio Augusto Magalhaes Barbosa  Engenheiro Civil magalhaesbarbosa@gmail.com 
 

 

 

1.7  Divulgação do Plano Municipal de Meio Ambiente Brasil Novo – PMMA  

Página da Internet: www.pmbrasilnovo.com.br   

Redes Sociais: Facebook, email: semmapmbn@gmail.com 

 

1.8 Órgãos Executores 

  PMBN / SEMMA / CMMA 

 

 

1.9 Política e Propósito  

 

Atualmente, os Ministérios promovem uma abordagem conjunta para políticas públicas de 

“Gestão Ambiental”, na realização de arranjos regionais para indicar soluções para o meio 

ambiente. Além disso, a gestão em parceria diminui consideravelmente os custos, que são rateados 

entre os parceiros na gestão compartilhada, cabendo ao governo entrar com parte dos recursos pelas 

suas linhas de crédito e fundos voltados para Amazônia. 

 

Na avaliação do setor de políticas ambiental, promove como objetivo de ações Inter 

setoriais e participativa, utilizando-se de instrumentos já previstos em Leis aplicáveis na proteção 

ambiental (ação popular, mandato de segurança coletivo e o mandato de injunção), com a 

participação popular, culminaram-se uma forma de atender às necessidades e o respeito à 

Diversidade e todas as formas de “vida”, e contribuindo com a disponibilidade de bens e serviços, 

na coerência de administrar as leis e políticas relativas ao meio ambiente. 

 

Os primeiros passos da gestão ambiental compartilhada em defesa da Amazônia e do meio 

ambiente, em recente reunião em Brasília, que demonstra a ministra Izabella Teixeira, do Meio 

Ambiente, uma ansiedade em estabelecer parceria com os governos federais, estaduais e municipais 

para que suas economias deixem de ter por base as atividades ilegais.  
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Todavia há necessidade de equipar e estruturar os órgãos gestores e fiscalizadores, 

principalmente na Amazônia, onde sua imensidão e diversidade, é cobiçada e assediada pelo 

consumismo e o capitalismo, voltada para a exploração exacerbada dos recursos naturais, sem se 

importar com o meio ambiente. 

 

Há necessidade de parcerias dos fundos Amazônicos dos Programas do MMA, dos órgãos 

ambientais com a participação da sociedade, na oferta de tecnologias sustentáveis com a 

participação direta dos órgãos de pesquisas, como a Embrapa, as Universidades, do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA); na oferta de assistência técnica para incentivar e 

embasar a transição do modelo predatório para a utilização de tecnologias sustentáveis, com a 

participação do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); regularização 

fundiária; regularização do passivo ambiental e a capacitação de força de trabalho para sua inserção 

em atividades sustentáveis, e sobre tudo de condições de logísticas e equipamentos de transportes 

terrestres e marítimos no deslocamento e monitoramento das ações, com aparelhos tecnológicos, 

durante as visitas as localidades, com a realização de palestras, seminários com a participação da 

comunidade e lideranças, representantes dos governos do estado e dos municípios. 

 

Com a responsabilidade compartilhada no combate as práticas ilegais, e discussão das 

ações governamentais de combate ao desmatamento, das responsabilidades entre as três esferas de 

governo, da necessidade do Fundo Amazônico, Agenda 21, gestar, os programas voltados para o 

Desenvolvimento da Amazônia, juntamente com os programas do MMA.  

 

O município de Brasil Novo é uma das áreas atingidas pela construção da UHE (Usina 

Hidroelétrica de Belo Monte), no entanto receberá recursos, para alavancar o processo de mitigação 

que passarão pelos impactos urbanísticos afetando diretamente a economia local, além de outros 

aspectos como social, rural e ambiental.  

 

2. CONTEXTO DO PROJETO 

 

2.1 Denominação 
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Plano Municipal de Meio Ambiente do Município de Brasil Novo – PMMABN 

 

2.2 Concepção e Contextualização da Proposta 

 

A Prefeitura Municipal de Brasil Novo, na atual gestão está reestruturando e mantém a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a infraestrutura física funcional, em condições 

insuficientes para a demanda local, exigindo, portanto, a necessidade de novos equipamentos para 

desenvolver de forma adequada suas atribuições e competências. 

 

2.3 Característica do Município e da Região do seu Entorno 

 

a- Diagnóstico - Cenário Atual 

 

b- Aspectos Ambientais 

 

Brasil Novo surgiu como um dos assentamentos para a colonização da Amazônia, 

promovidos pelo Programa de Integração Nacional – PIN instituído no ano de 1970 e implantado, a 

partir de 1971, pelo Governo Federal.  

 

Brasil Novo foi criada em 1971, no km 46 do trecho Altamira-Itaituba da rodovia BR 230- 

Transamazônica pertencente PIC- ALTAMIRA (Projeto Integrado de Colonização), com 48 casas e 

nome de agrovila-km 46. No ano seguinte passou à Agrópolis, Centro Urbano Agroindustrial, e 

cultural e administrativo com a finalidade que apoia a integração social dos colonos. 

 

No dia 13 de dezembro de 1991, por meio da Lei Estadual numero 5.692, foi criado o 

município com área desmembrada dos municípios de Medicilândia, Altamira, e Porto de Móz, tendo 

a sede na agrópolis Brasil Novo, elevada a categoria com a mesma denominação. A instalação do 

município, que não conta como distrito, deu-se em 01 de janeiro de 1993. 
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2.4 Aspectos Físico-Ambientais  

a) Aspectos Geofísicos  

b) Aspectos e Geomorfológicos 

 

Na área do município de Brasil Novo as unidades geológicas identificadas caracterizam por 

apresentarem litologias:  

- concentradas na porção sul do município, margeando o rio Xingu e seu principal afluente o 

rio Iriri, onde ocorrem extensões descontinuas relativamente pequenas do complexo Bacajá (aba) 

constituídas por granodioritos e tonalitos.  

- No flanco setentrional da serra Urubuquara, uma área proporcionalmente diminuta do 

grupo Curuá (Dcu) delimitada pelo rio Jurauçu, a oeste e pelo igarapé do ceareanse, a leste, expõe 

siltitos, folhelhos e um arenito de coloração esbranquiçada.  

- Os siltitos micáceos e piritosos intercalados por arenitos constitui pequena extensão da 

formação Ererê (De) situada na serra de Urubuquara. 

- No flanco sul da serra de Urubuquara numa extensão contínua e relativamente pequena da 

formação Maecuru (Dm) encerra arenitos silicificados. 

 

- Rochas magmáticas intrussivas básicas como diabásio, gabro e basalto, componentes da 

unidade geológica Diabásio Penetecaua (JKp), ocorre em áreas descontínuas e pequenas situadas no 

contraforte da serra de Urubuquara, ao sul a oeste da cidade de Brasil Novo. 

 

- Granitos rosados pertencentes a unidades João Jorge ( PPjj ) ocorrem em uma extensão 

continua que se estende pela porção municipal sul entre a serra de Urubuquara e os rios Xingu e 

Iriri.  

 

- a partir do limite municipal oeste, desde a serra de Urubuquara estendendo-se ate as 

proximidades das zonas marginais dos rios Xingu e Iriri, ocorrem uma variedade de rochas que 

formam uma unidade geológica Granodiorito Anapu (PPa), dentre as quais destacam-se granitos, 

quartzo, granodioritos e tonalitos. 
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- os sedimentos argilo-arenosos caoliníticos de coloração amarelada que representam a 

cobertura Detrito-Laterítica (TPdl ) formam uma faixa estreita e continua justamente na linha limite 

ao norte do município e por ares esparsas proporcionalmente de pouca extensão localizadas entre o 

rio Juruaçu e as zonas limítrofes com o município de Altamira. 

 

- areias, cascalhos, silte e argilas que constituem os Aluviões Holocêntricos (QHa) foram 

mapeados em estreitas áreas situadas nas margens do rio Uruaçu, Igarapé do cearense e rio Iriri. 

 

A fertilidade do solo permitiu o desenvolvimento do setor agrícola em Brasil Novo e a 

localização geográfica estratégica, como ponto de passagem de caminhões e ônibus, atraiu a 

instalação de estabelecimentos de comércio e serviços, levando ao crescimento demográfico da 

Agrópolis. 

 

Quanto ao clima à temperatura media anual na região é de 27,2ºC, valor definido como a 

média das temperaturas medias anuais dos postos analisados, em Porto de Moz e Altamira, uma vez 

que não existem postos de observação em Brasil Novo, e a precipitação anual gira em torno de 

1.680mm. Os meses mais chuvosos vão de dezembro a maio e os menos chuvosos, de maio a 

novembro. A época mais quente é a de seca, na primavera, quando age o sistema Equatorial 

Atlântico, e a mais fria, os das chuvas, no outono, solam a ação da Convergência Intertropical. 

 

A vegetação do município é heterogênea, formada por campos, capoeiras e mata secundária, 

podendo ser destacadas:  

 

- Florestas Aberta Latifoliada (cipoal) – Abc: E uma fitofisionomia característica da região, 

embora esteja dentro da zona onde a paisagem é mais fragmentada pela ação humana. É tipologia 

mais impactada por diversos usos da terra como agricultura familiar, pastagens, sendo considerado 

também o percentual de áreas de capoeira abandonadas. 

 

- Florestas Ombrófilas Densa Aluvial – Dbu: submetidas à inundação durante todo o ano 

estas florestas ombrófilas aluviais ocorrem, principalmente nas margens do rio Xingu, sendo mais 
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comuns na zona do baixo curso. Nesta fitofisionomia a maior riqueza espécie foi representada por 

três famílias: Caesalpiniaceae, Fabaceae e Euphorbiaceae. 

 

- Floresta Ombrófilas Abertas Submontana - No município de Brasil Novo esta formação 

ocorre com cipó e com palmeira. Estas florestas, com dossel descontinua, crescem sobres solos 

antigos, rasos, fortemente intemperados, com afloramento de rocha e seixo superficial. A topografia 

é predominantemente ondulada e declivosa (ate 40º). A paisagem é dominada por vales e ravinas.  

 

Formações pioneiras com influência fluvial e∕ou lacustres – Herbácea sem palmeiras – 

associadas aos frequentes afloramentos rochosos, característicos da calha do rio Xingu e associados 

ao em torno das florestas aluviais, vegetam plantas herbáceas e arbustivas especializadas, 

denominada vegetação dos pedrais, capazes de suportar a dessecação e o aquecimento do substrato 

num período de estiagem quando o rio encontra-se baixo, e em submersão no período de chuvas 

assim como as fortes correntezas do rio. 

 

Vegetação Secundária com e sem Palmeiras – incluíram-se nesta classe temática todos os 

fragmentos de florestas ombrófila antropizados, de forma parcial ou total, e se encontram em 

diversos estágios de regeneração podendo se apresentar com ou sem palmeiras.  

 

A vegetação predominante é a amazônica sendo densa devido a grande quantidade de folhas 

predominando durante todo o ano. É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por 

árvores de grande porte, situando-se próximas uma das outras (floresta fechada). O solo desta 

floresta não é muito rico, pois possui apenas uma fina camada de nutrientes. Esta é formada pela 

decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Este rico húmus é matéria essencial para ás 

milhares de espécies de plantas e árvores que se desenvolvem nesta região. (alterado; paisagem). 

 

As atividades desenvolvidas no município apresentam solos degradados e posteriormente 

compactados devido as suas finalidades como o uso agropecuário abundante na região, sem o 

manejo adequado do solo, pois é um dos meios de fonte de renda usado por agricultores e 

pecuaristas, e a pecuária é um dos meios de maior índice de degradação do solo, não respeitando as 
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áreas de preservação legal juntamente com as Áreas de preservação Permanente (APP), isso leva a 

uma forte modificação no meio ambiente local. 

 

Alguns agricultores têm migrado recentemente para o cultivo do cacau, Theo Broma Cacao, 

essa influência foi devido a uma queda de valor na arroba do gado, e por coincidência houve a 

elevação do preço no quilo do cacau, animando assim agricultores a plantar a cultivar. 

 

 De acordo com o artigo 54º do código florestal brasileiro para cumprimento da manutenção 

reserva legal nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º, poderão ser computados os plantios de 

árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em 

sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. 

 

c)- A pesca no Município - o município de Brasil Novo não tem hábito pesqueiro mesmo 

fazendo divisa com alguns rios o qual tem uma grande variedade de espécies de peixes mitigando a 

pesca de subsistência somente para consumo próprio local, há praias em algumas ilhas do rio onde é 

bastante frequentada por pessoas onde fazem jus do estilo de pesca esportiva para o consumo 

imediato. 

 

A época da piracema na região (reprodução dos peixes) ocorre a partir do dia primeiro de 

dezembro até o dia 30 de março. 

 

d)- As atividades incide exploração madeireira no município – a Amazônia brasileira 

recobre uma área de 6 milhões de  km² e corresponde a 61% do território do país. O Brasil possui a 

segunda maior área florestal do mundo e a Amazônia brasileira é responsável por mais de 90% da 

produção florestal de áreas naturais do Brasil apresenta, conforme as estimativas, apenas 24% do 

território reclamado como área privada e 29% com áreas legalmente protegidas, incluindo as 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Restam 47% da superfície ocupadas por terras 

publicas, com cobertura predominantemente florestal e sobre as quais a presença do Estado é 

Incipiente. 
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O movimento de expansão de fronteira fortalecido nos anos de 1970 com os programas 

governamentais, que consolidaram a colonização nas margens dos grandes eixos rodoviários. Na 

década de 1970, as indústrias madeireiras conseguiram incentivos especiais e suas atividades 

causaram grande desmatamento. Somente no Estado do Pará a extração de madeira cresceu 4.000%. 

Muitas estradas (oficiais ou não) foram abertas para a extração de madeira, facilitando o 

desmatamento (ALLGRETTI,1994). 

 

E por consequência o município de Brasil Novo sofreu esses impáctos gerando a alteração 

das florestas nativas onde as madeiras retiradas eram vendidas para serrarias locais e posteriormente 

negociadas com marceneiros para fabricação de móveis, construção de casas, e também eram usadas 

em construções rurais como casas, currais, paióis e outros. Grande parte dessa madeira era exportada 

para outras regiões do país. De modo geral, ainda existe na região uma certa quantidade de empresas 

de exploração madeireira no município e sabe-se que, em sua grande maioria, atuam de forma ilegal. 

É urgente a necessidade de planos de manejo e estruturação dos segmentos responsáveis pela 

fiscalização, monitoramento e controle. 

 

e)- A definição das áreas de proteção (parcial ou integral) assim como o plano de 

gestão das mesmas – a área do Município de Brasil Novo está localizada no sudoeste paraense, o 

Município ocupa uma área total de 6.368,25 Km
2
, segundo o IBGE 2010, o nº de habitante giravam 

em torno de 15.690. 

 

f)- Condições dos mananciais rurais e urbanos – o município de Brasil Novo têm na sua 

maioria das terras um relevo com aclives acentuados, aumentando áreas de APP, rica em nascentes 

naturais comprometida com o desflorestamento na forma de exploração de madeira e na formação 

de pastagem da pecuária extensiva, com o desmatamento desordenado. Nas áreas urbanas a 

qualidade das nascentes e mananciais está comprometida, visto o desmatamento da mata ciliar e 

invasão por falta de ordenamento habitacional de moradia, um problema que já é visível e pode 

comprometê-lo com a presença de resíduos sólidos, é quando começa a ficar cada vez mais poluído. 

 

3º- A caracterização das diferentes regiões agropecuárias do Município – 
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3.1-Principais atividades econômicas do município 

 

A economia municipal baseia-se na agricultura, comércio, pecuária, e indústria: isso terá 

uma fundamental importância na definição das aptidões das diversas áreas e determinarão o rumo 

das políticas de ocupação da zona rural. 

 

a) Agricultura: a princípio foi à agricultura que se desenvolveu, não se via essa 

tendência de pecuarização como hoje presenciamos o crescimento dessa atividade, principalmente 

em Brasil Novo, com isso começou a dificultar a produtividade regional. No começo da 

colonização, essa região era grande, produtora de arroz, milho, feijão; os agricultores que tinha os 

postos de recebimento dessa produção e o governo garantia a compra do excedente.  

 

Essa transformação no espaço e na economia regional passa a ser percebida com a 

colonização espontânea, a presença de mineiros, capixaba, gaúcho, goianos, trouxe consigo a 

tradição de trabalhar com gado. Esses colonizadores aos poucos foram introduzindo o gado na 

região, como se tratava de uma novidade, e por sinal bom, as pessoas começaram a ter muito 

aproveitamento da área para formação de pastagem. Após o plantio das culturas perenes o colono 

plantava a semente de capim. Essa atividade evitava a formação de capoeiras conhecidas como 

“juquira”, e assim ao retirarem o arroz ou o milho, a área ficava ocupada com o plantio de capim, e 

dessa forma iam crescendo as áreas de pastagem. Por outro lado aquele colono que não usava essas 

técnicas abandonando as áreas utilizadas em busca de novas áreas. Acreditava-se que o cultivo do 

arroz era realizado apenas em áreas novas, aproveitando assim cinzas como fertilizantes, como 

afirma o técnico da CEPLAC Ismael Dias (19/04/2002).  

 

A decadência da agricultura familiar, acentua-se com a nova ordem que reprimia a 

derrubada de novas árvores, atingindo apenas o limite máximo de desmatamento dos lotes com 

cultivo (50% da área total) de arroz, feijão, milho, justificando que o cultivo desses produtos e 

principalmente, o arroz estavam provocando o desmatamento da Amazônia, e dessa forma o 

Governo deixou de garantir a compra dos produtos, retirando assim o suporte para esses pequenos 
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agricultores que se viram no meio de uma floresta, com suas terras, as áreas desmatadas, cheias de 

capoeiras, que muitas das vezes eram consideradas como preguiçosos, sem mercado consumidor 

para a produção, falta de transporte, as estradas deterioradas pela ação da chuva, tudo isso levou o 

colonizador a desistir pelo trabalhador agrícola, pois não tinha valorização. Os produtores de cacau e 

de pimenta do reino também enfrentaram dificuldades, mas os produtores que acreditaram na 

lavoura cacaueira conseguiram reverter o quadro e a plantação de pimenta do reino foi substituída 

pelo capim.  

 

Entretanto, enquanto que os produtores da agricultura familiar passavam por dificuldades, 

os pecuaristas se destacavam na economia, tornando-se os “donos do pedaço”. Isso estimulou para 

que os colonos seguissem esse mesmo exemplo, transformando assim a região agrícola em pecuária. 

Hoje Brasil Novo concentra um grande rebanho bovino, movimentando a economia em função dessa 

atividade enquanto que a agricultura regional fracassou.  

 

 Hoje voltada especialmente para atender as necessidades de subsistência. Atualmente os 

produtos de maior comercialização são: o cacau, o café, o urucum, a pimenta-do-reino. Sem dúvida 

nas décadas de 1970 a 1980 a produção de arroz, feijão, milho representava importante marco nas 

estatísticas agrícolas do município, hoje porem as tentativas de produção ficam no campo da 

subsistência. Tanto na agricultura quanto na pecuária nas relações patrão empregada predomina o 

trabalho informal no campo: diárias, empreitadas, meeiros, arrendatários, seringueiros, castanheiros, 

açaizeiros, pescadores, e∕ou outros. O trabalho informal no campo, em alguns casos, pode ser 

confundido com trabalho escravo.  

  

b) Pecuária: predomina a criação de gado de corte. É a maior fonte de renda do 

município. Fornece a matéria prima para o laticínio artesanal e/ou industrial e atende o consumo de 

leite e carne para açougues presente no município para atender as necessidades da população da 

população.  

 

c) Indústria: as principais atividades industriais são: 
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- Extrativismo de Madeira: só no perímetro urbano de Brasil Novo existem 11 (onze) 

serrarias beneficiadoras de madeira. Há no município uma significativa atividade de transformação 

de madeira representada pelas marcenarias. Este também enfrenta crise uma vez que a escassez da 

matéria prima torna-se mais latente. Por outro lado a legalidade das empresas extrativistas presentes 

no munícipio é questionável a cada vez mais sofrem pressão do IBAMA (Instituto de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). 

 

Cerâmicas: 

  Cerâmica Meira 

 Cerâmica Lorezonni 

 

Lacticínio:  

  Laticínio - Brasil Novo; Patente - Laignier 

 

Há também pequenas manufaturas como: confecção de roupas, cestos de cipós, vassouras e 

etc; 

Comércio: restrito ao mercado de varejo, representado por supermercados, mercadinhos, 

lojas de tecidos e roupas, etc. também existe uma parcela da população que subsiste do mercado 

informal: venda de gêneros hortalícios; utensílios de cozinha, produtos de beleza. 

 

4º - A ocupação urbana desordenada – o movimento espacial da população vem 

sucedendo ao longo da história, não por acaso, mas principalmente por motivos econômicos, ou seja, 

a população migra na busca de melhores condições de vida e que julgam realizar em outro lugar. 

“Ninguém abandona suas raízes sem que haja necessidade”. Ninguém sai de seu próprio país, estado 

ou cidade se ali se encontra bem! E essas saídas nem sempre são boas soluções para os problemas de 

quem “sai”! No entanto a Amazônia é definitivamente inserida neste contexto a partir da década de 

1970, com a implantação do Programa de Integração Nacional (PIN) que contemplava uma série de 

ações para Amazônia, e propagava a idéia sob o slogan  “ terra sem homens para homens sem terra”. 

Onde milhares de pessoas migraram para região na perspectiva de conseguir, terra e vencer na vida; 

no entanto, grande parte não conseguiu, outros conseguiam, porem, não tiveram as condições 
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básicas que lhes propiciassem a permanência na terra, assim tiveram que abandonar e ir morar na 

cidade, a qual a cidade de Brasil Novo é resultado destas transformações sociais e históricas que 

estão presente na configuração do seu espaço. De acordo com a lei nº 5.969 do  Governo do Estado 

do Pará em 13 de dezembro de 1991, Brasil  Novo acabava de nascer enquanto cidade, mas o 

processo de urbanização já durava mais de uma década.  

 

As áreas de ocupação e em muitas outras áreas da cidade não têm a mínima presença de 

infraestrutura urbana e de recursos. A velocidade do crescimento urbano deixou o poder público 

municipal sem ter como se antecipar o planejamento da ocupação. 

 

5º- Outras situações verificadas – a extração mineral, representada por areia, pedra e 

argila, para a produção de telhas e tijolos e outros produtos utilizados na construção civil; a 

produção de carvão vegetal; e a implantação intensiva de pastos. 

 

6º Aspectos Demográficos 

 

a) Alguns aspectos sobre a criação do Município 

  

             O Município de Brasil Novo (PA) nasceu a partir de uma área desmembrada dos municípios 

de Medicilândia, Altamira e Porto de Moz; possui uma área territorial de 6.368,25 km², foi criado 

pela Lei Estadual n.º 5.692 de 13/12/1991, está situada no sudoeste do Estado, sua sede está 

localizado às margens da Rodovia Transamazônica, (BR-230) km 46, abrangendo ambas as margens 

dessa Rodovia.  

 

Inicialmente, Brasil Novo era uma Agrópolis do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, (sede administrativa e de apoio à colonização) criada devido à distância 

da cidade de Altamira e a necessidade de desenvolvimento e integração da Transamazônica. Com o 

fim da ditadura militar e a volta da democracia, o Pará criou novos municípios no início dos anos 90, 

dentre os quais, Brasil Novo. Em 1988 iniciou-se um movimento pela criação do Município de 

Brasil Novo, que levou a um plebiscito em favor da emancipação, realizado a 28 de abril de 1991. 
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O mesmo foi criado através da lei nº 5.692 de 13-12-91 a partir de área desmembrada dos 

municípios de Medicilândia, Altamira e Porto Moz, está localizado na mesorregião de Altamira. 

 

De acordo com a proposta urbanística do Projeto de Colonização, as casas da Agrovila 

eram diferenciadas entre os moradores conforme o cargo ocupado no INCRA. A dos funcionários de 

baixo escalão (setor dos operários: motoristas, operadores de maquinas, carpinteiros.), mediam 

8x9m, eram totalmente construídas de madeira e cobertas com telhas Brasilit. Possuíam dois 

quartos, duas salas: uma para receber visitas, “sala de estar” e outra na qual eram servidas as 

refeições. Na frente possuíam uma pequena varanda. Não tinham banheiro interno nem sanitário, 

dentro das casas eram posicionadas em uma área fora.  

 

Os trabalhadores do setor técnico ganhavam moradia melhor. Embora construídas coberta 

com Brasilit, estas cassas possuíam piso de cimento, forro, banheiros e sanitário interno. Os 

funcionários da EMATER e CEPLAC também ganharam ruas especificas na Agrópolis e casas, 

feitas em convênio com o Governo Federal; semelhante a dos técnicos do INCRA. 

 

b) Localização e acessibilidade 

Limites: 

Ao Norte: Município de Porte Móz. 

Ao Sul e A Leste: Município de Altamira. 

A Oeste: município Medicilândia 

Localização: 

Mesorregião: Altamira 

Latitude Sul: 03°18’017 

Longitude: 53º32’08” W 

A 0 m de altitude em relação ao nível médio do mar e a 842 km de Belém, capital do 

Estado do Pará (Figura 1). 
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Fonte: DNIT – Mapas rodoviários, em www.dnit.gov.br 

 

 

A Transamazônica é a única via de acesso rodoviário a Brasil Novo. O Município possui 

cerca de 2.500 km de estradas vicinais. Há uma pista de pouso e decolagem não pavimentada que se 

encontra desativada, devido ter sido arrancada a cerca que delimitava o local, está sendo utilizado 

para exercícios físicos (caminhadas) nos fins de tarde e acesso de veículos como: motos, carros, 

bicicletas, a qual se transformou numa das vias de acesso ao bairro cidade nova e os caminhões que 

por vez ficam estacionados durante um período de tempo para descanso dos caminhoneiros até 

mesmo para esperar a estiagem na época das chuvas. Estando ao lado da Transamazônica o campo 

tem aproximadamente 800 a 1 km de extensão (figura 2). 

http://www.dnit.gov.br/
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Fonte: DNIT – Mapas rodoviários, em www.dnit.gov.br 

 

 

c) Aspectos Culturais 

 

Os espaços para entretenimento e lazer constituem-se de quatro quadras esportivas no 

centro de Brasil Novo para uso da população e o Ginásio Poliesportivo Dom Erwin situado no pátio 

da Paróquia Corpo e Sangue de Cristo na rua do comercio, um campo de futebol central, um campo 

de society e um Complexo Esportivo Cultural na cidade. A juventude frequenta a Praça Geraldo 

Barbosa, pizzarias, barracas situadas nos espaços dos meios fios, clube ASIPA, bares e lanchonetes. 

No Parque de Exposições acontecem eventos como: Aniversários da cidade durante uma semana, 

festas particulares, eventos de leilão, festa de rodeio no mês julho. Também há um Centro de 

Convivência (Casa do Idoso), com áreas de lazer e espaços para diversas atividades, (contendo 

piscina), Casa da Mulher Gestante onde é feita devido acompanhamento as gestantes da zona urbana 

e zona rural, que serve de apoio as gravidas que vem da zona rural e até de outros municípios 

vizinhos, não tem onde ficar, um parente, um conhecido, para terem seus bebês. 

 

Assim como outras manifestações folclóricas, nas danças, folguedos e bailados, o 

Município de Brasil Novo, sofreu influências dos valores culturais das populações que migraram 

para a região nos diversos ciclos econômicos ocorridos em nossa cidade. O certo é que, tais 

http://www.dnit.gov.br/
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influências hoje já incorporadas à cultura local, adquiriram novas representatividades e valores, pois 

o encontro de diversas culturas acabou criando novos modos de manifestações. 

 

d) Religião 

 

A diversidade religiosa é uma questão abrangente em todo o mundo e o município de Brasil 

Novo não está isenta disto.  

 

Nos dias atuais é uma questão muito discutida em todo o planeta, e temas como as religiões 

principalmente sempre estão dentro dos mais variados contexto, não poderia ser diferente no 

histórico religioso do município de Brasil Novo ao qual se percebe que a população brasilnovense 

segundo os dados do IBGE do senso demográfico de 2010 encontra-se na seguinte escala. Ver 

quadro abaixo (quadro 2). 

 

 

RELIGIÃO HAB. RELIGIÃO HAB. 

Católica apostólica romana. 8.507 Igreja do Evangelho Quadrangular 175 

Católica apostólica brasileira 537 Universal do Reino de Deus  57 

Evangélicas de missão 1.295 Deus e Amor 59 

Igrej. Evangélica. Luterana 145 Evan. De origem Pentecostal-outras 824 

Igreja Evangélica Presbiteriana 93 Evangélica não determinada 292 

Igreja Evangélica Batista 178 Outras religiosidades cristãs 514 

Igreja Evangélica Adventista 878 Testemunhas de Jeová 19 

Igreja Assembleia de Deus 1013 Espiritualista 20 

Fonte: IBGE, 2010. 

  

Brasil Novo é uma cidade composta por uma população mista quanto a sua religiosidade. A 

maioria da população brasileira está voltada para o catolicismo, porem não desvinculada das 
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crendices populares. Considerando-se que a população de Brasil Novo é bastante diversificada com 

pessoas vindas de varias regiões do país não deixa de ter suas crenças e superstições, cada um a seu 

modo, acreditam nas benções para obter a cura, simpatias, e outras formas de adoração. 

 

e) Aspéctos Sociais 

 

A estimativa do IBGE previa um crescimento populacional entre 2007 e 2009 de 1.005 

pessoas, equivalentes a 5,36%. Entretanto, pelos dados do Censo Demográfico de 2010, o Município 

teria perdido população nos últimos três anos. A origem do Município e a sua vocação agrícola 

podem ser os fatores explicativos dessa distribuição populacional. Ainda assim, a taxa de 

urbanização aumentou consideravelmente no período analisado. 

 

Os domicílios particulares em 2010, segundo o IBGE, somavam 5.930, dos quais 4.518 

estavam ocupados, o que equivale a 76,2% do total. Dentre os domicílios particulares não ocupados 

por ocasião da realização do Censo Demográfico, num total de 1.412, 482 são de uso ocasional 

(34,2%), 112 estavam fechados (7,9%) e 818 estariam vagos (57,9). Havia, ainda, 12 domicílios 

coletivos, sendo 11 deles não tinham moradores. Infere-se, portanto, haver uma disponibilidade de 

perto de 900 domicílios que poderiam ser ocupados no curto prazo.  

 

Com o processo da realização da obra da Usina Hidroelétrica de Belo Monte (UHE) a 

cidade tem passado por algumas eventualidades com a chegada de pessoas, devido a cidade de 

Altamira, não esta comportando a grande massa de gente que vem para trabalhar na construção, as 

mesmas estão procurando moradia em cidades próximas e que facilita o acesso ate a chegada da 

obra, isso implica no aumento da procura por casas para aluguel e automaticamente no acréscimo do 

valor do aluguel, (“a lei da oferta e da procura”), quanto maior a procura menor a quantidade a 

oferecer e maior valor agregado). Sendo influenciado pelo asfaltamento entre os municípios de 

Altamira e Brasil Novo, no entanto ainda há pequeno trecho de estrados de terra nas proximidades 

da cidade cerca de 4 km, sem asfalto. 
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A cidade tem passado por alguns impáctos desde que começou a pavimentação da 

transamazônica, pois, desde esse período firmas chegam ao local com uma demanda acentuada de 

pessoas para execução da obra e depois vão embora, tem ocorrido esse processo várias vezes 

seguidas, empregando e desempregando pessoas tanto do município quanto de regiões 

circunvizinhas. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano de Brasil Novo evoluiu consideravelmente durante 

a última década do século XX, puxado principalmente pelo aumento da expectativa de vida e, 

secundariamente, pelos ganhos de renda. Entretanto, houve uma queda importante na educação. 

Mesmo com a evolução registrada, o IDH de Brasil Novo em 2000 ainda era um pouco inferior do 

obtido para a média da Região de Integração Xingu, a não ser no componente renda em que se 

equiparavam, e bem abaixo do verificado para o Pará e Brasil, tanto no geral como em cada um dos 

seus componentes. 

 

O Município de Brasil novo, conta hoje com inúmeras entidades e instituições, que 

colaboram para solucionar diferentes problemas da cidade, tais como: Cartórios, Delegacias de 

Polícia Civil, Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), Fundo Municipal do Meio 

Ambiente (FOMAM), Conselho Tutelar, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 

Associações de Moradores de Bairros, Sindicato dos Professores, Associação (SINTEP) de 

Mulheres, entre outras. 

 

7º Infraestrutura Urbana 

 

7.1- Sistema de abastecimento de água  

 

A cidade dispõe de sistema de captação, distribuição e tratamento de água. A cidade é 

abastecida com água tratada. A captação da água para boa parte da cidade é feita em 6  poços,  sendo 

que quatro abastecem o centro, um abastecendo o bairro  Cidade Alta, um no bairro Cidade Nova, 

tendo com sistema básico de distribuição em alguns bairros mais afastados é feito o processo de 

captação para reservatórios elevados em locais específicos para posteriormente ser distribuído, e 
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outro método utilizado é a captação e bombeamento direto as residências  em locais com menor 

declividade e que exijam equipamentos com maior força, sendo armazenadas em reservatórios 

individuais. 

 

Os moradores pagam uma taxa fixa pelo fornecimento de água, independentemente do 

consumo, pois ainda não há sistemas de hidrômetros no município. Há rede de distribuição de água, 

em boa parte da cidade, é feita com tubulação de ¾ de polegada, em muitos pontos às valas muito 

rasas ou ao nível do chão , o que os deixa facilmente expostos a vazamentos e danos principalmente 

em épocas de que é feita a limpeza de ruas com máquinas (figura 3). 

 

 

 

                       Figura 3. Rede de distribuição de água. 

                 Fonte: www.pmbrasilnovo.com.br 

                           

O sistema de consumidores e consumo de agua por classe ainda não esta atualizada nesse 

ano de 2013. 

 

7.1.1- Sistema de esgotamento sanitário e de água fluviais – Não há sistema de 

esgotamento sanitário. Cada residência adota uma solução, em geral fossas sépticas, nas áreas 

centrais e o esgoto de pias, chuveiros e outros é feita no próprio quintal ou direcionada para as ruas 

da cidade. Nas regiões mais carentes os moradores usam fossas negras ou ligação direta com valas e 

canaletas nas ruas. 
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Apenas em algumas áreas da parte central da cidade existe rede coletora de drenagem 

pluvial ver. Alguns moradores utilizam-se desta rede para lançarem nela o esgoto sanitário de suas 

casas (figura 4). 

 

 
 
Figura 4. Calha para escoamento de aguas pluviais 

Fonte: Setor de Comunicação e Divulgação da PMBN. 
 

 

7.2- Sistema de energia elétrica – O fornecimento de energia é realizado pela rede celpa e 

atende a zona urbana e  grande parte da zona rural encontra-se com energia elétrica.  A energia 

elétrica de Brasil Novo é gerada na Usina Hidrelétrica de Tucuruí, trazida pelo Tramo Oeste e 

distribuída pelas Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, que atende a sede municipal. O “linhão” 

passa pela cidade entre o Parque de Exposições e o bairro Vitória Régia, a iluminação pública está 

presente em quase toda a cidade. O consumo residencial na sede do Município, nos últimos anos, 

tem correspondido a cerca de 50% do total da energia elétrica distribuída, enquanto Comércio e 

Indústria, juntos, não consomem mais que 20% do total distribuído, de acordo com dados da 

concessionária. 

 

Celpa Central Elétricas 

Endereço: Travessa São Sebastião, nº 1095 – Centro. 

 

7.3 - Sistema de Comunicação: 

 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 34887950/0001.00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Plano Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo Pará - Avenida Castelo Branco n ˚ 821 centro CEP: 68 148 000 

Brasil Novo, fone (93) 3514 1181 – ramal 230 e-mail: semmapmbn@gmail.com                     Página  31 

A cidade de Brasil Novo conta com uma agência da Empresa Brasileira de Correios – ECT, 

na Avenida Castelo Branco, que funciona como Banco Postal, oferecendo os serviços especiais dos 

correios, como SEDEX. Existe TV por satélite, com três canais de televisão aberta (Globo – TV 

Liberal e TV Cultura), mas grande parte da população usa antena parabólica para captar outros 

canais. Há uma emissora de rádio comunitária FM. 

Brasil Novo dispõe de sistema de telefonia fixa e móvel. Há telefones públicos distribuídos 

pelas ruas da cidade. A cidade já dispõe de fornecedores de internet através de provedores locais 

atendendo a órgãos públicos e particulares. 

 

Agência dos correios 

 

Endereço: Avenida Castelo Branco – Centro. 

Fone: (93) 3514-1278 

Funcionamento: De 09:00 às 17:00 horas de segunda a sexta. 

Serviços: postagem de cartas, encomendas, mala direta, malotes, sedex e serviços bancários 

como pagamentos de contas de água, luz, telefone, abertura de contas, depósitos, saques, consultas 

de saldos e extratos. Também são prestados serviços pelo Banco do Brasil e Banco Bradesco. 

 

Radio comunitária associação de cultura e informação de Brasil Novo. 

 

CNPJ: 03.222.824/0001-02. 

Nº da Estação: 691271453. 

Frequência: 87,9 MHZ CANAL 200. 

Lat. 03 s 18 1700. 

Log. 52 w 322 800. 

Raio de Alcance de Serviço: 100 km. 

Indicação da Estação: ZYT 785. 

Endereço: Travessa Olavo Bilac, nº 1379. 

Bairro: Centro. 

CEP: 68-148-000. 
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7.4 - Sistema de Saúde 

 

A saúde é servida por 12 estabelecimentos públicos, sendo 01 Centro Municipal de Saúde 

Pública, 05 postos de saúde da família, 05 postos de saúde e 01 hospital particular, conveniado com 

o Sistema Único de Saúde – SUS, com 48 leitos e quatro médicos atuando nas áreas de clínica geral, 

ginecologia e obstetrícia, ortopedia e pediatria, além de um CAPS. 

 

Os postos de saúde distribuem-se da seguinte forma:  

 

 Quatro postos de saúde da família na zona rural. 

Comunidades: 

 Carlos Pena Filho km 40. 

 Grande Esperança km 50. 

 São José Vic. 10. 

 Duque de Caxias Vic. 20. 

 

 Um posto de Saúde da Família em Brasil Novo - Centro. 

a) Hospitais 

Hospital Natália Arraes 

Endereço; Avenida Perimetral Leste, nº 729 – Centro.  

Fone; (93) 3514-1190. 

 

       b)       Clínica Especializada 

 

• Centro de atenção psicossocial. 

 

c)     Unidades Básicas 

 

Unidade de vigilância epidemiológica 
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Endereço: Avenida Perimetral Leste - Centro 

Telefone: (93) 9153-9001 

Especialidades: Vigilância epidemiológica 

                        Atenção à Saúde 

                        PACS - Programa dos Agentes Comunitários  

 

 Unidade de vigilância sanitária 

 

 SETOR DE EDMIAS (Dengue malária). 

 SETOR DE SANEAMENTO. 

 SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 

 

Endereço: Avenida Perimetral Leste.  

Telefone: (93) 9126-5318. 

Instalações: Sala/Setor/Garagem. 

 

Farmácias e drogarias 

 

Farmácia do Povo 

Endereço: Rua do Comercio s/n – Centro. 

 

Farmácia Susy 

Endereço: Avenida Castelo Branco Nº 777 – Centro. 

 

Farma Bem 

Endereço: Rua do Comercio Nº 1171 – Centro. 

 

Drogaria Mais Você 

Telefone: (93) 9151-7737 

Endereço: Rua Duque de Caxias. 
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Drogaria Amazônia 

Endereço: Rua do Comercio Nº 1071. 

 

Droga Mix  

Endereço: Avenida Castelo Branco Nº 850 

 

7.5 - Sistema de Transporte 

 

Transporte Urbano  

 

Não existe serviço de transporte coletivo regular por ônibus urbano. O transporte de 

passageiros é operado pelo serviço de taxis, kombi, vans e moto-taxis, organizados através da 

Associação de taxistas e Moto Taxistas de Brasil Novo. 

 

Pontos de Táxi 

 

Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros - COOTAIT 

  Endereço: Rodovia Transamazônica, Sala no prédio do Auto Posto Lorezonni.  

  Fone: (93) 3514-1268 e (93) 9127-9877 

 

             Cooperativa de Transportes Alternativos do Pará - COOPERTAP 

  Endereço: Av. Castelo Branco, 1258. 

Fone: (93) 9155-0080 

 

Cooperativa dos motos taxistas - COOPERMOTO 

Endereço: Rua Olavo Bilac, Nº 1286- Centro. 

 

Transporte Rodoviário Intermunicipal 

 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 34887950/0001.00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Plano Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo Pará - Avenida Castelo Branco n ˚ 821 centro CEP: 68 148 000 

Brasil Novo, fone (93) 3514 1181 – ramal 230 e-mail: semmapmbn@gmail.com                     Página  35 

Postos de Combustível 

 

 Em Brasil Novo atualmente existem 02 postos de combustíveis e serviços com autorização 

da Agência Nacional do Petróleo - ANP: 

 

Posto BR 

Razão social: Gonçalves & Dias Ltda. (Posto Brasil Novo) 

CNPJ: 07.868.912/0006-33 

End: Rodovia Transamazonica KM 46 S/N. 

Fone: (93) 3514-1422 

Bandeira: BR  

 

Auto Posto Lorezonni 

CNPJ: 34.824.383/0001-34. 

Inscricão . Est. 15.148.996-3. 

End: Av. Trasamazonica, 1222, Centro. 

Fone: (93) 3514-1233. 

Bandeira: Branca. 

 

Empresa: Transbrasiliana  

Fone: (93) 9172-3219 

 

7.6 - Sistema de Educação 

 

Atualmente em Brasil Novo, segundo os dados da Secretaria de Educação Municipal há 42 

escolas sendo 5 na zona urbana tendo como total de alunos 2485 alunos e 37 na zona rural somando 

1643 alunos,  há apenas 01 escola estadual, no centro da cidade, que oferece o Ensino Médio e 

atende todos os alunos vindo das Escolas de Ensino Fundamental. As escolas municipais da sede 

municipal oferecem Educação Infantil, o qual tem sedes de creches disponibilizadas em alguns 

bairros da cidade que atende as fases da Educação Pré-escola ficando assim em prédios separados do 

então chamado de Ensino Fundamental menor e Ensino Fundamental maior que também ficam em 
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prédios isolados um do outro. Na zona rural, é ministrado o Ensino Fundamental, por vezes em 

turmas multi seriadas. As sedes estão distribuídas em pontos diferentes. A escola de libras não está 

funcionando por falta de alunos.  

 

O município atende a uma demanda de 4274 alunos sendo incluso alunos dos Ensinos 

Fundamentais e Ensino Médio. 

 

Existe uma Biblioteca Pública Municipal, com cerca de 2.100 títulos diversificados e o 

número de docentes registrado pela SEMED em 2013 chega á 184. Não há dados especificados 

ainda sobre a oscilação de matrículas, migração de alunos da zona rural para a área urbana e outras 

questões detalhadas da educação em geral. 

    

8º Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares significa prepará-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada. A qualidade da operação de coleta e transporte de resíduos sólidos 

depende da forma adequada do seu acondicionamento, armazenamento e da disposição dos 

recipientes no local, dias e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta, 

portanto, a população tem participação decisiva nesta operação. 

 

A importância do acondicionamento adequado está em: evitar acidentes; evitar a 

proliferação de vetores causadores de doenças; minimizar o impacto visual e olfativo; reduzir a 

heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva); facilitar a realização da etapa da 

coleta. 

 

O acondicionamento dos resíduos sólidos, por sua vez, deve ser compatível com suas 

características quali-quantitativas, facilitando a identificação e possibilitando o manuseio seguro dos 

resíduos, durante as etapas de coleta, transporte e armazenamento. 
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O acondicionamento dos resíduos sólidos do município é realizado pela população na sua 

maior parte em sacolas plásticas provenientes de supermercados e caixas de papelão. São colocadas 

em frente aos imóveis, em contêineres de armazenamento que estão instalados em alguns pontos da 

cidade, e geralmente dispostos no chão, para que os trabalhadores da limpeza pública realizem a 

coleta como mostram as Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5 - Carroceria como forma de armazenamento                       Figura 6 - Container de armazenamento de resíduos nos canteiros                                 

de resíduos em via pública de Brasil Novo.                                        de canteiros de Brasil Novo.  

Fonte: Pesquisa Direta, 2010.                                                             Fonte: Pesquisa Direta, 2010. 

 

Este tipo de disposição dificulta a coleta, fazendo com que ela seja mais demorada. Esses 

resíduos dispostos ao chão atraem cachorros, gatos e outros animais que acabam espalhando-os, 

prejudicando a velocidade com que a coleta é realizada. 

 

8.1 Sistemas de coleta atual 

 

Coletar os resíduos sólidos significa recolher esses materiais já acondicionados pelos 

imóveis residenciais, estabelecimentos públicos e comércios e encaminhá-los, mediante transporte 

adequado para tratamento, caso necessário, e disposição final. A coleta desses resíduos deve ser 

realizada a partir de um planejamento básico, para que se evitem problemas de saúde aos 

trabalhadores e impactos negativos ao meio ambiente. 

 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 

12.980/1993 classifica os diferentes tipos de resíduos sólidos e define as atividades de coleta em: 
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 Coleta domiciliar: coleta dos resíduos domiciliares, (formado por resíduos gerados 

em residências e estabelecimentos comerciais), industriais, públicos e de prestação de serviços, 

cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação municipal vigente; 

 Coleta ambulatorial: coleta regular dos resíduos produzidos nas farmácias, centros de 

saúde, laboratórios, ambulatórios, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres, executada por 

veículos apropriados; 

 Coleta especial: coleta destinada a remover e transportar resíduos especiais não 

recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias, tais como: origem, 

volume, peso e quantidade. Enquadram-se neste caso: móveis velhos, restos de limpeza e de poda de 

canteiros, praças e jardins, entulhos, animais mortos de pequeno, médio e grande porte e similares; 

 Coleta hospitalar externa: coleta dos resíduos de serviços de saúde gerados em 

estabelecimentos hospitalares. Esta coleta é executada por veículos exclusivos, de forma a não 

ocorrerem problemas de espalhamento de resíduos e derramamento de líquidos nas vias públicas ou 

problemas de contato manual; 

 Coleta particular: coleta de qualquer tipo de resíduos sólidos urbanos  pela qual 

pessoas físicas ou jurídicas, individualmente ou em grupos limitados, executam-na ou pagam a 

terceiros; 

 Coleta de resíduos de feiras, praias e calçadões: coleta regular dos resíduos oriundo 

da limpeza e varrição de feiras, praias e calçadões; 

  Coleta de resíduos com riscos para saúde: coleta regular que remove resíduo 

proveniente de estabelecimentos que apresentam riscos de contaminação, tais como presídios, 

portos, aeroportos internacionais e similares; 

 Coleta seletiva: coleta que remove os resíduos previamente separados pelo gerador, 

tais como: papéis, latas, vidros e outros; 

 Coleta de varredura: coleta regular dos resíduos oriundos da varrição de vias e 

logradouros públicos. 

 

O principal objetivo da remoção regular dos resíduos sólidos gerados pelas comunidades é 

evitar a proliferação de vetores causadores de doenças. Diversos animais, como ratos, baratas, 

moscas, etc, encontram nos resíduos as condições ideais de abrigo e alimentos para se 
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desenvolverem. Contudo, se os resíduos sólidos não forem coletados regularmente os efeitos sobre a 

saúde pública aparecem logo em seguida, pois quando as doenças ocorrem à população nem sempre 

associa esta à questão dos resíduos sólidos dispostos de maneira inadequada. 

 

A produção diária de resíduos sólidos urbanos no município está estimada em 3,5 Ton/dia. 

A ausência de um sistema de coleta e transporte de resíduos, com um cronograma eficiente, 

contribui para a quantidade de resíduos dispostos de forma inadequada nas vias públicas do 

município. Dos resíduos gerados, 13,21% estão dispostos em terrenos baldios e vias públicas do 

município, 46,48% são queimados e/ou enterrados e 40,31% são coletados pelo caminhão e/ou trator 

de coleta pública (SIAB, 2009). 

 

8.2 Coletas de Resíduos de Serviço de Saúde 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constituem os resíduos sépticos, ou seja, que 

contêm ou potencialmente podem conter agentes patogênicos. São produzidos em serviços de saúde, 

tais como: hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde, etc. De 

acordo com a Resolução Nº 283, de 12 de julho de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), os resíduos de serviços de saúde são os seguintes: 

 

 provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-

assistencial humana ou animal; 

 provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de 

farmacologia e saúde; 

 medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; 

 provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e, 

 provenientes de barreiras sanitárias. 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da 

Resolução RDC n°33/2003, os resíduos sólidos de serviços de saúde são classificados em 5 grupos: 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 34887950/0001.00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Plano Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo Pará - Avenida Castelo Branco n ˚ 821 centro CEP: 68 148 000 

Brasil Novo, fone (93) 3514 1181 – ramal 230 e-mail: semmapmbn@gmail.com                     Página  40 

A - resíduos com risco biológico; B- resíduos com risco químico; C- resíduos radioativos; D- 

resíduos comuns e E - perfurocortantes. 

 

Grupo A - resíduos com risco biológico(potencialmente infectantes) São resíduos com a 

possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção. Enquadram-se neste Grupo: 

A1 – Culturas e estoques de agentes infecciosos, resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto hemoderivados, descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados, 

meios de cultura, resíduos de laboratório de genética; 

A2 – Bolsas de sangue ou hemoderivados; 

A3 – Peças anatômicas; 

A4 – Carcaças, peças anatômicas e viscerais de animais e cama dos mesmos; 

A5 – Resíduos provenientes de pacientes que contenham, ou seja, suspeitos de conter 

agentes Classes de Risco IV, que apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação; 

A6 – Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases oriundos de 

área crítica; e, 

A7 – Órgão, tecidos e fluídos orgânicos com suspeita de contaminação com proteína 

priônica e resíduos resultantes de atenção à saúde desses indivíduos ou animais. 

 

Grupo B - resíduos com risco químico (químicos e medicamentos) São resíduos contendo 

substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Enquadram-se neste 

Grupo: 

B1 – Resíduos de medicamentos ou insumos farmacêuticos vencidos, contaminados, 

apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais impróprios para consumo: produtos 

hormonais, antibacterianos, citostáticos, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, 

imunomoduladores e anti-retrovirais; 

B2 – Demais medicamentos não enquadrados no Grupo B1; 

B3 – Resíduos de insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria do 

MS nº344/1998 e suas atualizações; 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 34887950/0001.00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Plano Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo Pará - Avenida Castelo Branco n ˚ 821 centro CEP: 68 148 000 

Brasil Novo, fone (93) 3514 1181 – ramal 230 e-mail: semmapmbn@gmail.com                     Página  41 

B4 – Saneantes desinfetantes e desinfestantes; 

B5 – Substâncias para revelação de filmes de Raio-X; 

B6 – Resíduos com metais pesados; 

B7 – Reagentes para laboratório, isolados ou em conjunto; e, 

B8 – Outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas. 

 

Os resíduos do Grupo B devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 

adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e 

seu estado físico, e identificados por meio do símbolo de risco associado, de acordo com NBR 7.500 

de março de 2000 da ABNT, e com discriminação de substância química e frases de risco. 

 

Grupo C - resíduos radioativos (rejeitos radioativos) 

 

Enquadram-se neste Grupo os resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, 

segundo a Resolução CNEN nº 6.05, de dezembro de 1985. Estes resíduos obedecerão às exigências 

definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

 

Grupo D - resíduos comuns 

 

São todos os resíduos que não necessitam de processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos 

(RSU). Enquadram-se neste Grupo: 

D1 – Espécimes de laboratório de análises clínicas e patologia clínica, quando não 

enquadrados na classificação A5 e A7; 

D2 – Gesso, luva, esparadrapo, algodão, gazes, compressas, equipo de soro e outros 

similares, que tenham tido contato ou não com sangue, tecidos ou fluídos orgânicos, com exceção 

dos enquadrados na classificação A5 e A7; 

D3 – Bolsas transfundidas vazias ou contendo menos de 50 ml de produto residual (sangue 

ou hemocompetentes); 
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D4 – Sobras de alimentos não enquadrados na classificação A5 e A7; 

D5 – Papéis de uso sanitário e fraldas, não enquadrados na classificação A5 e A7; 

D6 - Resíduos provenientes das áreas administrativas dos Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde (EAS); 

D7 – Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

D8 – Materiais passíveis de reciclagem; e, 

D9 – Embalagens em geral. 

 

Grupo E – perfurocortantes 

 

São os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e 

agudas, capazes de cortar ou perfurar. Enquadram-se neste Grupo: 

E1 – Lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, lâminas e outros 

assemelhados provenientes de serviços de saúde; 

E2 – Bolsas de coleta incompleta, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de 

agulha, independente do volume coletado. 

 

Os pneus inservíveis quando descartados em pilhas, tornam-se locais ideais como criadouro 

de insetos, e diversos vetores de transmissão de doenças, entre eles o Aedes aegypti, mosquito 

transmissor da dengue, doença que se encontra largamente disseminada no Brasil. Além disso, 

oferecem grande risco de incêndio, pois queimam com muita facilidade, produzindo fumaça negra, 

altamente poluidora pela diversidade de compostos que são liberados na combustão, podendo ainda 

causar contaminação da água, pois ao serem queimados os pneus liberam um material oleoso, 

derivado de petróleo, que carreado para os corpos d'água superficiais ou para os aquíferos 

subterrâneos, podem contaminar a água, tornando-a imprópria para o consumo (IPT, 2000). 

 

A existência de legislação federal, Resolução CONAMA Nº 258/1999, que regulamenta o 

manejo dos pneus inservíveis no território nacional, determina que a responsabilidade pela 

destinação adequada dos mesmos seja da indústria de pneumáticos. No município de Brasil Novo 

não existe coleta regular específica de pneumáticos, esses produtos são coletados pelo veículo da 
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limpeza urbana, porém em algumas épocas do ano a Secretaria Municipal de Saúde realiza 

campanhas para a coleta de todos os resíduos passíveis de acumular água, inclusive de pneus, pois 

os mesmos podem servir de criadouros dos mosquitos causadores da Dengue e Malária. 

 

No município de Brasil Novo não existe coleta regular específica de pneumáticos, esses 

produtos são coletados pelo veículo da limpeza urbana, porém em algumas épocas do ano a 

Secretaria Municipal de Saúde realiza campanhas para a coleta de todos os resíduos passíveis de 

acumular água, inclusive de pneus, pois os mesmos podem servir de criadouros dos mosquitos 

causadores da Dengue e Malária (figura 7 e 8). 

 

   

Figura 7 e 8 – Presença de pneus no vazadouro de Brasil Novo. 

Fonte: Pesquisa Direta, 2011. (Plano de Coleta de Resíduos Sólidos de Brasil Novo)  

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com o objetivo de disciplinar o 

descarte e o gerenciamento adequado de pilhas e baterias usadas publicou em 1999 a Resolução N° 

257, e de acordo com o Artigo 1º desta Resolução: O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), com o objetivo de disciplinar o descarte e o gerenciamento adequado de pilhas e 

baterias usadas publicou em 1999 a Resolução N° 257, e de acordo com o Artigo 1o desta 

Resolução: 

 

tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como 

os produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua 

estrutura de forma não substituível, após seu esgotamento energético, 

serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 
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comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, 

para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os 

procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

final ambientalmente adequada. 

 

Algumas pilhas e baterias podem ser descartadas junto com o resíduo domiciliar. O Quadro 

3 classifica o descarte de alguns tipos de pilhas e baterias segundo a Resolução CONAMA Nº 

257/1999. Os dados foram colhidos do fabricante PANASONIC e foram tomados como genéricos 

uma vez que grande parte dos fabricantes já se encontra em conformidade com a Resolução citada. 

No entanto, vale ressaltar que a composição das pilhas e baterias varia de acordo com o fabricante. 

 

Tipo de pilha/bateria Forma de descarte Aplicação 

Alcalina-Manganês Lixo doméstico Brinquedos, walkmans, 

máquinas fotográficas etc. 

Zinco Manganês Lixo doméstico Controle remoto, rádio portátil, 

despertadores e lanternas. 

Baterias Alcalinas tipo Botão 

6V e 12V 

Lixo doméstico Máquinas fotográficas e 

calculadoras. 

Baterias de Lithium 

tipo Botão 

Lixo doméstico Máquinas fotográficas e 

agendas Eletrônicas 

Baterias de Lithium Lixo doméstico Controle remoto de portões e 

máquinas fotográficas 

Bateria de Níquel – Câdmio Devem ser devolvidas Telefone sem fio 

Bateria de Níquel Câdmio 

para celular 

Devem ser devolvidas Aparelhos celulares 

Níquel Metal – Hidreto Lixo doméstico Aparelhos celulares 

 

8,3 - Resíduos de podas de árvores  
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Na cidade de Brasil Novo essa atividade é realizada pela mesma equipe da coleta de 

resíduos sólidos urbanos. O transporte é realizado pelo veículo que responsável pela coleta dos 

resíduos provenientes da varrição. 

 

Assim como ocorre em outras atividades realizadas pela SEOVI, a poda das árvores 

também não segue um calendário. A escolha das árvores a serem podadas é feita a partir da 

observação do fiscal ou da própria guarnição que realiza a coleta de resíduos. Esses resíduos são 

colocados no passeio enquanto aguardam ser coletados. Geralmente este procedimento ocorre no 

mesmo dia da poda. 

 

8.4 - Resíduos de construção e demolição 

 

No município de Brasil Novo não há plano de gerenciamento dos resíduos da construção 

civil, a população dispõe estes resíduos nos logradouros públicos para que a SEOVI realize a coleta, 

no entanto esse procedimento demora a ser realizado, levando em média uma semana. Em relação 

ao destino desses materiais, os mesmos são encaminhados ao vazadouro do município. 

 

8.5- Proposta para a gestão dos resíduos sólidos no município de 

Brasil Novo 

 

A elaboração de um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos necessita 

obrigatoriamente de um conjunto de ações que devem considerar materiais e equipamentos, pessoal, 

regularidade de coleta, envolvimento da população no armazenamento, transporte, tratamento e 

destino final destes resíduos, além de um Programa de Educação Ambiental envolvendo toda a 

comunidade. 

 

Como parte integrante do Plano de Gerenciamento Integrado encontra-se a limpeza urbana 

que se configura como um serviço essencial para que a qualidade de vida da população seja 

preservada. 
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O Plano de Coleta de Resíduos Sólidos de Brasil Novo apresentado prevê a minimização 

dos resíduos na fonte por meio do envolvimento da sociedade, assim como: alternativas para o 

manejo dos resíduos sólidos; o redimensionamento da frota, de forma a cumprir as ações planejadas; 

elaboração de cronograma de coleta por rua, para realização da coleta regular de acordo com o 

cronograma previsto e alcance de 100% de cobertura na sede municipal; transporte do material de 

acordo com suas características até o destino final, conforme cada tipo de material. Além dessas 

ações será prevista a implantação de um Sistema de Coleta Seletiva. 

 

A coleta dos resíduos recicláveis será realizada inicialmente em curto prazo na modalidade 

de Postos de Entrega Voluntária (PEV), na qual a própria comunidade será orientada a separar os 

resíduos e dispor nos PEV para que seja realizada a coleta pela SEOVI. 

 

Com a implantação da coleta seletiva e posterior encaminhamento dos resíduos recicláveis 

e os passiveis de reaproveitamento para unidades de reciclagem e compostagem diminuirá os 

impactos ao meio ambiente e contribuirá para melhoria da saúde humana, pois reduzirá a quantidade 

de resíduos gerados que necessitarão de destinação final e consequentemente aumentará vida útil do 

aterro sanitário proposto no Plano de Gerenciamento Integrado para destinação dos resíduos sólidos 

dos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu. 

 

O sistema de limpeza urbana da cidade deve ser institucionalizado segundo um modelo de 

gestão que, tanto quanto possível, seja capaz de: 

 promover a sustentabilidade econômica das operações; 

 preservar o meio ambiente; 

 preservar a qualidade de vida da população; 

 contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão. 

 Em todos os segmentos operacionais do sistema foram escolhidas alternativas que atendem 

simultaneamente a duas condições fundamentais: 

 As mais econômicas; 

 As tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da população. 
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 Por meio do desenvolvimento e implementação do projeto de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares será possível efetuar os serviços em dias da semana horários previamente estabelecidos, 

otimizando a frota de veículos envolvida. 

 

9º Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

A eficiência da operação de coleta e transporte dos resíduos sólidos depende da forma 

como seu acondicionamento é realizado, do armazenamento e da disposição dos recipientes no local, 

dia e horários estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta. A população tem, portanto, 

participação decisiva nesta operação. Para que a etapa de coleta dos resíduos sólidos seja bem 

sucedida é importante que esses materiais sejam acondicionados de forma correta, a fim de 

viabilizar seu total recolhimento e favorecer que esta atividade seja desenvolvida rapidamente e sem 

riscos para a equipe que realiza a mesma, para tanto, pode-se definir o acondicionamento como o ato 

de embalar os resíduos segregados, em sacos (recipientes primários) ou contenedores padronizados 

(recipientes secundários), para fins de coleta e transporte. 

 

A capacidade de acondicionamento dos recipientes deve ser compatível com a geração 

diária de cada tipo de resíduo e não deve ultrapassar 2/3 de seu volume. Recipientes inadequados ou 

improvisados (pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados), construídos com materiais sem a 

devida proteção, aumentam o risco de acidentes de trabalho e aumenta a possibilidade de 

proliferação de vetores. É importante esclarecer que antes do acondicionamento dos resíduos em 

sacos plásticos os usuários deverão eliminar os líquidos e embrulhar convenientemente cacos de 

vidro, materiais perfurocortantes evitando assim os acidentes com a equipe de coleta. 

 

Um acondicionamento correto é aquele que, além de respeitar os horários estabelecidos 

pelo setor responsável pela coleta, não provoque acidentes, evite atração e proliferação de macro e 

microvetores e não provoque impacto olfativo e aspecto estético desagradável à cidade. 

 

9.1- Acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde 
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O acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) consiste no ato de embalar 

os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a 

geração diária de cada tipo de resíduo. O acondicionamento dos RSS deve seguir as orientações 

contidas nas Resoluções RDC ANVISA N° 306/2004 e CONAMA N° 358/2005 que dispõem, 

respectivamente, sobre o gerenciamento interno e externo dos RSS. 

 

De acordo com estas Resoluções, os RSS com características semelhantes aos domiciliares 

devem ser acondicionados em sacos plásticos reforçados com capacidade mínima de 15 litros e 

máxima de 100 litros (capacidade nominal do saco de até 20kg) e acondicionados em contenedores 

plásticos com capacidade volumétrica de 120 ou 240 litros que deverá ser de material lavável, com 

tampa, cantos arredondados e resistentes a punctura, ruptura, vazamento e ao tombamento. Deve ser 

respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou 

reaproveitamento. 

 

Segundo IBAM (2001), o manuseio de resíduos de serviços de saúde está regulamentado 

pela Norma NBR 12.809/1993 da ABNT e compreende os cuidados que se deve ter para segregar os 

resíduos na fonte e para lidar com os resíduos perigosos. O procedimento mais importante no 

manuseio de resíduos de serviços de saúde é separar, na origem, o resíduo infectante dos resíduos 

comuns, uma vez que o primeiro representa apenas de 10% a 15% do total de resíduos e o comum 

não necessita de maiores cuidados. 

 

9.2 - Cestos coletores de resíduos leves 

 

Haverá necessidade de recuperar os cestos coletores existentes em algumas ruas e implantar 

novos modelos em pontos estratégicos, ampliando a oferta para toda a cidade em médio prazo a fim 

de servir como apoio nos serviços de limpeza urbana. No programa de educação ambiental a ser 

implantado no município a população deverá ser sensibilizada para a conservação desses cestos e 

motivada a dispor os resíduos à espera de coleta nesses recipientes, para preservar a saúde publica, 

diminuir o impacto ambiental negativo e conservar o aspecto estético agradável à cidade. 
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Para a análise de novos modelos deverá se observar a necessidade de existência de 

fechamento superior, com o objetivo de proteger os resíduos da ocorrência de chuvas. Um 

importante critério levado em consideração pela equipe para a localização da instalação de cestos 

será a manutenção de uma distância média de 20 metros entre uma e outra, nas áreas de grande fluxo 

de pedestres, sabendo-se que facilitará a realização da coleta de resíduos nela depositados, porém a 

locação de novos cestos deverá ser alvo de um projeto específico. 

 

De acordo com o Plano de Coleta de Resíduos Sólidos de Brasil Novo, a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos do Município de Brasil Novo acontece de maneira precária e está sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Pública (SEOVI). 

 

Observou-se durante visitas na SEOVI à ausência de pessoal capacitado para trabalhar na 

gestão dos resíduos sólidos. Assim grande parte das dificuldades de gerenciamento e operação 

apontados tem origem na falta de um técnico especializado nesta área no quadro de funcionários da 

Secretaria. 

 

10 - Educação ambiental 

 

Para que o sistema de limpeza urbana consiga realizar suas atividades com eficiência é 

necessário à participação efetiva da sociedade, pois é a partir deste envolvimento que se reduzirá os 

impactos adversos ao meio ambiente a saúde dos munícipes. 

 

Nesse sentido, as ações educativas exercem um papel fundamental na mudança de 

comportamento da população em relação a disposição dos resíduos sólidos, e para que essas 

mudanças ocorram é necessário que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não seja 

somente trabalhada em campanhas pontuais realizadas esporadicamente. 

 

11º - Experiências desenvolvidas 
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11.1 - Presença e Características de Projetos e Iniciativas Ambientais no Município. 

 

a) Ações já desenvolvidas 

 

O antigo Departamento de Meio Ambiente, hoje transformado em Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, desenvolveu e vem desenvolvendo de maneira precária as seguintes ações: 

1º- Fiscalização e Controle Ambiental; 

2º- Educação Ambiental;  

3º- A Escola de Ensino Fundamental desenvolveram ações para a semana do meio ambiente 

o qual o grupo era composto pelos docentes da mesma e o grupo de discentes da rede pública de 

ensino; 

4º- Diagnósticos de resíduos sólidos na cidade; 

5º- Criação de um Grupo Municipal para combater o desmatamento ilegal; 

 

b) Intervenções pretendidas 

 

Este plano se propõe a fortalecer o sistema de gestão ambiental do município, 

especialmente no tocante ao fortalecimento da infraestrutura do sistema municipal do Meio 

Ambiente do Município de Brasil Novo, complementando as ações já desenvolvidas de maneiras 

impróprias, para aquisição de (viaturas e lanchas, computadores, equipamentos eletrônicos 

apropriados para as ações de Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento e sobre tudo de educação 

ambiental), com abrangência a estruturação de logística do Conselho municipal do meio ambiente – 

(CMMA) e do fundo municipal do meio ambiente do município de Brasil Novo (FMMABN), 

dotando os órgãos ambientais do município, de suporte necessário ao exercício de suas tão 

importantes atribuições e competência.  

 

    c) Disponibilidade de iniciativas no Município 

 

O município de Brasil Novo, hoje conta com uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

um Conselho Municipal do Meio Ambiente, um Fundo Municipal de Meio Ambiente e entidades 
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que desenvolvem atividades educacionais voltadas à área ambiental, como por exemplo, fórum das 

associações de pequenos agricultores rurais e Moradores de bairro, e de ações diretamente 

relacionadas com o meio ambiente, e ações desenvolvidas principalmente pela Prefeitura Municipal, 

Câmara de Vereadores, Poder Judiciário e Polícia Militar, além de algumas contribuições acanhadas 

da Eletronorte neste aspécto, nos últimos 50 anos, a região sofreu intensas transformações. 

 

No contexto ambiental brasileiro, uma das regiões que mais tem sofrido pressão sobre os 

recursos naturais é a Amazônia, nos últimos 50 anos, a região sofreu intensas transformações 

sócioespaciais e econômicas ocorridas em função de um modelo de desenvolvimento e ordenamento 

e territorial imposto pelo Estado brasileiro, resultando em drástico impactos socioambientais ligados 

à questão fundiária, ao desmatamento e queimadas, à expansão da fronteira agrícola, à implantação 

dos projetos hidrelétricos, afetando as populações locais. Tais transformações são evidentes no Pará. 

 

A necessidade de um novo modelo de desenvolvimento ganhou espaço, sobretudo, temas 

como sustentabilidade, mudanças climáticas e combate ao desmatamento deixaram de mobilizar 

apenas especialistas e passaram a se destacar na sociedade, principalmente na agendada de 

governantes, empresariais, produtores rurais e organizações da sociedade civil. 

 

Nesse contexto toma fôlego um novo conceito de desenvolvimento local, os municípios 

verdes, nos quais o progresso econômico e inclusão social aliam-se à preservação do meio ambiente, 

privilegiando atividades produtivas sustentáveis. Essas características estão na essência de um 

município verde, que se caracteriza por desenvolver atividades produtivas sustentáveis com baixa 

emissão de carbono e alta responsabilidade socioambiental. O município: (i) a governança local para 

ampla gestão municipal do meio ambiente; (ii) o manejo florestal; (iii) a intensificação da 

agropecuária e do reflorestamento; (iv) o uso sustentável e a conservação das funções ecológicas das 

florestas e remanescentes; e (v) a recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Áreas de 

Reserva Legal. 

 

O uso da terra incorporando novas áreas para fazer frente às necessidades humanas, vem 

aumentando significativamente as áreas perturbadas e as áreas degradadas em virtude do uso 
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inadequado. Apesar do crescente numero de tentativas, a reabilitação de ecossistema natural com 

bases em informações disponíveis tem se mostrado insuficiente, uma vez que o impacto e a escala 

dos distúrbios são significativamente  superiores à produção do conhecimento e de novas técnicas. A 

transferência de tecnologias e experiência bem sucedidas, tem levado a resultado  modestos, pois as 

tecnologias aplicadas em outras regiões não consideradas as peculiaridades dos ecossistemas 

específicas do trópico úmido. 

 

O município de Brasil Novo é um dos municípios que consta na “Lista dos municípios 

amazônicos prioritários para ações de prevenção, e monitoramento e controle do desmatamento 

ilegal”. Os critérios para que os municípios componham a lista são: área total de florestas desmatada 

no município, área total de floresta desmatada nos últimos três anos e aumento da taxa de 

desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos. Uma vez integrante da lista, o município 

é acompanhado e recebe apoio do governo federal na implementação de ações que visem diminuir o 

desmatamento ilegal e descontrolado na região, no entanto  enquanto não sai dessa lista, o município 

sofre sanções econômicas e financeiras, como embargos agropecuários, além de ser proibido de 

comercializar seus produtos e de receber créditos, de instituições oficiais.  

 

Portanto para deixar a lista, o município de Brasil Novo deve atender a três critérios: 

reduzir o desmatamento para menos de 40 km ² ao ano, realizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

em 80 % de seu território, excluídas terras indígenas e áreas protegidas e ter desmatamento menor 

ou igual a 60 % da media de desmatamento dos últimos dois anos. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente proporcionara programas locais para solucionar  

melhorar a qualidade de vida dos municípios; será criado o Grupo Municipal de Combate Controle e 

Fiscalização ao desmatamento em função do cumprimento ao termo de compromisso firmado com a 

Prefeitura Municipal de Brasil Novo (PMBN), e Ministério Publico federal (MPF), o mesmo será 

implantadas unidades demonstrativas em área de Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente 

como contra partida do plano piloto; sistemas Silvipastoril, Agroflorestais, Integração Lavoura 

Pecuária e Floresta entre outros.  
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Salientamos que o município de Brasil Novo, é por estes motivos que o município se 

habilita em se equipar, e disponibilizará um espaço especifico para o tal, e a implantação da Sala 

Verde local. 

 

12º - Características Gerais do “Sistema” no Município 

 

a) Implantação da infraestrutura logística complementar 

 

De acordo com a resolução COGES Nº 01/2012, do Programa Municípios Verdes, o 

compromisso do município é atingir 80% de sua área territorial cadastrável no CAR. Para o 

município de Brasil Novo atingir a referida meta é necessário cadastrar o total de 118.865 hectares. 

 

Considerando a equipe de campo e escritório disponível da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Brasil Novo, faz-se uma projeção de 09 (nove) meses de trabalho para o município 

alcançar a meta de 80%. Desta forma apresentamos o plano de trabalho abaixo. 

 

Ampliação das ações de competência do município baseia-se fundamentalmente na abertura 

e abrangência de atuação de espaço devidamente estruturado para atingir um público de 25.000 

(vinte e cinco mil pessoas aproximadamente) em sistema de visita e acesso aos espaços onde possam 

ocorrer ameaças e crimes ambientais, levando o controle e às informações ambientais locais e da 

região, promovendo uma maior presença fiscal e monitoramento e aplicação das riquezas naturais 

com a conscientização da importância que é a preservação do complexo ambiental da cidade e 

circunvizinhança. 

 

b) Metodologia Geral 

 

A metodologia aplicada será de inserir no município um cronograma de ações de 

licenciamento, monitoramento e de fiscalização, conforme as orientações do Plano Nacional, 

Estadual e Municipal de Educação e Gestão Ambiental, adotando experiências bem sucedidas e 

eventos do tipo seminário, ciclos de palestras temáticas e debates, módulo fixo de educação 
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ambiental, sendo este preferencialmente direcionado para os segmentos de atividades impactantes 

além de alunos e professores das diversas unidades de ensino público e privado da cidade. 

 

c) Estrutura Física  

 

Hoje o espaço conta com equipamento de informática, internet, cadeiras, mesas, estantes, 

armários, e demais materiais de uso permanente e de consumo para abrigar e atender as ações de 

Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento e Educação AMBIENTAL como: veículo caminhonete 

diesel 4x4, motocicleta 150 cc, computador  workstation 16 giga, computador  desktop 4 giga, 

notebook, gps de navegação, nobreak, câmera digital, filmadora, mesa estação trabalho, cadeira 

giratória, cadeira fixa, armário de metal, arquivo, caixa de som passiva 300 usb, microfone sem fio, 

projetor, caixa de som ativa 300 usb, tela de projeção, balança. 

 

d) Público Beneficiado 

 

O conjunto dos segmentos responsáveis pelo exercício de licenciamento, monitoramento e 

fiscalização das ações ambientais existentes no município, melhorando a qualidade dos pareceres e 

das informações prestadas à comunidade em geral. 

 

 

13 - OBJETIVOS DO PROJETO 

 

13.1 - Objetivos da Proposta 

 

Nesta visão, o proponente tem como objetivo principal a proliferação das ações de sua 

competência no âmbito do controle e monitoramento fiscal com melhoria da conscientização 

ambiental, montando uma estrutura operacional com infraestrutura material e ambiental que permita 

ao público beneficiado uma perspectiva de tornar possível fazer a relação homem x natureza uma 

perfeita harmonia.   
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No município de Brasil Novo não há postos para a entrega de pilhas e baterias nos 

estabelecimentos que comercializam esses materiais. Os próprios munícipes descartam para serem 

coletados juntamente com os resíduos sólidos domiciliares. 

 

13.2 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DO PROJETO 

 

13.2.1 Justificativas 

 

13.2.1.1 Justificativa para o desenvolvimento do plano 

 

O Município de Brasil Novo pouco tem realizado nos últimos anos com relação às questões 

ambiental, no entanto, há muitas ações relacionadas ao meio ambiente através das diversas entidades 

e instituições tais como: IBAMA, SEMA - Mosaico de Unidade de Conservação da Usina da UHE-

BM, IFPA, UFPA, UEPA, agenda 21, enfim, todas as ações voltadas para as questões ambientais no 

âmbito municipal. 

 

Faz-se necessário, no entanto, uma maior articulação entre os seguimentos envolvidos na 

área ambiental para que seja consolidada uma maior conscientização e controle ambiental. 

 

A execução deste plano potencializará a gestão ambiental e fará com que o respeito e a 

conscientização ambiental local e regional sejam ampliada e, exemplarmente articulados, com as 

diversas representações socioambientais adotando medidas e modalidades definidas em 

programação pedagógica, impulsionando a concretização de uma gestão coordenada, 

descentralizada e participativa do meio ambiente em Brasil Novo. 

 

13.2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer a Secretaria Municipal do Meio ambiente; 

 Apoiar o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Integração entre público assistido x natureza; 



 
 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

PODER EXECUTIVO 

CNPJ: 34887950/0001.00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Plano Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo Pará - Avenida Castelo Branco n ˚ 821 centro CEP: 68 148 000 

Brasil Novo, fone (93) 3514 1181 – ramal 230 e-mail: semmapmbn@gmail.com                     Página  56 

 Ação coordenada no combate à destruição das riquezas naturais; 

 Incentivo ao estudo aprofundado da relação problema x causa x solução das atividades 

lesivas ao meio ambiente. 

 

14 - PÚBLICOS-ALVO BENEFICIADO 

 

 Estudantes e Professores do Município; 

 Setor Extrativista; 

 Organizações ambientalistas; 

 Poder Público; 

 Comunidades ribeirinhas; 

 Pescadores (as); 

 Comunidade em Geral. 

 

15 - ATIVIDADES E METODOLOGIA DE CONDUÇÃO DO PROJETO 

 

a) Atividades 

 

Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento, Educação Ambiental, Elaboração e Execução 

de projetos, Conferências, Cursos e Seminários, sensibilização da Comunidade através de chamadas 

por panfletos, murais, propaganda pessoa a pessoa, cartazes, rádio comunitário, propaganda volante, 

site institucional e redes sociais.  

 

b) Metodologias de Condução 

 

c) Estratégias e Critérios de Avaliação a Serem Implementadas 

 

 Constituir comissão mista específica para observar as características do meio ambiente e a 

utilização da estrutura existente no Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento, Educação 
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Ambiental, elaboração e execução de projetos, conferencias, cursos e seminários; através de 

relatório mensal de cada atividade. 

 Identificar as intervenções com as quais a sociedade local vem realizando transformações no 

ambiente, na paisagem, nos espaços em que habita ou cultiva; 

 Dar a sua contribuição para a conservação e a manutenção, do ambiente mais imediato em 

que vive; 

 Identificar as substâncias de que são feitos os objetos ou materiais utilizados pelo homem, 

bem como alguns dos processos de transformação por que passaram; 

 Ter uma participação pessoal ou coletivamente, de atividades que envolvam tomadas de 

posição diante de situações relacionadas ao meio ambiente; 

 Reconhecer alguns processos de construção de um ambiente, tanto urbano quanto rural, com 

a respectiva intervenção na paisagem, bem como sua importância para o homem; 

 Perceber a relação entre a qualidade de vida e um ambiente saudável; 

 Valorizar o uso adequado dos recursos disponíveis. 

 

16 - PROPOSTA  

 

 Criação, ampliação e manutenção da biblioteca ambiental, contendo livros específicos da 

área ambiental, de educação, de higiene e saúde, panfletos, fitas educativas de DVDs e CDs, 

revistas da área, trabalhos produzidos na área do meio ambiente, encartes, e outros;  

 

 Elaboração de calendário de cursos, palestras, seminários, visitas técnicas sobre educação 

ambiental, mutirões comunitários, sessões de filmes educativos, debates com pessoas da 

comunidade com potencial multiplicador; 

 

 Elaboração de um plano de capacitação e reciclagem de técnicos da administração pública e 

privada e lideranças comunitárias, em conteúdos específicos da temática como: educação e 

saúde, legislação ambiental, revolução tecnológica e ambiente, ecologia e ambiente, 

educação ambiental familiar; organização dos órgãos públicos nos níveis federal, estadual e 
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municipal relativos ao meio ambiente, e outras temáticas implícitas na questão da qualidade 

de vida e da comunidade, relacionadas ao meio ambiente.  

 

17 - METODOLOGIAS UTILIZADAS  

 

A programação das atividades ambientais utilizará como metodologia para o alcance dos 

objetivos: 

  

 Capacitação de recursos e de pessoal envolvendo, realização de cursos, treinamentos, 

reciclagem periódica, mobilização da comunidade e dos envolvidos no projeto; 

 

 Formação de grupos de estudo e pesquisas ambiental; 

 

 O conteúdo programático previsto para o programa pedagógico disporá de elementos básicos 

da educação ambiental, já referidos no item acima e em todos os conteúdos agregados ao 

processo de cidadania; 

 

17.1 - METODOLOGIAS SALA VERDE  

 

Entendemos que uma sociedade sustentável é aquela que vive em harmonia com os onze 

princípios interligados apresentados a seguir, que enfocaremos no conteúdo programático do 

programa pedagógico da Sala Verde: 

 

 Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos; 

 Melhorar a qualidade de vida humana; 

 Conservar a vitalidade e a diversidade do município; 

 Minimizar o esgotamento de recursos não renováveis; 

 Permanecer nos limites da capacidade de suporte do município; 

 Modificar as atitudes e práticas pessoais; 

 Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente; 
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 Gerar uma estrutura municipal ou regional para integração de desenvolvimento e 

conservação; 

 Construir uma aliança global no município e região; 

 Perceber as mudanças e acontecimentos ambientais ao longo da construção da Hidrelétrica 

de Belo Monte; 

 Resgatar a história ambiental da cidade. 

 

18 - ESTRUTURAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (RH) DA SEMMA 

 

Dotar a Infra-Estrutura do Sistema Municipal do Meio Ambiente do Município de 

Brasil Novo, Devidamente Equipado, com Espaço Físico e Aumento de Pessoal Qualificado. 

 

Brasil Novo pretende garantir agilidade nas ações e o fácil acesso às informações, projetos e 

programas ambientais desenvolvidos pela equipe gestora, inter-relacionando os diversos atores aos 

equipamentos, espaços e recursos disponíveis promovendo a integração consciente de todos, em 

busca da melhor forma de condução do processo de licenciamento, fiscalização, monitoramento, 

educação ambiental, elaboração e execução de projetos, conferências, cursos e seminários. 

 

19 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

O projeto de Fortalecimento da Infraestrutura do Sistema Municipal do Meio Ambiente do 

Município de Brasil Novo verificou principalmente os seguintes aspectos: 

 

a) Participação 

 

Os seguimentos envolvidos no projeto buscam a sua integração harmoniosa, visando 

exclusivamente à massificação da proposta do sistema.  

 

b) Potencial de capilaridade 
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Partindo-se do princípio que Brasil Novo tem seu arcabouço legal, intenções de formalizar 

convênio de descentralização com o Estado, o quadro técnico de fiscal efetivo, fundo municipal 

constituído, Conselho municipal de meio ambiente, estas estruturas já funcionam regularmente no 

município, mas é de fundamental importância o apoio do MMA, do FNMA, SEMMA e dos fundos 

direcionados para a Amazônia, para oferecer com dignidade e qualidade uma atenção devida à 

população de nosso município.  

 

c)  Cooperação interinstitucional  

 

O Fortalecimento da infraestrutura do sistema municipal do Meio Ambiente do Município de 

Brasil Novo, contará com os seguintes - parceiros e contrapartida individual: 

 

a. IBAMA, contrapartida: colaborar através dos profissionais lotados na unidade regional, 

contribuindo com o banco de informações pertinentes.  

b. Necessidades apresentadas nas ações desenvolvidas, cedendo material impresso das 

campanhas de preservação da natureza. 

c. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (CMMA): analisando e deliberando 

matérias de interesse ambiental. 

d. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (SEMED) divulgando e participando do 

processo de Educação Ambiental. 

e. SECRETARIA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, auxiliar 

no processo de transição de atividades das famílias que sobrevivem em ocupação rural, cuja 

prática seja interditada por contrariar a legislação ambiental.  

f. CAMÂRA MUNICPAL DE BRASIL NOVO, votando e apoiando a política Ambiental. 

g. Todos os órgãos de Assistência Técnica Pesquisa e Extensão Rural serão integrados e 

partícipes da construção de um modelo de gestão compartilhada são pautadas em 

sustentabilidade ambiental. 

 

d) Sustentabilidade da proposta  
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As propostas contidas na apresentação do Plano deixam bem claro o intuito do 

proponente em criar uma estrutura de controle ambiental permanente, capaz de atrair mais parceiros 

ao projeto e de envolver o público-alvo nas atividades que serão desenvolvidas. 

Possui também uma estrutura organizacional e funcional direcionada para o controle 

ambiental do município, o que mostra claramente a viabilidade da implantação, manutenção e 

sustentabilidade do projeto além do compromisso dos parceiros, sendo esta forma de garantir a 

captação dos aportes necessários para a manutenção dos sistemas municipal do Meio Ambiente de 

Brasil Novo. 

 

e) Monitoramento e avaliação 

 

O Plano propõe um monitoramento diário das ações desenvolvidas pela Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo, através da Secretaria de Meio Municipal Ambiente por meio de 

relatório mensais semestrais e anuais com cópias aos parceiros. 

 

As avaliações do Plano serão feitas após a realização de cada ciclo de atividades curso, 

seminário e outros eventos definidos no cronograma geral, onde as principais expectativas são o 

envolvimento do público beneficiário na divulgação da conscientização ambiental e a 

capacitação e reciclagem dos atores gestores e parceiros do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil Novo - (PA), 06 de março de 2013. 
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________________________________________                 

MARINA RAMOS SPEROTTO 

Prefeita Municipal 

 

 

 

________________________________________ 

ZELMA LUZIA DA SILVA CAMPOS 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 
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