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APRESENTAÇÃO
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, por meio da
Diretoria de Gestão da Biodiversidade (DGBio), executa o projeto “Apoio à Criação de
Unidades de Conservação da Natureza Municipais” e desde o final do ano de 2016,
vem apoiando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal (SEMMA). Nesse
sentido, este diagnóstico, junto com os diagnósticos biológico, meio físico, infraestrutura
e saneamento básico, tem por objetivo subsidiar tecnicamente a criação da Unidade de
Conservação da Natureza Municipal na categoria “Parque Natural Municipal”, localizado
em área urbana no município de Castanhal.
Em novembro de 2016, o IDEFFLOR-Bio foi procurado pelo gestor municipal de
Castanhal para apoiar o processo de criação de unidade de conservação no município,
como o Instituto se encontrava no final do exercício, foi elaborado e encaminhado à
Prefeitura de Castanhal uma minuta de Decreto, propondo que a área se tornasse uma
Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP), a qual materializou-se no Decreto
Municipal de nº 048 de 29/11/2016, até que se iniciasse os estudos para subsidiar o
processo de criação.
A partir desse período iniciou-se as reuniões de preparação para a parceria e
para o início dos estudos. Cita-se as reuniões ocorridas no dia 24/01/2017 entre os
gestores do IDEFLOR-Bio e gestores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Castanhal, ocorrida em Belém no IDEFLOR-Bio. A reunião ocorrida no município de
Castanhal no dia 02/02/2017, cujo objetivo foi o nivelamento de informações com os
gestores locais de Castanhal e visita de reconhecimento na área. E a reunião de
trabalho do dia 17/02/2017, ocorrida também no município de Castanhal que
apresentou para os gestores do poder executivo, incluindo o Ministério Público, o
projeto de criação e a proposta metodológica de trabalho. E por fim, no dia 09/05/2017,
ocorreu a Reunião Técnica de Nivelamento dos levantamentos técnicos realizado pelo
IDEFLOR-Bio, referente às primeiras etapas.
Além do levantamento de reconhecimento, citado acima, os estudos técnicos
dividiram-se em quatro etapas. A primeira se deu no período de 04 à 07/04/2017, com o
levantamento de campo para elaboração do Diagnóstico Biológico, composta pela
equipe de biólogos do IDEFLOR-Bio. A segunda, se deu no período de 02 à
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06/05/2017, a qual realizou o levantamento de campo para elaboração do Diagnóstico
de Infraestrutura, Saneamento Básico e Diagnóstico do Meio Físico, composta por
Arquiteto, Assistente de Infraestrutura e Engenheiro Agrônomo, técnicos do IDEFLORBio e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A terceira,
ocorreu no período de 22 à 27/05/2017, que constou de: a) Levantamento de Campo
nas confrontações da área para a elaboração do Diagnóstico Socioeconômico; b)
Levantamento de Campo com Instituições a fins para a elaboração do Diagnóstico da
Situação Fundiária; e c) Levantamento Institucional e de Logística para a realização da
consulta pública.
No levantamento de campo para a elaboração deste diagnóstico, o apoio da
Universidade Federal do Pará (UFPA)/Campus Castanhal, por meio do Programa de
Pós-Graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia (PPGEAA), na pessoa do Profº
Dr. José Guilherme dos Santos Fernandes e dos alunos Nereu Cavalcanti Coelho Filho,
Felipe Ferreira Moreira e Rafael Santos Ribeiro, foi fundamental, o qual merece os
nossos mais sinceros agradecimentos.
Após a conclusão dos estudos técnicos, acontecerá a realização da Consulta
Pública que é o momento em que será apresentado os estudos, a delimitação e a
importância da preservação da área como um Parque Natural Municipal. Essa consulta
deverá se dar com a sociedade da cidade de Castanhal, envolvendo o poder público, as
organizações Não-Governamental e os moradores que residem no entorno.
Sua institucionalização como uma área protegida é de grande importância para a
população e para a cidade de Castanhal, por se tratar de uma das poucas áreas verdes
na área urbana, contendo em seu interior nascentes, retratando assim a existência de
Área de Preservação Permanente (APP), além da existência de espécies da flora
ameaças de extinção, como por exemplo a Castanheira-do-Pará e o Pau-Brasil.
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1 INTRODUÇÃO
A criação da unidade de conservação municipal do grupo de proteção integral na
categoria Parque Natural Municipal, localizada no município de Castanhal contempla os
objetivos, diretrizes e as ações estratégicas da Política Municipal de Meio Ambiente
presente no Plano Diretor Participativo do Município de Castanhal 2007 – 2016, entre
os quais destaca-se “criar e manter unidades de conservação municipal, de relevante
interesse ecológico e turístico; e proteger a fauna e a flora” (art. 52, incisos XI e XII);
“preservar e ampliar as áreas verdes na zona urbana” (art. 56, inciso XXVI); e
“desenvolver a educação ambiental em diferentes espaços (...) bem como a criação do
Parque Zoo-Botânico de Castanhal” (art. 57, inciso IX).
Dentre os objetivos da criação dessa Unidade de conservação, destaca-se a
conservação de nascentes no interior da área, para que seja assegurado as condições
de existência e reprodução de espécies da flora e da fauna residente ou migratória,
além da preservação da Castanheira-do-Pará Bertholletia excelsa, espécie ameaçada
de extinção, assim como a conservação da paisagem e do microclima de Castanhal.
Segundo o SNUC (Art. 22, § 2º) “as unidades de conservação são criadas por
ato do poder público (...) e deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta
pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados
para a unidade (...)”. Dentre os estudos técnicos que demandam o reconhecimento da
área, diagnósticos dos aspectos físicos, biológicos, infraestrutura e saneamento básico,
destaca-se o diagnóstico socioeconômico e da situação fundiária, do qual trata este
documento.
Para se elaborar este diagnóstico utilizou-se de dados secundários e
informações primárias. O levantamento de dados secundários se deu a partir de
pesquisas na internet, pesquisas de textos, artigos, monografias e Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), que abordassem sobre o município de Castanhal e da
história da Estrada de Ferro de Bragança. Se utilizou também de pesquisas de dados
do site no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de consultamos
documentos e relatórios da Secretaria de Assistência Social do município de Castanhal
(SEMAS). Utilizamos também como subsídios o Plano Diretor do município de
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Castanhal e o Relatório da Consultoria e Serviços Socioeconômico e Ambiental
(Con&Sea).
Para a coleta de dados primários, foram aplicados formulários no período de 23 a
25 de maio de 2017 nas residências que se localizam de frente para a área em estudo,
mais especificamente na rua Padre Salvador Tracaioli, Passagem Arame e Passagem
São João. Ao todo foram aplicados 54 formulários, respectivamente 20, 23 e 11, com
questões fechadas e abertas. Em pesquisa realizada no Google e em contagem in locu
foram identificadas 118 edificações. Os formulários foram aplicados com todas as
famílias que se encontravam nas residências nesse período. Totalizando 54 formulários
aplicados, 58 residências se encontravam fechadas no referido período e (6) seis
famílias não se dispuseram a respondê-los. Os dados foram organizados e
quantificados em planilhas de excel, analisados e sistematizados em textos, gráficos,
quadros e tabelas.
Realizou-se entrevista com (2) duas moradoras do local e também foram
visitados 14 órgãos, municipais, estaduais e federais, que objetivou informar sobre a
destinação da área para criação de unidade de conservação, realizar o levantamento
Institucional para a realização da Consulta Pública e levantamento de informações.
Em relação ao levantamento fundiário, que busca saber a situação fundiária da
área e da área localizada anexa, além de coleta de informações nos órgãos
competentes, foram minutados três ofícios para serem encaminhados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Castanhal ao Instituto de Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Renováveis (IBAMA), Setor de Terras da Secretaria Municipal de Habitação
de Castanhal e Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Castanhal, solicitando
parecer sobre a situação fundiária.
Soma-se a metodologia, a observação de campo, o registro fotográfico e o
registro de ponto de coordenadas geográficas por meio de GPS (Global Positioning
System).
Didaticamente, o diagnóstico, além das Conclusões e Recomendações, dividese em contextualização regional, breve caracterização do município de Castanhal,
caracterização da área proposta e situação fundiária.
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2 INSERÇÃO DO MUNICÍPIO NAS REGIÕES
2.1 REGIÃO INTEGRAÇÃO GUAMÁ
O Decreto Estadual de nº 1.066, de 19/07/2008, que dispõem sobre a
regionalização do estado do Pará cria as Regiões de Integração do Estado, que tem por
objetivo “definir regiões que possam representar espaços com semelhanças de
ocupação, de nível social e de dinamismo econômico e cujos municípios mantenham
integração entre si, quer física, quer economicamente, com a finalidade de definir
espaços que possam se integrar de forma a serem partícipes do processo de
diminuição das desigualdades regionais” (art. 1º). Segundo esse Decreto, o município
de Castanhal pertence a Região de Integração do Guamá junto com mais dezessete
municípios, conforme podemos verificar no quadro 01, abaixo.
Quadro: 01: Municípios de fazem parte da Região de Integração do Guamá.
Município

Área
km2
(2010)

População
(2010)

Densidade
Demográfica
hab/km2

População
Estimada
(2016)

PIB
(2014)

PIB
capita
(2014)

per IDHM
(2010)

IDEB

1. Castanhal

1.028,90

173.149

168,29

192.571

2.712.093

14.511,32

0,673

3,3

2. Colares

609,792

11.381

18,66

11.721

60.557

5.202,07

0,602

3,0

3. Curuçá

672,675

34.294

50,98

38.391

220.470

5.928,52

0,582

3,2

4. Igarapé-Açu

785,983

35.887

45,66

37,547

271.731

7.321,90

0,595

2,9

5. Inhangapi

471,449

10.037

21,29

11.224

86.667

7.968,64

0,572

3,1

6. Magalhães Barata

325,265

8.115

24,95

8.298

55.159

6.677,85

0,597

2,5

7. Maracanã

855,664

28.376

33,16

28.668

181.673

6.342,68

0,570

3,3

8. Marapanim

795,987

26.605

33,42

27.471

186.012

6.823,12

0,609

3,2

9. Santo Antônio do Tauá

537,625

26.674

49,61

30.129

246.098

8.454,06

0,632

3,1

10. Santa Maria do Pará

457,724

23.026

50,31

24.059

233.944

9.833,73

0,598

3,2

11. Santa Izabel do Pará

717,662

59.466

82,86

67.686

553.703

8.485,74

0,659

3,3

12. São
Odivelas

de

743,466

16.891

22,72

17.492

105.405

6.077,34

0,585

3,2

13. São Domingos do
Capim

1.677,249

29.846

17,79

30.987

228.506

7.442,96

0,532

2,8

14. São Francisco do
Pará

479,565

15.060

31,4

15.418

167.864

10.942,19

0,608

3,3

Caetano

15. São João da Ponta

195,918

5.265

26,87

5.884

35.430

6.212,54

0,583

3,7

1.110,175

51.567

45,45

56.667

550.614

9.976,52

0,591

3,4

17. Terra Alta

206,414

10.262

49,72

11.262

57.447

5.235,32

0,605

3,2

18. Vigia

539,079

47.889

88,83

51.705

322.279

6.366,39

0,617

3,0

16. São
Guamá

Miguel

do

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração IDEFLOR-Bio, 2017.
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Como podemos observar no quadro 01, acima, o município de Castanhal em
extensão fica atrás somente dos municípios de São Domingos do Capim e São Miguel
do Guamá. Por conseguinte, possui a maior população de todos os municípios da
Região de Integração Guamá, conforme os dados de população do IBGE de 2010,
assim como a estimada para o ano de 2016. E por consequência a maior densidade
demográfica em detrimento dos demais municípios. O PIB e o PIB Percapita, assim
como o IDHM se sobressaiam também dos demais municípios, ficando somente o IDEB
atrás do município de São João da Ponta.
2.1.1 Unidades de Conservação na Região de Integração Guamá
A Região de Integração Guamá possui onze (11) unidades de conservação,
totalizando aproximadamente 140.435,25 hectares, sendo dez (10) de Uso Sustentável e
apenas uma (1) de Proteção Integral. No que tange a gestão dessas unidades, seis (6)
se encontram sob a gestão do Governo Federal, por meio do Instituto Chico Mendes da
Biodiversidade (ICMBio), quatro (4) sob a gestão do Governo do Estado do Pará, por
meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio) e (1)
uma de domínio particular, denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), conforme quadro 02.
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Quadro 02: Áreas Protegidas nos municípios da Região de Integração do Guamá.
Município

Áreas
Protegidas

Denominação

Área (ha)

Ato de Criação
Legal

Responsável

Castanhal

-----------------

--------------------------------

------------

-------------------------

------------

Colares

-----------------

--------------------------------

------------

Curuçá

Unidade de
Conservação

Reserva Extrativista Marinha Mãe
Grande de Curuçá

------------------------

37.064,23

Decreto de
13/12/2002.

-----------Federal/
ICMBio

Igarapé-Açu

-----------------

--------------------------------

------------

-------------------------

------------

Inhangapi

-----------------

--------------------------------

------------

-------------------------

------------

Magalhães
Barata

Unidade de
Conservação

Reserva Extrativista Marinha
Cuinarana
Área de Proteção Ambiental de
Algodoal/Maiandeua.

Maracanã

Unidade de
Conservação

11.037

Decreto de
10/10/2014.

3.132,90

Lei n° 5.621 de
27/11/1990.

Federal/
ICMBio
Estadual/
IDEFLOR-Bio

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Campo das Mangabas

7.062,02 Decreto nº 1.567 de
17/06/2016.

Estadual/
IDEFLOR-Bio

Refúgio de Vida Silvestre Pe. Sérgio
Tonetto

339,28 Decreto nº 1.567 de
17/06/2016.

Estadual/
IDEFLOR-Bio

Reserva Extrativista Marinha de
Maracanã

30.018,88

Decreto de
13/12/2002.

Federal/
ICMBio
Federal/
ICMBio

Marapanim

Unidade de
Conservação

Reserva Extrativista Marinha Mestre
Lucindo

26.465

Decreto de
10/10/2014.

Santo Antônio do
Tauá

Unidade de
Conservação

Reserva Particular do Patrimônio
Natural Klagesi

23,00

Portaria nº 56 de
22/08/2005.

Iracy Corecha
Jauffret

Santa Maria do
Pará

-----------------

--------------------------------

-------------------------

------------

Santa Izabel do
Pará

Unidade de
Conservação

Refúgio da Vida Silvestre Metrópole
da Amazônia

São Caetano de
Odivelas

Unidade de
Conservação

Reserva Extrativista Marinha
Mocapajuba

São Domingos do
Capim

-----------------

----------------------------

------------

-------------------------

------------

São Francisco do
Pará

-----------------

----------------------------

------------

-------------------------

------------

São
João
Ponta

da

Unidade de
Conservação

Reserva Extrativista Marinha de São
João da Ponta

São Miguel
Guamá

do

-----------------

----------------------------

------------

--------------------------

------------

-----------------

----------------------------

------------

-------------------------

------------

-----------------

----------------------------

------------

-------------------------

------------

Terra Alta
Vigia

------------

6.367,27 Decreto nº 2.211 de
(1.060,70)1
30/03/2010.
(1,5%)
21.029,00

Decreto de
10/10/2014.

3.203,24

Decreto de
13/12/2002.

Fonte: ICMBio, 2017. IDEFLOR-Bio, 2017. Elaboração IDEFLOR-Bio, 2017.

1

Valor correspondente ao município de Santa Izabel do Pará.

Estadual/
IDEFLOR-Bio
Federal/
ICMBio

Federal/
ICMBio
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O que pese a existência dessas unidades de conservação na área Região de
Integração Guamá, ainda dez municípios se encontram descoberto de áreas protegidas,
entre os quais, se encontra o município de Castanhal, sem nenhuma unidade de
conservação, conforme podemos visualizar no quadro 02 acima.
2.2 MESORREGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
O IBGE estabelece cinco níveis hierárquicos para o território brasileiro: Regiões,
Estados, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios. O estado do Pará, por sua vez,
possui seis Messorregiões: Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém, Nordeste
Paraense, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense.
O município de Castanhal faz parte da Mesorregião Metropolitana de Belém, que
por sua vez, divide-se em duas Microrregiões, microrregião de Belém e microrregião de
Castanhal, como podemos observar no quadro 03 abaixo.
Município

Quadro 03: Municípios de fazem parte da Mesorregião Metropolitana de Belém.
Área
População Densidade
População PIB
PIB
per IDHM
km2
(2010)
Demográfica Estimada (2014)
capita
(2010)
(2010)
hab/km2
(2016)
(2014)

IDEB

Microrregião de Belém
Belém

1.059,458

1.393.399

1.315,26

1.446,042

28.706.165

20.034,40

0,746

3,1

Ananindeua

190,451

471.980

2.477,55

510.834

5.777.643

11.560,46

0,718

3,4

Marituba

103,343

108.246

1.047,44

125.435

1.421.180

11.813,14

0,676

3,4

Barcarena

1.310,588

99.859

76,21

118.537

3.890.723

34.455,26

0,662

3,1

Benevides

187,826

51.651

274,99

59.836

1.051.903

18.328,06

0,665

3,2

278,154

17.141

61,62

20.077

121.3141

6.320,83

0,627

3,1

Santa
Pará

Barbara

do

Microrregião de Castanhal
Bujaru

1.005,168

25.695

25,56

28.016

381.172

13.937,33

0,552

3,5

Castanhal

1.028,889

173.149

168,29

192.571

2.712.093

14.511,32

0,673

3,3

Inhangapi

471,449

10.037

21,29

11.224

86.667

7.968,64

0,572

3,1

Santa
Pará

Izabel

do

717,662

59.466

82,86

67.686

553.703

8.485,74

0,659

3,3

Santo
Tauá

Antônio

do

537,625

26.674

49,61

30.129

246.098

8.454,06

0,632

3,1

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração IDEFLOR-Bio, 2017.

Como podemos observar no quadro 03 acima, o município se destaca em todos
os itens da microrregião inserido.
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2.3 REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
Já as Regiões Metropolitanas são constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum (art. 25, § da CFB). Pois a sua gestão deveria refletir o
modelo de federalismo da Constituição de 1988, que é o de integração e cooperação
dos entes federados. As regiões metropolitanas traduzem um novo modelo de gestão
regional e deveriam está voltado para a execução de funções públicas de interesse
comum, que podem ser entendidas como àquelas funções públicas de interesse
estratégico para o desenvolvimento sustentável da região metropolitana que impliquem
em atividades urbanísticas, sociais, ambientais e até fiscais e econômicas que
repercutissem em toda a região.
A Região Metropolitana de Belém (RMB) foi institucionalizada pela Lei 5.907 de
19 de outubro de 1995 e por força da Lei Complementar nº 027, agrupou os municípios
de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Pela Lei Complementar
nº 072, de 20 de abril de 2010, foi inserido o município de Santa Izabel do Pará. E pela
Lei Complementar n. 076, de 28 de dezembro de 2011, que também altera a Lei 027,
de 19 de outubro de 1995, o município de Castanhal passa a integrar a RMB (art. 1º,
Inciso VII).
Com isso a RMB passou a ser composta por sete municípios, tais quais: Belém,
Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel do Pará e Castanhal,
conforme podemos observar no quadro 04.
Quadro 04: Municípios de fazem parte da Região Metropolitana de Belém.
Município
Área
População Densidade
População PIB
km2
(2010)
Demográfica Estimada (2014)
(2010)
Hab/km2
(2016)
Ananindeua

190,451

471,980

2.477,55

5.777.643

11.560,46

0,718

3,4

1.059,458

1.393,399

1.315,26

1.446,042 28.706.165

20.034,40

0,746

3,1

Benevides

187,826

51.651

274,99

59.836

1.051.903

18.328,06

0,665

3,2

Castanhal

1.028,889

173.149

168,29

192.571

2.712.093

14.511,32

0,673

3,3

103,343

108.246

1.047,44

125.435

1.421.180

11.813,14

0,676

3,4

278,154

17.141

61,62

20.077

121.341

6.320,83

0,627

3,1

Santa Izabel do Pará
717,662
59.466
82,86
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração IDEFLOR-Bio, 2017.

67.686

553.703

8.485,74

0,659

3,3

Belém

Marituba
Santa
Pará

Barbara

do

510.834

PIB
per IDH
IDEB
capita
(2010)
(2014)
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Na RMB, o município de Castanhal ocupa o 2º lugar em área territorial, o 3º em
população, segundo dados do IBGE e também em população estimada para o ano de
2016, o 3º no PIB e BIB Percapita, ocupa o 4º lugar no IDHM e o 3º no IDEB, juntamente
com o município de Santa Izabel do Pará.
Quanto a população, podemos verificar que quanto mais próximo da capital mais
o aumento populacional, entretanto, para se chegar a Castanhal passamos por duas
cidades, que apresentam índice muito menor de população.
Se não fosse os interesses meramente locais, seria interessante se passássemos
ver a região como um todo e não somente como municípios isolados.
Em estudos de Ribeiro e Amaral (2016), é mantida a hipótese de que Castanhal
ainda se configura como uma cidade média, um centro sub-regional do nordeste
paraense. Haja vista que, a relação de Castanhal com Belém se diferencia dos demais
centros urbanos do espaço metropolitano, uma vez que a formação e o crescimento de
Castanhal não resultam da dispersão dos espaços de assentamento da metrópole, não
se constituindo enquanto periferia da RMB e nem mesmo como espaço de
assentamento para as classes médias e altas vindas de Belém, sendo, portanto, até
questionável por alguns autores a inserção do município na RMB.
O que pese a complexidade do tema, Amaral e Ribeiro (2016), também mostram
que se de um lado, há um movimento da metrópole em direção à cidade média de
Castanhal, buscando expandir para ela suas atividades econômicas, reforçando,
portanto, um processo de concentração da riqueza; de outro lado, há um movimento
econômico e político ocorrendo no interior da cidade de Castanhal, tanto no sentido de
fazer frente a expansão econômica da metrópole, como também de garantir a
acumulação dos grupos locais por meio dos projetos modernizadores pensados pelo
Estado para essa porção da território paraense.

19

3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL E
ÁREA
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL
3.1.1 Localização
O município de Castanhal com uma área de 1.028,90 km2 é o quintoagésimo
nono município a ser criado no estado do Pará, região Norte do país. Pertencente a
mesorregião Metropolitana de Belém e microrregião de Castanhal e politicamente
pertencente a Região de Integração Guamá. O município de Castanhal encontra-se
localizado entre as coordenadas latitude 07º20'53" sul e longitude 50º23'45" oeste,
entre (08) oito municípios, fazendo divisa ao norte com o município de Terra Alta e
Vigia, ao sul com o município de Inhangapi, a leste com os municípios de São Francisco
do Pará, Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá e a oeste com os municípios de
Santo Antônio do Tauá e Santa Isabel do Pará, distante 73 quilômetros da capital,
Belém.
Figura 01 - Mapa de Localização do Município de Castanhal.

Fonte: IBGE, 2015.
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A cidade tem uma posição geográfica privilegiada no mapa do Pará, sendo
cortada pela rodovia federal BR-316, importante rota para o escoamento da produção,
além disso, está a um pouco mais de 60 quilômetros de distância do porto, aeroporto e
da Alça Viária, na região metropolitana de Belém.

3.1.2 Histórico e Ocupação do Município
Podemos afirmar que territorialmente, a área localizada o município de Castanhal
surge com aldeias indígenas, povoamento de imigrantes, núcleo, depois é elevado à
categoria de Vila, Distrito e finalmente Município.
Atribuem-se aos indígenas da tribo Tupinambá, os primeiros habitantes da área
que hoje é o município de Castanhal. Seu povoamento inicia-se por colonos e
imigrantes nordestinos, que vinham para a Amazônia com o objetivo de povoá-la.
Porém um desenvolvimento vai se dá a partir da construção da ferrovia que ligaria
Belém a Bragança, conhecida como estrada de ferro de Bragança. E assim, o Núcleo
de Castanhal passou a categoria de Vila em 1899, por meio da Lei 646, de 06 de junho
de 1899. Consta ainda, que antes da área de Castanhal se constituir em município,
chegou a ser um distrito de Belém. Quando foi elevado à categoria de município,
desmembrado de Belém, pelo Decreto Estadual nº 600, de 28 de janeiro de 1932.
A partir de sua constituição como município, Castanhal ainda adquiriu outras
áreas em seu território como Distritos, que hoje se constituem também em municípios,
como Curuçá e Inhangapi. Datado de primeiro de julho de 1960, o município é
constituído de dois distritos, Castanhal e Apeú, permanecendo com essa divisão até
hoje.
Criado em 28 de janeiro de 1932, o município de Castanhal convive com três
versões sobre o seu nome. Mas, ambas fazem referência a espécie Bertholletia excelsa
castanheira. Uma que homenageia as castanheiras que florescem no lugar, outra que
remete à época da construção da estrada de ferro Belém-Bragança, onde uma das
estações encontrava-se à sombra de uma castanheira, e por fim, a qual faz referência
ao igarapé Castanhal que, em suas margens, possuía muitas castanheiras.
O crescimento das cidades desordenado, por conta da busca de melhores
condições de vida, faz com que vá surgindo diversos bairros com nomes dado muito
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das vezes pela própria população, políticos e personalidades importantes. Mas, os
bairros precisam ser criados por lei, caso não seja, esses bairros não aparecem nos
órgãos competentes como por exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em pesquisas na rede mundial de internet o município aparece dividido em 39
bairros tais quais: Bairro Novo, Betânia, Bom Jesus, Caiçara, Cariri, Centro, Cohab,
Conjuntos Ypês, Cristo, Estrela, Florestal, Fonte Boa, Heliolândia, Ianetama, Imperador,
Imperial, Jaderlândia, Jardim das Acácias, Jardim Castanhal, Jardim das Flores, Nova
Olinda, Novo Caiçara, Novo Estrela, Pantanal, Pirapora, Propira, Rouxinol, Sales
Jardim, Salgadinho, Santa Catarina, Santa Helena, Santa Lídia, São José, Saudade I,
Saudade II, Titanlândia, Tókio, Vale do Sol e Vila do Apeú. Entretanto, na última
delimitação do município e no mapa do município aparecem 27 bairros, acredita-se que
são os bairros legalmente criados.
No caso específico desse estudo, o nosso olhar está voltado para o Bairro Cariri,
localizado no distrito de Castanhal, bairro este que está inserida a área indicada para a
criação da Unidade de Conservação, mas especificamente entre a Rua. Salvador
Tracaioli, Passagem Arame e parte da passagem São João.
3.1.3 Aspectos Demográficos e Populacionais
Segundo o último Censo Demográfico (2010), Castanhal tem uma população
total de 173.149 habitantes, e uma densidade demográfica de 168,29 hab/km2 (IBGE,
2010). Estima-se que em 2016 a população do município somava 192.571 habitantes.
Tendencialmente a população do município vem aumentando, mas não na mesma
proporção da década de 70 e 80, a partir da década de 2000, há uma oscilação no
aumento da população, conforme demonstra o gráfico 01.
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Gráfico 01: Série histórica da população do município de Castanhal.

Fonte: IBGE (2016). Organizado por Ribeiro, 2017.
*População Estimada.

Castanhal é o quinto município mais populoso do Pará com população de
173.149 habitantes, de acordo com dados do IBGE, 2010. Sendo 51% (84.476) do sexo
feminino e 49% (84.476) do sexo masculino, conforme podemos verificar no gráfico 02.

Gráfico 02: População, segundo o sexo e população urbana e rural do município de Castanhal.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.
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Segundo o gráfico 02, acima, a população do município de Castanhal é
predominantemente de pessoas que residem na zona urbana, representada por 89%
(153.378) da população, contra 11% (19.771) que pessoas que residem na zona rural.
Em relação a faixa etária da população, o gráfico 03, abaixo, mostra que,
segundo dados do IBGE, 2010, 7% (12.175) eram de pessoas idosas, 34% (58.734)
eram de pessoas adultas, 31% (53.331) se constituía de pessoas jovens e 27%, se
caracteriza por crianças e adolescentes.
Gráfico 03: Faixa etária da população do município de Castanhal.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

3.1.4 Desenvolvimento Humano
O Índice de Desenvolvimento Humano, que compara indicadores relacionados
como educação, longevidade e renda, a cada década é medido na esfera municipal. O
Gráfico 04 demonstra que o índice do município de Castanhal em 2010 é de 0,673, o
que situa esse município na faixa de desenvolvimento médio, ou seja, IDHM entre
0,600 e 0,699. E o que mais contribui para isso é o indicador de longevidade (0,800),
seguido pelo indicador da renda (0,654) e pelo indicador da educação (0,582).
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Gráfico 04: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal baseado na Educação, Longevidade e Renda.

Fonte: IBGE, 2010. PNUD, 2013. Elaborado por RIBEIRO, 2017.

3.1.5 Educação
De acordo com os dados comparativos entre o estado do Pará e o município de
Castanhal, os desafios não são diferentes, há a necessidade de fortalecer não somente
os recursos financeiros, mas as estratégias de utilização dos recursos de forma eficaz e
eficiente, utilização de métodos eficazes, formação de professores adequados e a
fiscalização dos recursos,
Tabela 01: Percentual (%) populacional de pessoas com 10 anos ou mais de idade de acordo com nível
de instrução no estado do Pará e Município de Castanhal.

Nível de Instrução
Sem instrução e
fundamental incompleto
Fundamental completo
e médio incompleto
Médio completo e
superior incompleto
Superior completo
Não determinado
Total
Fonte: IBGE, 2010.

Estado
V. Absoluto

%

Castanhal
V. Absoluto

%

1.680.665

59%

75.424

53%

414.823

15%

28.367

20%

575.244
164.718
4.453
2.839.903

20%
6%
0%
100%

31.863
5.608
570
141.832

22%
4%
0%
100%
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3.1.6 Saúde
No ano de 1972 a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), recomendou
aos países sul-americanas a média de 1 (um) médico para cada 1250 habitantes, 1
(um) odontólogo para cada 5.000 habitantes, 1 (um) enfermeiro para cada 2.220
habitantes, e 1 (um) auxiliar de enfermagem para cada 670 habitantes. A Tabela 02,
abaixo, apresenta o desempenho do município de Castanhal em relação aos recursos
humanos da saúde para o ano de 2017, referente aos parâmetros da OPAS.
Tabela 02: Desempenho dos recursos humanos para a saúde do município de Castanhal em relação aos
parâmetros da OPAS.

Profissional
Médico
Odontólogo
Enfermeiro
Auxiliar de Enfermagem

Nº de
Profissionais
(2017)
69
33
50

Relação por
habitante
2.790
5.835
3.851

Recomendação OPAS
1.250
5.000
2.220

75

2.567

670

Fonte: DATASUS, 2017.

Assim como a quantidade de médicos no município (Tabela 03), atendendo pelo
SUS e pela rede privada. Bem como a quantidade de estabelecimentos no município
(Tabela 04).
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Tabela 03: Quantidade de médicos no município de Castanhal.
Médicos/Especialidades

Quantidade

Atende pelo
SUS

Não atende
pelo SUS

Médico Clínico Geral

62

55

7

Médico da Saúde da Família

23

23

0

Médico Pediatra

14

13

1

Médico Cardiologista

4

2

2

Médico Ginecologista Obstetra

3

2

1

Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

3

2

1

Médico Cirurgião Geral

2

2

0

Médico Coloproctologista

1

0

0

Médico Dermatologista

1

2

0

Médico Endocrinologista e Metabologista

1

1

0

Médico Infectologista

1

1

0

Médico Nefrologista

2

2

0

Médico Neurologista

1

1

0

Médico do Trabalho

1

1

0

Médico Oftalmologista

1

0

1

Médico Otorrinolaringologista

1

1

0

Médico Patologista

1

0

1

122

108

14

Total
Fonte: DATASUS, 2017.

Tabela 04: Estabelecimentos de Saúde do Município de Castanhal.
Estabelecimentos
2013
2014
Secretaria de Saúde
1
1
Academia de Saúde
Central de Regulação
1
Centro de Apoio a Saúde da Família (CASF)
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Centro de Parto Normal
Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde
Clínica Especializada/Ambulatório Especializado
Farmácia
Hospital Geral
Hospital Dia
Policlínica
Posto de Saúde
Pronto Atendimento
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnóstico e
Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade Móvel de Urgência e Emergência
Unidade Móvel Terrestre
TOTAL
Fonte: DATASUS, 2017.

2015
1
2
1

2016
1
2
1

2017
1
2
1

5
1
34
5
1
1
1
11
-

5
1
32
5
2
1
1
13
-

5
1
38
6
2
1
13
1

5
1
38
5
2
1
1
13
1

5
1
1
36
6
2
1
1
14
1

2
1
3
1
67

2
1
3
1
69

2
1
3
77

2
1
3
77

2
1
3
78
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3.1.7 Indicadores Econômicos
O Produto Interno Bruto (PIB) é o indicador de desempenho econômico de um
país, estado ou município. Segundo o IBGE (2017), são “bens e serviços produzidos no
país descontadas as despesas com os insumos utilizados no processo de produção
durante o ano. É a medida do total do valor adicionado bruto gerado por todas as
atividades econômicas”.
O PIB do município de Castanhal vem evoluindo se considerada uma série
histórica de 2005 a 2014 (uma década), chegando a superar 2 bilhões de reais em
2014. A taxa média de crescimento neste período foi de 13,31%, sendo o ano de 2012
o de melhor desempenho (23,07), conforme podemos observar na Tabela 05.
Mesmo com essa evolução, no ano de 2012, o município de Castanhal ocupava
a 8ª posição no ranking dos 144 municípios paraenses, mantendo uma participação de
2,3% no PIB estadual. No ano de 2013, caiu para a 10ª posição e no ano de 2014 se
manteve na mesma posição.
Tabela 05: Taxa de crescimento anual do PIB Percapita.

Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valor Adicionado Bruto a
preços correntes
765.274
873.635
1.018.119
1.173.531
1.275.550
1.524.595
1.663.778
2.047.651
2.115.782
2.335.852

PIB Percapita
(Preços Correntes)
.........
.........
.........
.........
.........
10.046,01
10.901,51
13.128,16
13.252,32
14.511,32

Fonte: IBGE, 2014. Elaborado por RIBEIRO, 2017.

Taxa de Crescimento
Anual
12,97
14,16
16,54
15,26
8,69
19,52
9,13
23,07
3,33
10,40
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3.1.7.1 Atividades Produtivas
Referente às atividades predominantes no município de Castanhal, em uma série
de uma década, podemos observar a predominância do setor de serviço, com maior
aumento nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Tabela 06: Setor da Economia: Agropecuária, Indústria e Serviços.

Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Agropecuária
43.750
36.430
42.121
47.105
21.928
73.235
57.410
60.307
113.045
88.652

Indústria
192.381
210.455
203.891
257.681
233.896
339.856
312.207
373.271
376.215
419.010

Serviços
377.627
455.575
575.553
636.284
759.673
808.554
938.670
1.213.194
1.136.610
1.302.771

Fonte: IBGE, 2014. Organizado por RIBEIRO, 2017.
Gráficos 05: Setor da Economia: Agropecuária, Indústria e Serviços, nos anos de 2005 e 2014.

Fonte: IBGE, 2014. Organizado por RIBEIRO, 2017.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.2.1 Contextualização e Localização
A indicação da área de aproximadamente 15,225 hectares, localizada no bairro
do Cariri, em área urbana do município de Castanhal foi uma demanda da Prefeitura
Municipal de Castanhal/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio dos Ofícios
nº 58 e 60/2017, GAB/SEMMA/PMC, datado de 14 de fevereiro de 2017, acionados
pela 6ª Promotoria do Meio Ambiente do Estado do Pará.
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A área está localizada no bairro do Cariri, entre a rua. Padre Salvador Tracaioli,
passagem Arame, também conhecida como passagem florestal, passagem São João e
o terreno do senhor Eduardo Salles, que corta o prolongamento da rua Magalhães
Barata. Mais, especificamente entre as seguintes coordenadas geográficas: 1° 18' 6,54"
S e 47° 55' 16,24“O, segue limitando com a rua Padre Salvador Tracaioli até o vértice
M02, definido pelas coordenadas 1° 18' 5,06” S e 47° 55' 8,63" O, segue limitando com
a passagem do Arame até o vértice M03, definido pelas coordenadas 1° 18' 24,95" S e
47° 55' 6,42" O, segue limitando com a passagem São João até o vértice M04, definido
pelas coordenadas 1° 18' 25,93" S e 47° 55' 14,92" O, com azimute 356,058253649194
e distância de 596,920 m até o vértice M01, encerrando este perímetro. Segue abaixo
(Figura 02), mapa de localização da área.
Figura 02: Mapa de localização da área.

Fonte: Google, 2017. IDEFLOR-Bio, 2017.
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3.2.2 População da confrontação da área
Em pesquisa realizada no Google e em contagem in locu foram identificadas 118
edificações nas confrontações com a área proposta para a criação da UC. Estima-se
que na rua Padre Salvador Tracaioli e nas passagens Arame e São João residam
aproximadamente 116 famílias e uma população de aproximadamente 425 pessoas,
conforme podemos visualizar no quadro 05.
Quadro 05: Número de famílias e população estimada e população da pesquisa.

Bairro Logradouro

Nº de
População
Nº de
Famílias População Residências Famílias
da
Edificações Estimado Estimada Visitadas
Entrevistadas Pesquisa

Rua. Padre
Salvador Tracaioli

37

37

135

20

20

73

Cariri Passagem Arame

60

59

238

24

24

97

21

20

52

11

11

29

118

116

425

55

55

199

Passagem São
João
Total
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Para a coleta de dados primários, foram aplicados formulários no período de 23 a
25 de maio de 2017 nas residências que se localizam de frente para a área em estudo,
mais especificamente na rua Padre Salvador Tracaioli, Passagem Arame e Passagem
São João. Ao todo foram aplicados 55 formulários, respectivamente 20, 24 e 11, com
questões fechadas e abertas, o que para efeito de análise nesse trabalho, serão
mencionadas 55 famílias entrevistadas com uma amostra populacional de 199 pessoas.
3.2.2.1 Aspectos Populacionais
De acordo com a pesquisa familiar, a população nessa área é na sua maioria do
sexo feminino, representada por 51% (101) dos entrevistados, contra 41% (98) do sexo
masculino, como podemos verificar no gráfico 06.
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Gráfico 06: Distribuição da população da área de estudo de acordo com o sexo.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Quanto a faixa etária da população, podemos observar que 23% (46) encontramse com a idade de 0 a 12 anos, consideradas crianças pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente. O número de adolescentes, considerados com a idade entre 13 a 17 anos
representam 5% (10) da população pesquisada. A população jovem que consideramos
na idade de 18 a 29 anos, para os padrões amazônicos soma-se 41, representando
21%. A população adulta, considerada pessoas que se encontram na idade entre 30 a
59 anos, representa 40% (79). E por fim a população idosa que constitui 11% (23) da
população pesquisada, como podemos observar no gráfico 07.
Gráfico 07: Faixa etária da população da área de estudo.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

32

Quanto a religião dos moradores, segundo a pesquisa familiar, podemos
quantificar como sendo predominantes de católicos, representando 57% (114), em
seguida encontram-se os evangélicos com 29% (57), os que responderam que não
tinham religião representam 2% (4) e os entrevistados que não responderam sobre esse
item, somam-se 12% (24), conforme gráfico 08.
Gráfico 08: Religião dos moradores da população da área de estudo.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

3.2.2.2 Demografia e Ocupação
A pesquisa também levantou informações sobre a origem dos moradores, tempo
de residência no local, pretensão de mudança para o outro lugar e o motivo para uma
eventual mudança do local.
Conforme o Quadro 06, abaixo, podemos observar que a maioria (91%) dos
entrevistados declarou ser da região norte e paraense, contra apenas 9% da região
nordeste, mais especificamente dos estados do Maranhão e Ceará. A origem dos
entrevistados que são de origem do estado do Pará está representada por 49% do
município de Castanhal, 7% representam pessoas oriundas dos municípios de Inhangapi
e São Miguel do Guamá, cada um. Belém, Vizeu e Curuçá, foram representados por 4%
cada um. Sendo que os municípios de Capanema, Santa Maria do Pará, Bragança,
Marapanim, Primavera, Igarapé-Açú, Mãe do Rio, Capitão Poço e Garrafão do Norte,
somam 2% cada um.
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Quadro 06: Origem dos moradores do entorno da área de estudo.

Local de Origem
Valor Absoluto Valor Relativo
Castanhal
27
49%
Nordeste (Maranhão e Ceará)
5
9%
Inhangapi
4
7%
São Miguel do Guamá
4
7%
Belém
2
4%
Vizeu
2
4%
Curuçá
2
4%
Capanema
1
2%
Santa Maria do Pará
1
2%
Bragança
1
2%
Marapanim
1
2%
Primavera
1
2%
Igarapé-Açú
1
2%
Mãe do Rio
1
2%
Capitão Poço
1
2%
Garrafão do Norte
1
2%
Total
55
100%
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

A maior parte das famílias amostradas na pesquisa declarou viver naquele local
entre 20 e 30 anos. Porém, muitas famílias residem na localidade há mais de 30 anos.
Somados as amostras desses intervalos pode-se interpretar que aproximadamente 42%
das famílias residem no local há mais de 30 anos. Considerando o período de 25 anos
como o tempo entre gerações humanas, conclui-se que 42% da população habita a área
a mais de uma geração. No entanto, existe um percentual significativo de 22% que
habita o local a menos de 1 ano até três anos. Que podem ter vindo de outros
municípios em busca de oportunidades.
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Gráfico 09: Tempo de residência dos moradores da população da área de estudo.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Na aplicação dos formulários, a amostra de 55 moradores, perguntamos o grau
de satisfação em morar no local e perguntamos se eles teriam pretensão em se mudar e
se sim, qual o motivo. Das respostas apresentadas, podemos verificar no gráfico 10,
abaixo, que 75% (41) respondeu “não”, não tem a pretensão de mudar do local, contra
25% (14) que responderam “sim”, gostariam de se mudar do local. Desses 14 moradores
que responderam “sim”, podemos verificar também, que, 65% (9) pretendem se mudar
porque querem ter a casa própria, 28% por causa da violência e por vontade pessoal,
14% (2) cada, e 7% (1) porque a família cresceu.
Gráfico 10: Pretensão e motivo dos moradores para se mudar da área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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Considera-se importantes esses dados porque visualiza um horizonte de
pertencimento dos moradores em relação ao lugar e com a revitalização da área uma
valorização também dos imóveis e do nível de satisfação das pessoas que residem
naquele lugar por muitos anos.
3.2.2.3 Padrão de Ocupação
Referente ao padrão de ocupação foi abordado o tipo de imóvel presente na área,
assim como o seu acabamento. A situação, documentação e uso dos imóveis também
foram levantados.
O gráfico 11, abaixo, mostra que 96% (53) dos imóveis pesquisados são de
alvenaria, sendo que 2% (1) são de madeira e 2% (1) são de barro.
Quanto ao acabamento dividimos os imóveis em duas categorias. O consolidado
que representou 51% (28), que se refere aquele imóvel que se encontra totalmente
construído e o em consolidação 49% (27) que se refere aquele imóvel que ainda está
em fase de conclusão em algum compartimento.
Gráfico 11: Tipo e acabamento dos imóveis dos moradores do entorno da área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Em relação à situação dos imóveis, a pesquisa demonstrou que 69% (38) são
próprios, 18% (10) é alugado e 13% (7) são cedidos, conforme o gráfico 12.
Os imóveis em sua maioria possuem como documentação os documentos de
recibo de compra e venda (33%) e a escritura (24%). Mas, observou-se que a maioria
(40%) dos entrevistados não se sentiu à vontade para responder sobre essa questão.
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Gráfico 12: Situação e tipo de documentação dos imóveis.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

O uso do imóvel somente para o uso de residência é predominante,
representando 85% (47) dos entrevistados, contra 15% (8) que usam o imóvel para
residência e para o uso de alguma atividade, na sua maioria comércio.
Gráfico 13: Uso dos imóveis do entorno da área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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3.2.3 Aspectos Sociais
3.2.3.1 Educação
A pesquisa desenvolvida também produziu informações sobre a educação formal
na área. Foram produzidas informações sobre a escolaridade da população local, a
cobertura de serviços disponíveis no bairro, a existência de merenda escolar e a
abordagem da temática de educação ambiental nas escolas.
Conforme o gráfico 14, abaixo, podemos observar que a pesquisa familiar de uma
amostra de 168 pessoas, a maioria possui somente o ensino fundamental, cursando ou
já cursado, dentro da população com idade escolar, representando um percentual de
60% (101), já que não utilizamos a metodologia do IBGE de completo e incompleto.
Seguido de 22% (37) do ensino médio, 4% (6) de analfabetos, 2% (3) de pessoas com
nível superior e 12% (21) que não souberam informar.
Gráfico 14: Escolaridade dos moradores e acesso às escolas.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

O gráfico 14 também confirmam o reconhecimento por parte dos entrevistados
da existência de escolas no bairro e nas proximidades, onde, 96% (53) responderam
que sim, existe escola no bairro.
Em pesquisa de campo constatamos que a Escola de Ensino Fundamental São
João Bosco, localizada na Passagem São João, bairro Cariri e a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Profª Graziela Gabriel, localizada na Rua. Antônio Ferreira, bairro
Milagre, recepcionam os alunos que residem na área de estudo, referente ao acesso no
nível fundamental.
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A pesquisa de campo também procurou saber com os 55 entrevistados,
representante familiar, sobre a existência de merenda escolar e sobre a abordagem da
Educação Ambiental dentro da escola. Referente a merenda escolar 85% (47)
responderam que existe sim, 4% (2) responderam não e 11% (6) não souberam
responder, como observa-se no gráfico 15, abaixo.
Gráfico 15: Existência de merenda escolar e a abordagem sobre Educação Ambiental.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

O gráfico 15, também, aponta que 40% (22) dos entrevistados responderam que
a escola não aborda a temática sobre educação ambiental nas escolas, contra 27%
(15) que responderam sim e 33% (18) não souberam responder. Como foram
respostas do responsável por dar a entrevista e não os diretamente afetados, que
seriam os alunos, e como em entrevista com ambas as escolas constatamos que as
escolas abordam a temática de forma transversal no conteúdo programático, a mesma
poderá vir a ter maior aprofundamento com a criação da unidade de conservação.
3.2.3.2 Saúde e Segurança Alimentar
Durante a pesquisa de campo foram levantadas as seguintes informações sobre
saúde, tais como: doenças ocorridas na família, existência de posto de saúde e formas
de atendimento.
Com relação a ocorrência de doenças na família, a pesquisa obteve 59
respostas a partir de 55 formulários aplicados, considerando que alguns entrevistados
responderam mais de uma opção. Como demonstrada no gráfico 16, abaixo, 29 % (17)
dos entrevistados responderam ser a ocorrência de diarreia. A ocorrência de doenças
como dengue, verminose e doenças respiratórias foram responsáveis por 17% (10)
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cada uma. A ocorrência de gripe foi respondida por 8% (5), a tuberculose por 3% (2) e
a malária por 2% (1). A ocorrência de câncer, zica e pressão alta foi incluída na opção
“outras”, representada por 8% (4) dos entrevistados.
Como podemos observar o maior índice de ocorrência de doenças está
relacionada as condições de saneamento básico, falta de esgoto e água tratada, assim
como as condições de moradia dos moradores.
Gráfico 16: Ocorrência de doenças nas famílias.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Perguntado aos entrevistados sobre a existência ou não de posto de saúde no
bairro, 51% (28) respondeu que sim, existia e 49% (27) respondeu que não existia.
Conforme gráfico abaixo (17), verifica-se que os números quase se equiparam, pois,
verificou-se in locu, que, o posto de saúde mais próximo que os entrevistados se refere,
localiza-se no bairro Milagre, vizinho ao bairro Cariri, área de estudo.
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Gráfico 17: Existência de posto de saúde no bairro e forma de atendimento à saúde.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Com relação a forma de atendimento de saúde, a pesquisa concluiu que 41% (42)
se consulta no Posto de Saúde do bairro Milagre, 11% (11) possui atendimento pelo
Programa Saúde da Família, 6% (6) recebe visita do Agente Comunitário de Saúde e 2%
(2) recebeu atendimento de parteiras. O atendimento pelo Programa Saúde da Família
foi representado por 20% (21) dos entrevistados, assim como 20% (21) responderam
que procuram atendimento de saúde em outra localidade.
Outro aspecto relacionado à saúde investigado na pesquisa de campo foi a
segurança alimentar. Podemos verificar no gráfico 18, abaixo, que das 139 respostas
declaradas pelos entrevistados, haja vista que a maioria dos entrevistados responderam
mais de uma resposta, é que as famílias se alimentam de carne 29% (41), aves 27%
(37) e peixes 24% (33), considerando uma carência de vegetais e mariscos, consumido
por apenas 14% (19) e 6% (9), respectivamente.
Gráfico 18: Alimentação consumida pelas famílias e locais de compras.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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Fato relatado de aspecto positivo consistiu na declaração de 66% (38) dos
entrevistados declararem realizar suas compras na própria localidade, entenda-se na
localidade, o próprio bairro, bairro vizinho e até mesmo a cidade de Castanhal,
contrapondo a 34% (20) dos entrevistados que declararam realizarem suas compras em
outras localidades.
3.2.3.3 Organização Social
De forma geral a organização social e política dos moradores que residem nas
confrontações da área em estudo é pouca desenvolvida. Conforme podemos observar
no gráfico 19, abaixo, 60% (35) dos entrevistados responderam que possuem
participação institucional, contra 40% (20) que não participam de nenhum tipo de
organização.
Dos quais participam de alguma Instituição, 91% (32) responderam que
participam de igreja, católica e a evangélica, 6% (2) participam do sindicato rural e 3%
(1) de cooperativa escolar.
Gráfico 19: Participação Institucional dos moradores do entorno da área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Pode-se dizer que a única forma de organização que realmente agrega os
moradores do local é a religião. Os movimentos religiosos desempenham papel
fundamental principalmente na organização dos espaços de sociabilidade dos
moradores locais.
Atuam juntos aos moradores da localidade, principalmente a religião católica e a
religião evangélica.

42

Entretanto, questionados sobre a presença de trabalhos desenvolvidos por
Organizações Governamentais e Não Governamentais (ONGs) na área, 84% (46) dos
entrevistados responderam desconhecer qualquer tipo de trabalho de ambas as
organizações, mas 16% (9), reconheceram ou participam do trabalho do CRAS Milagre
(Centro de Referência de Assistência Social), localizado no bairro Milagre, vizinho do
bairro Cariri, objeto de nosso estudo, como podemos visualizar no gráfico 20, abaixo.
Gráfico 20: Trabalho de Organizações Governamentais e ONGs na área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Merece destaque o trabalho de uma moradora, senhora Severina Guedes, que trabalha
com a confecção de bolsas, capas de sofás, almofadas e outros mais, a partir de tecidos de
reciclagem de sombrinhas. Esse trabalho, segundo a moradora, é uma iniciativa do CRAS
Milagre que desenvolve com moradores do entorno, na maior parte formado de mulheres,
crianças e adolescentes.
Figura 03: Trabalhos de artesanato de moradora do entorno da área.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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3.2.3.4 Acesso aos Benefícios Sociais
Das 55 famílias entrevistadas, 37 famílias declararam que recebem algum tipo de
benefício social. Os benefícios acessados pela população local são o Bolsa Família e
Pensão/Aposentadoria, sendo que 5 famílias recebem mais de um benefício social.
Gráfico 21: Acesso das famílias aos benefícios sociais.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Conforme a leitura do gráfico 21, acima, podemos dizer que o benefício do Bolsa
Família predomina com 54% (20) e o do benefício de Pensão/Aposentadoria representa
46% (17) dos entrevistados.
3.2.3.5 Violência Urbana
Um dos problemas enfrentados no estado do Pará é a violência. Segundo O
IPEA, 2017, a taxa de homicídio no estado do Pará chega em 45%, ocupando o 5º lugar
da federação em violência, mesmo o município de Castanhal não estando inserido nos
municípios mais violentos do estado, que hoje são Altamira, Marabá, Marituba e
Ananindeua, ele sofre também com esse problema social.
Por isso, quando questionado aos entrevistados quais seriam os maiores
problemas enfrentados na área, com deficiência dos serviços públicos, 34% (39) das
respostas apontaram para o problema da segurança, como podemos observar no gráfico
22, abaixo.
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Gráfico 22: Maiores problemas enfrentados pelos moradores do entorno.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

E os dados apresentados no gráfico 23, relacionados aos problemas de violência
na área de estudo tiveram 64 respostas, haja vista que alguns entrevistados
responderam mais de uma opção. Sendo assim, podemos classificar as respostas em
assaltos, com 38% (24), tráfico de drogas com 34% (22) e assassinatos, com 6% (4),
sendo que 14% (9) dos entrevistados preferiram não responder e 8% (5) dos
entrevistados responderam que não existe nenhum tipo de problemas relacionados a
violência.
No mesmo gráfico 23, no entanto, também podemos observar que 82% (45) dos
entrevistados responderam que nunca foram assaltados na rua em que moram, contra
14% (8) que responderam que já foram assaltados na rua em que moram e 4% (2)
prefeririam não responder.
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Gráfico 23: Problemas de violência na área e moradores que foram assaltados na rua em que moram.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Por outro lado, os moradores que já presenciaram assalto na rua em que moram
somam-se 56% (31) contra 44% (24) que respondeu nunca ter presenciado nenhum
assalto, conforme apresentado no gráfico 24. Sendo que, dos 31 entrevistados que
responderam já ter presenciado algum assalto em sua rua, sabe-se que desse total,
32% (10) dos entrevistados presenciaram apenas uma vez, 16% (5) apenas duas vezes,
23% (7) apenas três vezes e 29% (9) já presenciaram mais quatro vezes. Conclui-se que
o número de vezes presenciado esse episódio é bastante significativo e deve ser levado
em consideração pelas autoridades competentes.
Gráfico 24: Moradores que já presenciaram assalto na rua e número de vezes.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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Sem dúvida, é possível mudar esse quadro com políticas públicas para a área e
consequentemente com a revitalização da área em estudo.
3.2.4 Aspectos Econômicos
Em relação aos aspectos econômicos, a pesquisa levantou informações sobre
atividades desenvolvidas pelos moradores, vínculo de trabalho, renda das famílias, renda
percapita familiar, acesso ao crédito e sua modalidade.
Trata-se de famílias que se caracterizam por possuir baixa renda e que tem como a
principal atividade pequenos serviços e o trabalho informal, e algumas sobrevivem somente de
pensão/aposentadoria e do Programa Bolsa Família.
3.2.4.1 Atividades Desenvolvidas
Conforme os dados amostrais de 40 famílias, que responderam possuir uma atividade
econômica, podemos observar que 53% (21) famílias vivem de serviços, 23% (9) vivem de
pequenos comércios, como mercearias. Sendo que 13% (5) vivem de produção e comércio,
assim como serviço e comércio, somam-se também 13% (5), conforme demonstra o gráfico nº
25. A pesquisa não se preocupou em especificar as atividades, mas são atividades de
mercearia, salão de beleza, artesanato, produção de doces, carpintaria, ajudante de pedreiro,
serviços de babá e serviços doméstico.
Gráfico 25: Atividades desenvolvidas pelas famílias e vínculos de trabalho.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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Com relação ao vínculo de trabalho, observado no gráfico, acima, a pesquisa
mostra que 47% (20) vivem do trabalho informal. Emprego formal com carteira assinada,
representa 28% (12), emprego formal sem carteira assinada, representa 19% (8) e os
quais trabalham no serviço público somam-se 7% (3), do universo amostral de 43
famílias que responderam.
3.2.4.2 Renda Familiar
A população pesquisada, que vive nas confrontações da área em estudo, pode
ser considerada uma população de baixa renda. De modo geral as atividades
econômicas desenvolvidas não geram uma economia monetária de grande porte e nem
de poupança, servindo apenas para uma deficiente subsistência.
Como podemos verificar no gráfico 26, a partir da amostra de 43 famílias
pesquisadas, 65% (28) sobrevivem com renda percapita de até ½ salário mínimo, 28%
(12) famílias vivem com renda entre ½ a 1 salário e 7% (3) vivem com renda entre 1 a 2
salários.
Gráfico 26: Renda familiar percapita (baseado no salário de 2017 de R$937,00). E renda de 12 famílias.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Vale salientar, que 12 famílias pesquisadas declararam que sobrevivem somente
de aposentadoria ou pensão, Programa Bolsa família e de pequenas vendas e serviços
esporádicos.
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Sendo que, como podemos observar o gráfico 26, acima, dessas 12 famílias, 42%
(5) sobrevivem somente com a renda da aposentadoria, 17% (2) sobrevivem somente
com o auxílio do bolsa família, 2 (17%) famílias vivem de aposentadoria e pequeno
comércio, 1 (8%) família vive de serviços esporádicos e pequeno comércio, 1 (8%) uma
outra família declarou viver somente do bolsa família e comércio, e por fim 1 (8%) uma
família não declarou a renda.
3.2.4.3 Acesso e Modalidade de Crédito
No que se refere o acesso ao crédito, a pesquisa demonstrou que das 55 famílias
entrevistadas, 27% (15) dos pesquisados responderam que já acessaram crédito, contra
73% (40) que respondeu que nunca acessou alguma forma de crédito. Conforme gráfico
27, apresentado abaixo.
Gráfico 27: Acesso das famílias ao crédito e a sua modalidade.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

No mesmo gráfico (27) acima, fica demonstrado que das 15 famílias que já
acessaram alguma forma de crédito, 40% (6) preferiu não informar, 40% (6) acessaram
na modalidade de empréstimo, 13% (2) na modalidade de financiamento e 7% (1) na
modalidade de consignado.
3.2.5 Uso da Área e dos Recursos Naturais e Conflitos Socioambientais
A área em estudo, considerada uma área que contém os últimos remanescentes
de floresta na área urbana do município de Castanhal, constituída de muitas árvores e
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nascentes, cercada parcialmente por um muro inacabado, convive também com entulho
e lixo, jogados, principalmente, por pessoas de outros bairros, além de ser considerada
uma área que esconde entorpecentes e serve também para o uso de drogas. Por isso,
a área é considerada de alto risco pela maioria dos moradores confrontais que foram
entrevistados e também por gestores que residem e trabalham no bairro e em bairros
limítrofes.
Segundo o levantamento socioeconômico realizado junto aos moradores das
confrontações, há muitos anos, essa área vem sendo apontada como promessa de
vários gestores, como uma esperança de revitalização para ser um espaço de
conservação, preservação e também de recreação para a população de Castanhal, o
que reacende na população, novas esperanças do poder público consolidá-lo.
Constatou-se também, que existe por parte dos moradores a coleta de ouriço de
castanha, fruto do piquiá e da andiroba, assim também como o uso de parte do muro,
como varal para os moradores estenderem roupas.
Figura 04: Ouriços de castanhas coletado na área e o uso do muro como varal para estender roupas.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

A pesquisa também levantou informações sobre a relação da população do
entorno com a área e assim podemos observar, segundo o gráfico 28, abaixo, que 37%
(17) dos entrevistados declarou não se relacionar com a área, 31% (20) declarou que
mantém uma relação harmônica, 16% (9) respondeu que sente medo de conviver perto
da área por causa de que ela é utilizada para uso de drogas e esconderijo para fugitivos,
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9% (5) declarou que retira produtos da área como ouriço de castanha, piquiá e andiroba
e 7% (4) a vê como uma área abandonada.
Gráfico 28: Relação dos moradores com o entorno.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Mas, independentemente das repostas, a maioria dos moradores almejam que a
área tenha um destino mais promissor.
4 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA ATUAL DA ÁREA: DOMINIALIDADE E NATUREZA
JURÍDICA
Até o ano de 1981, a área proposta para a criação do Parque Natural Municipal,
conhecido por Horto Florestal de Castanhal, de 15,225ha, pertencia legalmente a
Prefeitura Municipal de Castanhal. Mas, já era ocupada desde o ano de 1960 pelo
antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), para o desenvolvimento
de suas atividades.
Ocorre que, em virtude da necessidade do IBDF desenvolver o Programa de
Reflorestamento de Pequenos e Médios Imóveis Rurais na área, o qual, segundo o
documento analisado, um dos requisitos para a implantação do Programa seria que o
imóvel fosse de propriedade do referido Instituto, houve a necessidade de o IBDF, por
meio de seu representante legal, Delegado do IBDF, Engenheiro Florestal, senhor
Antonio Edilson Silva Castro, solicitar ao Prefeito de Castanhal, na época, o senhor
Almir Tavares Lima, a área em Regime de Doação, conforme documento datado de 9
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de junho de 1981 (ver nexo 1), publicado em Edital Oficial do Município em 16 de junho
de 1981, conforme podemos verificar no anexo 2.
A Prefeitura, então, por meio da Empresa de Desenvolvimento e Urbanização de
Castanhal (EMDUR) e seu representante legal, senhor Carlos Barbosa Pereira Lima, no
dia 13 de novembro de 1981, assinou o Termo de Aforamento perpétuo, fazendo a
doação para o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), conforme
podemos verificar no anexo 3.
Com a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis,
em 1989, o IBDF passa a ser incorporado por esse novo Instituto. Sendo assim, uma
base do IBAMA passa a funcionar dentro da área até meados do ano de 2000, quando
então, a Secretaria Municipal de Agricultura se instala na área até os dias atuais.
Considerando que a Prefeitura de Castanhal almejava dar uma destinação para
a área, no ano de 2006, é elaborado o primeiro diagnóstico ambiental da área, com o
inventário de 3.087 (três mil e oitenta e sete) indivíduos. E no ano de 2009, o IBAMA
disponibiliza a área para o uso da Prefeitura, por meio de um Termo de Cessão, por
meio do Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel nº 02/2009.
A partir do ano de 2016, é elaborado uma proposta de projeto para a área pelo
arquiteto João Castro Filho.
Em novembro de 2016, o IDEFFLOR-Bio foi procurado pelo gestor municipal de
Castanhal para apoiar o processo de criação de unidade de conservação no município,
como o Instituto se encontrava no final do exercício, foi elaborado e encaminhado à
Prefeitura de Castanhal uma minuta de Decreto, propondo que a área se tornasse uma
Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP), a qual materializou-se no Decreto
Municipal de nº 048 de 29/11/2016, publicado no Diário Oficial do Município nº 406, p.
22, de 25/11 05/12/2016 (ver anexo IV), até que se iniciasse os estudos para subsidiar
o processo de criação.
Ainda em 2016, a Procuradoria Geral do Município (PGM) de Castanhal
encaminha o Ofício de nº 314/2016 ao IBAMA, solicitando a renovação do Termo de
Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel de nº 02/2009.
O Instituto, por sua vez, em janeiro de 2017, encaminha a PGM a relação de
documentação necessária para o prosseguimento do processo, essa relação, dentre
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outros, consta de: 1) manifestação expressa do interesse na cessão, com indicação do
fim a que se destinará o bem; 2) cópia autenticada dos documentos pessoais do
signatário do Termo de Cessão (CPF e RG); 3) Documento comprobatório de que o
signatário detêm poderes para firmar o Termo de Cessão; 4) Termo de Posse ou de
nomeação do signatário; 5) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União; 6) Certidão de Regularidade do FGTS; 7)
Certificado da Previdência; e, 8) Regularidade junto ao CADIN.
Somado ao esforço da Prefeitura de Castanhal, junto com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, em obter a cessão do Termo de Uso da área junto ao IBAMA, o
IDEFLOR-Bio, por meio da Diretoria da Gestão da Biodiversidade (DGBio), elaborou o
Parecer Técnico, recomendando a área para a Criação do Parque Natural Municipal,
encaminhado por meio do Ofício, datado de 17 de outubro de 2017, para subsidiar a
manifestação de interesse.
Entretanto, é mister salientar que até a data de fechamento deste diagnóstico, a
Prefeitura de Castanhal, ainda não tinha nenhuma manifestação oficial do IBAMA,
sobre a sua solicitação de Cessão de Uso.
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As recomendações aqui pautadas são suficientes para a tomada de decisão do
poder público municipal para criar a Unidade de Conservação da Natureza Municipal,
proposta, no município de Castanhal.
A presença de pelo menos 7 (sete) nascentes existentes no interior da área, e
que estão seriamente ameaçadas, além da presença de pelo menos 3 (três) espécies
da flora ameaçadas de extinção, justificam a urgente necessidade de proteção desse
ecossistema a partir da criação de uma Unidade de Conservação Municipal.
Para que a UC proposta atinja seus objetivos é imprescindível que sejam
adotadas medidas imediatas quanto a mitigação dos impactos ambientais que a área
vem sofrendo. É necessário também o poder público realize ações integradas para a
revitalização da área, como assegurando segurança no entorno, revitalização das ruas
e retirada semanalmente do lixo, assim como fixe placas de advertências e indicando
que a área é de preservação ambiental.
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A presença e o envolvimento das escolas do entorno e do CRAS são
fundamentais para atendimento de famílias que vivem em situação de risco no entorno.
Recomenda-se que o muro seja revitalizado para assegurar o espaço, assim como é
importante haver um processo de conscientização permanente com as famílias do
entorno, fazendo-as se sentirem parte do processo de preservação.
Ratifica-se também as recomendações da equipe de infraestrutura quanto aos
“vetores de pressão (lançamento de esgoto e depósito de lixo) que identificam e
refletem os principais impactos sobre a área analisada e precisam urgentemente ser
anulados, pois influenciam de forma direta e indireta a integridade dos limites físicos e
aspectos relativos à conservação da biodiversidade no contexto geral. Uma análise de
qualidade da água seria importante para confirmar o nível de contaminação, se
presente, e subsidiar um programa de recuperação dos corpos hídricos locais”, fazendo
que com isso a população também tenha qualidade de vida, principalmente nos
aspectos da segurança, saúde e educação.
A área apresenta potencial para ser uma Unidade de Conservação da Natureza,
pois apresenta grandes variedades de plantas da região Amazônica e algumas
espécies exóticas, assim como, variedade faunística.
Os estudos recomendam, além do processo de criação, a realização de ações de
educação ambiental com a comunidade para sensibilizá-los sobre a importância da
proteção das espécies da fauna assim como a importância da conscientização do uso
adequado da área, ressaltando as atividades de recreação, contemplação e lazer. Ação
de recuperação e reflorestamentos dos pontos que necessitam na área. Assim como, a
reintrodução e monitoramento de espécies da mastofauna regional de pequeno porte e
estudo pormenorizado da herpetofauna e mastofauna, para a identificação de
possibilidade de ocorrência de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção.
A

criação

da

referida

UC,

proporcionará

segurança

jurídica

para

a

SEMMA/Castanhal realizar a gestão da área, além de proporcionar a comunidade do
entorno maior envolvimento em projetos que assegure educação ambiental, segurança
e qualidade de vida. As articulações das ações de governo deverão ser canalizadas
para a área para que um processo de revitalização e de gestão seja mais eficaz.
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O processo de regularização da área, retornando para o poder público municipal,
é primordial para dar seguimento às etapas posteriores do processo de criação da
Unidade.

A consolidação territorial configura-se como item indispensável na

implementação de UCs.
Os estudos recomendam várias ações para a área, que poderão ser melhor
assimilados se consultados, classificadas em ações imediatas, ações de médio e longo
prazo, mas, entre as ações imediatas, recomenda-se que a regularização fundiária da
área seja legalizada, que a Consulta Pública seja realizada e que a proteção legal da
área seja enquadrada na forma de Criação de Unidade de Proteção Integral, na
categoria PARQUE NATURAL MUNICIPAL, segundo o que determina o Sistema
Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC).
Após o processo de criação legal do Parque Natural Municipal, faz-se necessário
ter um gestor para fazer a sua administração, assim como a formação do Conselho
Gestor e a elaboração do Plano de Manejo, que indicará os programas e projetos mais
urgentes. Concomitante, há a necessidade de um programa de educação ambiental
para a área, junto com as escolas, instalação de placas e fiscalização.
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Anexo I: Solicitação do IBDF do Doação da Área
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Anexo II: Edital de Publicação Referente Solicitação do IBDF
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Anexo III: Termo de Aforamento
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Anexo IV – Decreto Municipal que Estabelece a ALAP

