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1. aPresentaÇÃo

Este documento apresenta Diagnóstico das condicionantes, Deficiências e Potencialidades, 
estudo que subsidia a elaboração de ações e Propostas do Plano Diretor Participativo do Município 
de Porto Grande (PDP-PG), Estado do Amapá. Foram pesquisados e analisados temas centrais da 
realidade municipal, tais como: uso atual do solo urbano e rural, qualidades e deficiências da 
infraestrutura e dos serviços públicos, características socioeconômicas, finanças públicas, arcabouço 
jurídico-institucional, reunindo as informações necessárias para planejar o futuro do município.  

A elaboração do Plano Diretor de Porto Grande atende à condicionante estabelecida no item 
2.15 da Licença Prévia 40/2010, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a empresa 
Ferreira Gomes Energia, e é um dos programas do Projeto Básico Ambiental (PBA) da Usina 
Hidrelétrica Ferreira Gomes. O estudo também busca o cumprimento do art. 41, inciso V, da Lei 
Federal No 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, que torna obrigatória a realização 
de Planos Diretores no caso de cidades “inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional”.

De acordo com o Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Ferreira Gomes, as seguintes 
diretrizes gerais devem ser seguidas na elaboração do Plano Diretor de Porto Grande:

•	 Adotar	parâmetros	tecnológicos	apropriados,	tais	como	serviços	cartográficos,	serviços	
de topografia e geoprocessamento.

•	 Realizar	diagnóstico	sobre	as	condições	de	ocupação	e	uso	do	solo	urbano	e	rural.

•	 Dimensionar	a	situação	da	propriedade	da	terra	(regular	ou	irregular),	a	distribuição	e	
forma do uso da propriedade e o domínio territorial e situação do município, prevendo, 
ainda que temporariamente, os índices de crescimento e expansão urbana.

•	 Analisar	 e	 avaliar	 as	 informações	obtidas	 com	os	 levantamentos	 realizados,	
contemplando a identificação das áreas a serem consolidadas.

•	 Oferecer	suporte	para	a	realização	de	audiências	públicas	no	município	de	Porto	
Grande acerca dos possíveis impactos e da aplicabilidade do Plano Diretor.

As pesquisas e estudos realizados fundamentaram o diagnóstico e as propostas do Plano 
Diretor Participativo, foram apresentados e debatidos em Audiências Públicas com os moradores 
do município e suas instituições representativas e com o poder público municipal e estadual. 
Espera-se que, com a aprovação pela Câmara dos Vereadores, uma nova etapa tenha início no 
planejamento urbano e rural do município de Porto Grande trazendo benefício aos seus habitantes 
atuais e às futuras gerações. 

Porto Grande, abril de 2013.
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2. ParticiPaÇÃo social na elaBoraÇÃo Do Plano Diretor 

De Porto GranDe

O processo de elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Grande 
(PDP-PG) foi iniciado no mês de abril de 2012 e concluído em maio de 2013 e utilizou uma 
metodologia que combinou estudos técnicos, consulta aos moradores das áreas urbanas e rurais, 
capacitações e audiências públicas, atividades que foram desencadeadas em oito etapas 
coordenadas entre si. 

etaPas Do ProJeto 

etaPa 1 – DeFiniÇÃo e PactuaÇÃo Da MetoDoloGia 
i) Criação e Capacitação do Núcleo Gestor Municipal
ii) Definição dos Fluxos informacionais
iii) 1ª Audiência Pública   

etaPa 2 – caracteriZaÇÃo MuniciPal 
i) Avaliação das Bases de Dados Disponíveis
ii) Levantamento de Campo na Área Urbana
iii) Levantamento de Campo na Área Rural
iV) Organização da Biblioteca Digital de Dados Municipais

etaPa 3 - DiaGnÓstico Das conDicionantes, DeFiciÊncias e PotencialiDaDes 
MuniciPais
i) Elaboração de Mapas Temáticos
ii) Análise e Avaliação Temática integrada 
iii) Elaboração do Diagnóstico Municipal - Versão Preliminar

etaPa 4 - aPresentaÇÃo Do DiaGnÓstico e DeFiniÇÃo Das DiretriZes e ProPostas
i) Realização de Oficinas Participativas 
ii) 2ª e 3ª Audiências Públicas

etaPa 5 – consoliDaÇÃo Das DiretriZes, ProPostas e aÇÕes Para o 
DesenvolviMento sustentável MuniciPal  

etaPa 6 – elaBoraÇÃo Da leGislaÇÃo Básica MuniciPal
i) Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal 
ii) Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo
iii) Minuta de Projeto de Lei Para a Criação de um Sistema de Planejamento e Gestão Urbana e do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
iV) Minuta de Projeto de Lei para a Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 

etaPa 7 – aPresentaÇÃo Da leGislaÇÃo Básica MuniciPal
i) Realização de Oficinas Participativas
ii) Apresentação para o Núcleo Gestor 
iii) 4ª Audiência Pública

etaPa 8 – entreGa Dos DocuMentos
i) Entrega do Diagnóstico das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades Municipais – Versão Final
ii) Entrega da Legislação Básica Municipal
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Com esse método buscou-se oferecer informação e criar oportunidades para debate entre 
os moradores e os gestores públicos acerca dos destinos do município. Para cumprir estes objetivos, 
foram organizadas quatro atividades interligadas: gestão do Plano Diretor, pesquisa de campo, 
capacitação e audiências públicas. A cronologia apresentada a seguir indica as atividades realizadas, 
que são descritas em detalhes na sequência. 

2.1. cronoloGia Das ativiDaDes ParticiPativas

Data ativiDaDe

2012

ABRiL início das atividades do projeto por meio de contatos com a Prefeitura 
Municipal de Porto Grande apresentando o plano de trabalho de elaboração do 
Plano Diretor. 

28 MAiO Reunião com o prefeito e a equipe técnica da prefeitura.

31 MAiO 1ª Oficina de Capacitação do Núcleo Gestor com objetivo de treinar a equipe 
técnica da Prefeitura e do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo.

1ª Audiência Pública para apresentação da metodologia, dos objetivos e da 
legislação que orienta a elaboração de um Plano Diretor Participativo.

09 A 31 DE JULHO Pesquisa na área urbana de Porto Grande.

15 A 25 DE JULHO Pesquisa na área rural de Porto Grande.

12 NOVEMBRO 2ª e 3ª Audiências Públicas em Porto Grande com apresentação do 
Diagnóstico das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, base para 
elaboração de ações e propostas do Plano Diretor. 

2013

19 MARçO Treinamento para técnicos da PM de Porto Grande e membros do Núcleo 
Gestor a respeito da aplicação da nova legislação.

20 MARçO 4ª Audiência Pública realizada pela Prefeitura e Câmara de Vereadores para 
análise do Projeto de Lei do Plano Diretor.

2.2. GestÃo Do Plano Diretor

A primeira atividade foi a criação oficial de um Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo 
de Porto Grande formado por representantes da Prefeitura, de órgãos governamentais estaduais e 
federais e de organizações da sociedade civil. Essa iniciativa teve como objetivo envolver os gestores 
municipais com o processo de elaboração de um Plano Diretor. 

Foram definidas as seguintes atribuições ao Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo 
do Município de Porto Grande:

i. Formular os planos de mobilização social.

ii. Elaborar o cadastro das organizações sociais atuantes da sociedade civil.
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iii. Coordenar os núcleos de comunicação, de informação, de capacitação e de organização 
da participação.

iV. Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas coletivamente.

V. Compatibilizar o trabalho técnico com a leitura comunitária ao longo de todo o processo.

Vi. Monitorar a elaboração do Plano Diretor Participativo.

Vii. Apoiar e divulgar a realização de seminários, debates e audiências públicas sobre o 
Plano Diretor Participativo.

O Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo de Porto Grande foi criado pelo Decreto 
1.172 de 22 de maio de 2012, sendo formado por representantes de seis instituições, sob 
coordenação de Alfredo Souza da Silva. Este Núcleo teve vigência até a posse do novo prefeito de 
Porto Grande que tomou posse em 1º de janeiro de 2013.

QUADRO 1. instituições que integram o Núcleo Gestor do PD de Porto Grande.

nÚcleo Gestor De Porto GranDe

Decreto Municipal nº. 1.172 de 22 de maio de 2012

Prefeitura Municipal - secretaria Municipal de infraestrutura 

Secretário Alfredo Souza da Silva e suplente

Movimentos sociais e Populares - associação de Moradores do Bairro do aeroporto - aMBa 

Raimundo Álvaro dos Santos e suplente 

entidades sindicais - sindicato dos trabalhadores rurais de Porto Grande 

José Ribamar dos Santos Nascimento e suplente

entidades empresariais - sindicato dos trabalhadores em celuloses - sintracel 

Presidente Antonio Farias da Silva e suplente

entidades Profissionais, acadêmicos e de Pesquisas 

Professora de Pedagogia Jane de Medeiros Dias de Medeiros e suplente

conselhos de classe - conselho Municipal de saúde de Porto Grande 

Presidente Valciclei Pantoja da Silva e suplente

2.3. PriMeira oFicina De caPacitaÇÃo Do nÚcleo Gestor

No dia 28 de maio de 2012 foi realizada a Primeira Oficina de Capacitação que contou 
com a presença do Prefeito Municipal, representantes de órgãos da Prefeitura e da sociedade local, 
todos membros do Núcleo Gestor. Foi realizada uma apresentação técnica sobre os objetivos e a 
metodologia de elaboração de Planos Diretores e houve grande participação dos presentes que se 
mostraram conscientes da importância deste trabalho e interessados em colaborar. 
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Na ocasião foram entregues, para o Chefe do Gabinete do Prefeito, cinco cópias em CD 
com a lista os documentos necessários para o entendimento do que é um Plano Diretor 
Participativo e com a lista de dados a serem levantados com a ajuda da Prefeitura Municipal. O 
CD continha, também, uma cópia do relatório “Estudo Complementar sobre infraestrutura Social 
e Produtiva na Área de influência Direta da UHE Porto Grande, no Amapá”, realizado em 2011 
por M. Allegretti Consultoria, contratada pela empresa Ferreira Gomes Energia, para subsidiar o 
trabalho do Núcleo Gestor.

2.4.  PriMeira auDiÊncia PÚBlica

No dia 31 de maio de 2012 foi realizada a Primeira Audiência Pública em Porto Grande. 
As empresas de consultoria apresentaram para os presentes a proposta de metodologia do Plano 
Diretor Participativo, incluindo descrição da base legal, cronograma de trabalho e responsabilidades 
das partes, especialmente as da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores na sua execução. 
A Audiência Pública contou com a presença de 15 pessoas. Um dos obstáculos a uma maior 
participação foi o horário marcado; as pessoas preferem participar em reuniões públicas no período 
da manhã. Apesar do número reduzido de presentes, a participação foi bastante intensa e produtiva, 
com pessoas interessadas e com possibilidades de se tornarem multiplicadoras das informações 
recebidas, pelas posições que ocupam na sociedade local. Foi entregue um questionário acerca 
das impressões dos munícipes sobre a gestão pública e características gerais do município para 
preenchimento pelos presentes. 

FiGURA 1. Primeira Audiência Pública em Porto Grande

         

2.5.  levantaMento De inForMaÇÕes Junto à PoPulaÇÃo

Durante a primeira audiência pública foi aplicado um questionário junto aos participantes 
que contribuíram para a equipe técnica perceber a visão dos moradores do município sobre os 
seus problemas. 

Problemas considerados críticos pelas pessoas consultadas em Porto Grande: 
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- deficiência no serviço de telefonia celular e no serviço de saneamento básico, interrupções 
constantes de energia, estradas rurais precárias, ausência de transporte coletivo urbano, falta de 
valorização para a agricultura, transporte para escoamento da produção, falta de demarcação das 
áreas rurais, ausência de políticas para o setor mineral de seixo e areia, falta de policiamento, de 
ensino técnico, alto nível de insatisfação na maior parte dos itens listados.

“O município tem sérios problemas na área rural, especialmente com mineração, 
desmatamento e a construção de barragens nos rios. O meio ambiente está sendo destruído sem 
recompensa ambiental.” Dennis Koltz, Padre da Paróquia.

“Município com grande potencial mineral Classe ii. O grande problema do município é a 
infraestrutura dos serviços públicos.” Edivaldo Soares Nascimento, funcionário público.

“O problema é a extração mineral (seixo) no rio Araguari; os órgãos competentes não 
fiscalizam e com isso o rio está morrendo.”  

2.6.  levantaMentos e análise De DaDos

O diagnóstico municipal foi realizado com base em dados secundários obtidos de fontes 
oficiais e em dados primários levantados nas áreas urbana e rural do município. A pesquisa de 
campo foi realizada na área urbana do município de Porto Grande entre os dias 02 e 8 de julho. 
Com base na Lista de informações Municipais, organizada pela equipe técnica do projeto, foram 
levantados todos os dados disponíveis relacionados com os seguintes itens: 

•	 Aspectos	físicos: uso e ocupação do solo e condições físico-naturais.

•	 Aspectos	de	infraestrutura	e	serviços	públicos	urbanos: educação, saúde, habitação, 
saneamento básico, energia elétrica, segurança pública, transporte, comunicação, 
abastecimento alimentar, assistência social, cultura, esporte e lazer, dinâmica 
populacional.

•	 Aspectos	econômicos:	bases econômicas, agropecuária e pesca, emprego e renda, 
turismo e os impactos da Usina Hidrelétrica Porto Grande.

•	 Aspectos	 institucionais:	arcabouço jurídico-institucional, planos e programas 
municipais e regionais, estruturação e institucionalização da administração municipal 
e orçamento e finanças públicas.

As atividades foram realizadas com visitas técnicas nas áreas urbana e rural de Porto 
Grande utilizando os seguintes procedimentos metodológicos: 

•	 Observação	in loco.

•	 Cadastramento	de	pontos	georreferenciados.

•	 Registro	fotográfico	de	todas	as	faces	das	quadras	ou	de	outros	aspectos	das	áreas	
importantes para o planejamento.
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•	 Aplicação	de	questionários	e/ou	entrevistas	e	reuniões	com	a	população	e	com	o	
setor público. 

•	 Visita	às	instituições	para	coleta	de	informações	e	de	propostas	e	projetos	para	 
os municípios.

•	 Reuniões	com	a	Prefeitura	para	coletar	todas	as	informações	necessárias	para	a	
construção do diagnóstico.

•	 Mapeamento	censitário	do	uso	do	solo	urbano.

2.6.1.  PESQUiSA NA ÁREA URBANA

Para a realização do mapeamento do uso do solo urbano foram utilizados mapas-bases 
existentes, formato A0, escala 1/2500, contendo a malha viária e todas as informações disponíveis, 
já identificadas em outros estudos. O mapa principal foi dividido em quadrantes com cerca de vinte 
quadras cada. Cada quadrante foi ampliado na escala 1/2000, impresso em pranchas no formato 
A3 para facilitar o manuseio do material em campo. Em cada quadrante as quadras foram 
numeradas e cada uma organizada por faces de 1 a 4 conforme a situação. Em alguns casos o 
mapa principal mostrava que a área não estava configurada no formato retangular, contendo 
somente uma ou duas faces.

Foi construída uma legenda com códigos para os usos, composta com informações 
existentes sobre os usos institucionais, que serviram de referência de localização em campo. Além 
dos usos a legenda também indicava itens para coleta de informação dos seguintes aspectos, por 
face: nas quadras observar o número de edificações em um lote; nas vias, observar a presença de 
pavimentação, arborização, hierarquia, sentido e tamanho. No item saneamento básico observar 
a existência e forma de abastecimento de água, rede e forma de tratamento de esgoto, drenagem 
das águas da chuva, existência de coleta do lixo, fornecimento de energia e finalmente códigos 
criados para anotações das condições físico-naturais existentes na área urbana. Todas as imagens 
foram identificadas pela numeração e face da quadra (Figura 2).

FiGURA 2. Foto de identificação das quadras durante trabalho de campo.

códigos da tabela - Quadras por Face

NEL - Número de Edificações por Lote

PAV – Pavimentação Sim ou Não

ARB – Arborização Sim ou Não

RED - Rede de Tratamento de Esgoto

ABS – Abastecimento de Água

DRE – Drenagem das Águas da Chuva

COL – Coleta do Lixo

ENE – Fornecimento de Energia
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O mapeamento em campo dos aspectos físicos foi executado em duas etapas: 

1. Coleta das informações em campo: com anotações nas pranchas A3 a lápis ou caneta 
em uma cor, utilizando os códigos da legenda e da tabela, marcações dos códigos das condições 
físico-naturais existentes na área urbana, indicações de novas edificações e vazios urbanos de 
propriedade pública ou privada, cadastramento de pontos georreferenciados quando necessário, 
registro fotográfico de todas as faces das quadras ou de outros aspectos das áreas importantes para 
o planejamento.

2. Transferência e classificação nos mapas: Transferência diária de todos os dados 
coletados para a base principal utilizando cores definidas na legenda e para o formato digital e 
organização das imagens. Este procedimento permitiu a checagem das informações no dia posterior, 
quando necessário.

A Figura 3 mostra o resultado final dos usos do solo alcançado após o trabalho de campo. 

FiGURA 3. Amostra da classificação de usos do solo resultado da pesquisa de campo.
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Pode-se observar na Figura 4, que o mapa final de Porto Grande resultou da montagem 
e colagem das diferentes quadras com os resultados da pesquisa.

Simultaneamente ao levantamento do uso do solo foram realizadas entrevistas com os 
moradores nos locais dos levantamentos ampliando as informações coletadas por meio de 
questionários e gravações, atividades iniciadas desde a primeira audiência pública. Foi também 
realizada checagem de dados gerais sobre serviços públicos como coleta do lixo, projetos em 
execução ou em planejamento, e visitas técnicas às instalações da prefeitura entrevistando 
secretários e funcionários para conhecer os procedimentos realizados nos setores principais de 
planejamento do setor público local. 

FiGURA 4. imagem do mapa final de usos do solo, resultado dos levantamentos de campo.

Para alguns aspectos da infraestrutura, a exemplo da existência de sistema de drenagem, 
energia elétrica, rede de água e saneamento básico, foram solicitados dados atuais e acerca dos 
projetos existentes visando a complementação do mapeamento. Para informações sobre habitação, 
coleta e destino do lixo, transporte, comunicação, abastecimento alimentar, cultura, esporte e 
lazer e dinâmica populacional foram realizadas entrevistas com o setor público da Prefeitura e 
outras instituições governamentais estaduais. Para aspectos de educação, saúde, segurança e 
assistência sociais, já cadastrados (ALLEGRETTi, 2011), foram solicitadas atualizações à 
Prefeitura de Porto Grande.
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Para coletar informações sobre os aspectos econômicos – bases econômicas, agropecuária 
e pesca, emprego e renda, turismo e os impactos da UHE Porto Grande – foram realizadas 
entrevistas em órgãos como a Agência de Desenvolvimento do Amapá – ADAP, a Secretaria de 
Estado de indústria, Comércio e Mineração – SEiCOM e a Secretaria de Planejamento, Orçamento 
e Tesouro – SEPLAN. 

Todas as informações coletadas foram georreferenciados e inseridas em um banco de 
dados que possibilitou a elaboração de mapas temáticos, constituídos de informações espaciais 
referentes às dimensões físico-natural, uso e ocupação do solo, infraestrutura e equipamentos e 
condições socioeconômicas do município.

FiGURA 5. Equipe de pesquisadores se preparando para sair a campo.

         

FiGURA 6. Equipe de pesquisadores e entrevistas qualitativas.

                  

As informações que deram origem aos mapeamentos presentes nesse estudo foram 
provenientes de (i) bases de dados de institutos e órgãos governamentais de gestão territorial, a 
saber, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – iBGE, instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – iNCRA, Embrapa, Companhia de Eletricidade do Amapá, Companhia de 
Saneamento do Amapá, instituto de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá – iMAP, 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Porto Grande; (ii) levantamentos 
realizados em visitas de campo, destacando-se os dados de uso e ocupação do solo urbano.

Além da coleta destes dados, foi preparada uma base cartográfica para a representação 
das informações temáticas, em escala apropriada, contendo as referências necessárias às leituras 
analíticas. As informações dessa base estão descritas no quadro abaixo.

QUADRO 2. Principais informações sobre a base cartográfica realizada para a representação de informações 

temáticas, base, mapa, formato e escala.

Base MaPa ForMato escala

1

Município de Porto Grande - Área Urbana

Abrange a área urbana dos municípios e contém arruamento, 
rodovias, ferrovias, hidrografia e edificações.

A4

A3

1:15 000

1:10 000

2

Município de Porto Grande

Abrange todo o território municipal e contém limites 
municipais, rodovias, estradas municipais, ferrovias, 
hidrografia principal, áreas urbanizadas e localidades rurais.

A4

A3

1:800 000

1:400 000

A partir da preparação destas informações foi possível a elaboração de uma série de mapas 
temáticos, ferramentas de análise da realidade atual do município. Abaixo pode ser conferida a 
lista dos mapas elaborados.

01 - Uso e Ocupação do Solo na Área Rural
02 - Hipsometria na Área Rural
03 - Hipsometria na Área Urbana
04 - Declividade na Área Rural
05 - Declividade na Área Urbana
06 - Vulnerabilidade Ambiental na Área Rural
07 - Densidade Demográfica na Área Rural
08 - Variação Demográfica na Área Rural
09 - Variação Demográfica na Área Urbana
10 - Uso do Solo na Área Urbana
11 - Número de Pavimentos na Área Urbana
12 - Material Construtivo das Edificações na Área Urbana
13 - Planta Genérica de Valores na Área Urbana
14 - Equipamentos de Educação na Área Rural
15 - Equipamentos de Educação na Área Urbana (Todas As Escolas)
16 - Equipamentos de Educação na Área Urbana (Ensino infantil)
17 - Equipamentos de Educação na Área Urbana (Ensino Fundamental 1ª A 4ª)
18 - Equipamentos de Educação na Área Urbana (Ensino Fundamental 5ª A 8ª)
19 - Equipamentos de Educação na Área Urbana (Ensino Médio)
20 - Equipamentos de Saúde na Área Rural
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21 - Equipamentos de Saúde na Área Urbana
22 - Rede de Abastecimento de Água na Área Urbana
23 - Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural
24 - Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural
25 - Equipamentos Públicos na Área Urbana
26 - Sistema Viário Existente na Área Rural
27 - Sistema Viário Existente na Área Urbana
28 - Predominância de Renda na Área Rural
29 - Predominância de Renda na Área Urbana
30 - Mapa Síntese Deficiências na Área Rural
31 - Mapa Síntese Potencialidades na Área Rural
32 - Mapa Síntese Deficiências na Área Urbana
33 - Mapa Síntese Potencialidades na Área Urbana
Anexos - Lei do Plano Diretor
34 - Anexo ii - Macrozoneamento da Área Urbana e Rural 
35 - Anexo i - Zoneamento da Área Urbana 
Anexos - Lei do Uso e Ocupação do Solo
36 - Anexo Vii - Diretrizes da Zona de Uso de Recreacional e de Lazer na Área Urbana
37 - Anexo Viii - Diretrizes da Zona do Parque Municipal na Área Urbana
38 - Anexo iV - Sistema Viário na Área Urbana
39 - Anexo V - Sistema Cicloviário na Área Urbana
40 - Anexo i - Perímetro Urbano

Perfil das vias Dimensões Mínimas - anexo vi
01 - Via de Ligação
02 - Via Estrutural
03 - Via Estrutural Especial
04 - Via Estrutural com Ciclovia
05 - Via Estrutural com Ciclovia Projetada
06 - Via Local
07 - Via local com Ciclovia
08 - Via local com Ciclovia Projetada

2.6.2.  PESQUiSA NA ÁREA RURAL

Os levantamentos feitos na área rural foram iniciados quando da realização da Primeira 
Audiência Pública do Plano Diretor, momento em que foram indicadas as áreas de relevância a 
serem visitadas. Parte da pesquisa foi realizada em julho e o restante em agosto de 2012; todas 
as reuniões foram gravadas, documentadas em ata e fotografadas.

O objetivo do Plano Diretor na área rural foi elaborar um macrozoneamento, discriminando 
os principais usos do solo e realizando uma avaliação qualificada dos mais relevantes para fins de 
planejamento. Para isso, foram realizadas pesquisas locais com entrevistas individuais e dinâmicas 
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de grupo, seguindo roteiro definido previamente. Foram levantados e avaliados documentos de 
pesquisa, relatórios e planos regionais do município.

Com base em dados de secundários e de campo, as seguintes modalidades de uso do 
solo foram identificadas nos dois municípios:

PORTO GRANDE

•	 Projetos	de	Assentamento	do	INCRA:	Nova	Canaã,	Munguba,	Manoel	Jacinto	e	
Nova Colina.

•	 Colônia	Agrícola:	Colônia	Agrícola	do	Matapi.

•	 Comunidades	Rurais:	Campo	Verde,	Vila	Nova,	Rodovia	Perimetral	Norte,	São	Pedro	
ii, Estrada de Ferro do Amapá, Novo Horizonte.

•	 Distritos:	Distrito	Municipal	do	Cupixi.	

•	 Unidades	de	Conservação:	Floresta	Estadual	do	Amapá	(FLOTA).

•	 Grande	propriedade:	AMCEL	(Exploração	Florestal).

As pesquisas na área rural de Porto Grande foram realizadas nos seguintes locais e datas:

- Projetos de Assentamento do iNCRA

•	 Projeto	de	Assentamento	Nova	Canaã:	reunião	em	escola	da	vila	local,	em	15	de	Julho.	
Presença de 15 participantes e equipe técnica.

•	 Projeto	de	Assentamento	Munguba	em	24	de	Julho.	Presença	de	12	participantes	e	
equipe técnica.

•	 Projeto	de	Assentamento	Manoel	Jacinto	em	25	de	Julho.	Presença	de	16	participantes	
e equipe técnica.

- Colônias Agrícolas/ Comunidades Rurais

•	 Colônia	do	Matapi:	reunião	no	Centro	Comunitário,	em	21	de	Julho.	Presença	de	27	
participantes e equipe técnica.

•	 Comunidade	Campo	Verde:	reunião	no	Centro	Comunitário	Manoel	Silva	de	Souza,	
em 22 de Julho. Presença de 34 participantes e equipe técnica.

•	 Comunidade	Vila	Nova:	reunião	em	24	de	Julho.	Presença	de	22	participantes	e	
equipe técnica.

- Distritos Municipais

•	 Distrito	do	Cupixi:	reunião	no	Centro	Comunitário	Jorge	de	S.	Souza,	em	22	de	Julho.	
Presença de 17 participantes e equipe técnica.
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FiGURA 7. Colônia do Matapi e PA Nova Canaã, ambos em Porto Grande. 

         

Os levantamentos de campo foram feitos com base em uma amostra fundamentada na 
indicação dos gestores municipais pela sua relevância econômica, social ou ambiental ou pela sua 
capacidade de representar determinada modalidade de uso do solo. Como se trata de uma avaliação 
amostral não há necessidade de realizar visitas in loco em todas as modalidades identificadas. 

2.7.  seGunDa/terceira auDiÊncias PÚBlicas

A 2ª e a 3ª Audiências Públicas foram reorganizadas em um só evento para que pudesse 
ocorrer após o período eleitoral. Foram realizadas no dia 12 de novembro de 2012. O objetivo da 
reunião pública foi apresentar o Diagnóstico das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 
Municipais e ouvir a população em relação à definição de diretrizes, propostas e ações para o 
desenvolvimento sustentável do município. Foi realizada ampla divulgação e convites foram 
encaminhados aos órgãos públicos e organizações da sociedade civil. 

Foi preparada uma apresentação didática em PowerPoint com mapas, figuras e fotos com 
o objetivo de apresentar à população os resultados preliminares do diagnóstico e as indicações de 
potencialidades e limitações identificadas a partir da leitura e análise das realidades municipais. 
Para facilitar a visualização e permitir a familiaridade dos participantes com as informações geradas 
sobre o município, os mapas principais foram impressos em formato A0 e colocados nas paredes 
da sala da Audiência. 

Depois da abertura oficial da reunião, pelo Prefeito Municipal, foi realizada a apresentação 
do diagnóstico e aberto espaço para esclarecimentos, sugestões e recomendações. Na segunda 
parte da reunião foi organizado um exercício sobre o futuro do município com apresentação de 
fotos para serem escolhidas pelos participantes que justificavam a escolha e definiam em que 
momento, nos próximos dez anos, gostariam de ver a ideia retratada naquela imagem ocorrendo 
em seu município.  
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FiGURA 8. Participantes da Audiência Pública de Porto Grande

         

A equipe responsável pela apresentação dos trabalhos foi formada pelos seguintes 
técnicos: Liliane Robacher, Mary Allegretti, Fernando Allegretti, Maurício Maas, Mario Renato 
Lobato da Silva, e pelos estagiários de Arquitetura e Urbanismo e estudantes da UNiFAP, Sadami 
Teixeira Yoshida e Jacy Soares Corrêa Neto. 

2.7.1.  CONTEúDO DA APRESENTAçãO

Como parte do processo de formação dos participantes, a primeira parte da apresentação 
buscou explicar os objetivos de um Plano Diretor e as etapas que estavam sendo seguidas para 
sua realização, conforme as definições do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). O 
diagnóstico do município foi apresentado em sete tópicos: aspectos de uso do solo urbano; 
aspectos de infraestrutura e serviços na área urbana; aspectos de uso do solo rural; aspectos de 
infraestrutura e serviços na área rural; aspectos socioeconômicos e aspectos institucionais. As 
condicionantes, deficiências e potencialidades identificadas foram apresentadas com base em 
quatro mapas-síntese: potencialidades, condicionantes e deficiências para a área urbana, e os 
mesmos temas para a área rural.

2.7.2.  PRiORiDADES E ViSãO DE FUTURO 

Na segunda parte da reunião pública foi organizado um exercício sobre a visão de futuro 
para a cidade e o município. Fotos impressas a respeito de diferentes situações encontradas em 
cidades e áreas rurais ao redor do mundo foram colocadas sobre a mesa; os participantes foram 
convidados a escolher aquelas imagens que poderiam representar suas expectativas em relação ao 
futuro do município. Em seguida, cada um explicou aos demais qual foto escolheu e por quais 
razões. Além disso, definiu um prazo, dentro de um período de 10 anos, durante o qual gostaria 
de ver aquele projeto sendo concretizado. Cada participante colocou sua foto em um painel na 
parede e, ao final, todos puderam visualizar as prioridades do município para seus moradores, que 
serão consideradas pela equipe responsável pelo Plano Diretor. 
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FiGURA 9. Participantes da linha do futuro em Porto Grande

         

2.7.3.  QUALiDADE DA PARTiCiPAçãO

Apesar dos esforços de comunicação e mobilização houve um número reduzido de 
participantes: 18 em Porto Grande. No entanto, o nível de representatividade foi alto e significativo 
uma vez que os participantes são formadores de opinião em suas áreas: 

•	 O	prefeito	o	prefeito	e	a	vice-prefeita	eleitos	em	Porto	Grande,	Antônio	Pereira	e	Girleide	
Silva, respectivamente, participaram de toda a reunião contribuindo ativamente com 
as discussões.

•	 A	presidente	da	Câmara	de	Vereadores,	Sueli	Silva	de	Souza,	e	técnicos	e	funcionários	
da PM de Porto Grande estavam presentes.

•	 Padre	Dennis	Koltz,	o	Diretor	de	Radiojornalismo	local	e	agricultores	representaram	a	
sociedade civil de Porto Grande. 

•	 Também	participaram	da	Audiência	Pública	representantes	do	IMAP	(Instituto	de	Meio	
Ambiente do Amapá) que fazem parte do Grupo de Trabalho de Monitoramento do 
PBA, Raimunda Cleide Chaves e Denis Werlen Nunes, que contribuíram com questões 
e sugestões relevantes para o trabalho.

•	 A	reunião	contou	com	a	presença	de	representantes	da	Ferreira	Gomes	Energia,	
Eduardo Sakamoto, Carla Moreira Vaz Pereira e Kelly Serra Tacaus.  

2.8.  DeFiciÊncias, PotencialiDaDes e MacroZoneaMento urBano e rural

Com o objetivo de organizar, sistematizar e classificar os dados levantados pelo diagnóstico 
realizado pela equipe técnica e as sugestões apresentadas pelos moradores do município de Porto 
Grande durante as reuniões e audiências públicas, foi adotada uma metodologia padrão para 
processos de planejamento urbano e regional, que classifica diferentes aspectos da realidade em 
duas categorias principais: deficiências e potencialidades.  
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A partir das deficiências e potencialidades identificadas no município, foram traçadas 
diretrizes, propostas e ações para cada um dos aspectos considerados relevantes. Essas diretrizes 
forneceram a base e a estrutura para a produção do texto de lei que resultou no Plano Diretor de 
Porto Grande. Os dois primeiros tópicos foram elaborados com base no diagnóstico técnico realizado 
e na leitura comunitária da cidade que surgiu nas Audiências Públicas. O macrozoneamento espacial 
urbano e rural espacializou e sintetizou tanto o diagnóstico quanto as propostas para o município 
de Porto Grande. 

Foram dimensionados cinco aspectos principais para serem analisados em termos de 
deficiências e potencialidades: ordenamento territorial, infraestrutura e serviços, socioeconômicos, 
ambiental e institucional. A partir das deficiências e potencialidades visualizadas no município, 
foram traçadas diretrizes, propostas e ações para cada um dos aspectos considerados relevantes. 
Essas diretrizes fundamentaram o macrozoneamento e a elaboração do texto de lei que resultou 
no Plano Diretor de Porto Grande. 

2.9.  Quarta auDiÊncia PÚBlica

No dia 22 de março de 2013 foi realizada a 4ª Audiência Pública. A metodologia 
definida para a realização da reunião de apresentação dos anteprojetos de lei do Plano Diretor 
de Porto Grande incluiu os seguintes itens: (i) realizar os debates com a participação da Câmara 
dos Vereadores já que serão os seus membros que irão debater e aprovar o Plano Diretor; (ii) 
realizar convites para todas as organizações da sociedade, inclusive alunos e professores; (iii) 
preparar uma apresentação sintética do diagnóstico que fundamentou as propostas organizadas 
nos projetos de lei para dar oportunidade àqueles que não participaram dos debates anteriores; 
(iv) oferecer a oportunidade de realizar reuniões de treinamento abertas ao público e com convites 
aos membros do Núcleo Gestor do Plano Diretor e funcionários da prefeitura; (v) sugerir aos 
prefeitos a disponibilização de meios de transporte para assegurar a participação de representantes 
do meio rural.
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FiGURA 10. Treinamento e Audiência Pública do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Porto Grande.

         

           

Para viabilizar a efetivação desta metodologia, a preparação das audiências públicas foi 
iniciada em fevereiro com convites para reuniões com prefeitos e vereadores de Porto Grande 
visando definir datas e acordar sobre os procedimentos que seriam adotados. 

No dia 22 de fevereiro foi realizada uma reunião com o Prefeito de Porto Grande, Antônio 
de Souza Pereira e com o presidente da Câmara dos Vereadores, Glauber Pinheiro. Foram definidas 
as datas de 19 e 20 de março para a reunião de capacitação e a audiência pública, respectivamente. 
A prefeitura ficou responsável pela mobilização da sociedade para participar da audiência. 

O treinamento realizado no dia 19 de março teve como objetivo a preparação para a 
audiência pública que ocorreria no dia 20 de março, informando a todos sobre a Legislação 
Urbanística, o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo a Lei de criação do Conselho da 
Cidade e do Fundo de Desenvolvimento Urbano, além de uma etapa de esclarecimentos que contou 
com a interação de todos os presentes. A reunião teve participação da sociedade civil e representantes 
da gestão municipal totalizando 30 pessoas.

O treinamento tinha como objetivos (i) apresentar os conceitos básicos e o conteúdo dos 
projetos de lei elaborados, de forma mais detalhada para que os gestores municipais pudessem 
trazer contribuições para o formato final das leis; (ii) apresentar os conceitos e procedimentos 
necessários para a implementação das diretrizes contidas no Plano Diretor, contemplando: a) noções 
de planejamento municipal, b) conceitos básicos para implementação do sistema único de 
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informações e cadastro multifinalitário; c) novos procedimentos administrativos decorrentes da 
implantação do Plano Diretor.  

A Audiência Pública foi realizada no dia 20 de março de 2013 e foi aberta pelo prefeito 
municipal, Antônio de Souza Pereira. A reunião teve participação da sociedade civil, representantes 
do poder executivo e legislativo municipal, da Ferreira Gomes Energia e de órgãos do governo 
estadual, totalizando 21 pessoas. As apresentações foram realizadas pela equipe técnica responsável 
pelo projeto. A reunião pública analisou e debateu o anteprojeto de lei do Plano Diretor de Porto 
Grande, incluindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Criação do Conselho da Cidade e do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano. 

Os documentos finais, com as alterações sugeridas na Audiência Pública, foram entregues 
ao Prefeito de Porto Grande para serem encaminhados, oficialmente, à Câmara de Vereadores para 
votação, etapa final do projeto. 
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3. caracteriZaÇÃo Do MunicíPio

3.1. PerFil socioeconÔMico MuniciPal

O presente item tem como objetivo fornecer uma visão geral da dinâmica atual de Porto 
Grande a partir da apresentação das principais informações socioeconômicas do município de 
forma sintética. 

QUADRO 3. Principais informações socioeconômicas do município de Porto Grande.

Porto GranDe

instalação 1º de maio de 1992

instrumento jurídico de 
criação

Lei Ordinária Estadual no 03/1992

Gentílico Portograndense

Padroeira Nossa Senhora do Brasil

Prefeito Antônio de Souza Pereira – PC do B

Mesorregião Mesorregião do sul do Amapá

Microrregião Microrregião de Macapá

Municípios limítrofes

norte: Ferreira Gomes
sul: Macapá, Mazagão e Santana 
leste: Ferreira Gomes 
oeste: Pedra Branca do Amapari

Distância até a capital 108 km (iBGE)

área
4.401,763 km2 – o que representa 3,08% do território do Estado do 
Amapá e 0,051% do território brasileiro

comunidades Matapi, Araguari e Perimetral Norte

População 16.809 habitantes

Densidade Demográfica 3,82 hab/km2

Grau de urbanização 66,78%
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Porto GranDe

acesso

A principal forma de acesso ao município é pela BR 156 que liga Macapá 
ao Oipoque, tendo sua sede localizada no entroncamento com a BR 210 
(Perimetral Norte). 

Também é possível chegar ao município por meio ferroviário, já que Porto 
Grande está na rota da Estrada de Ferro do Amapá (EFA), construída entre 
janeiro de 1953 e janeiro de 1957, pela indústria e Comércio de Minérios 
(iCOMi) para o transporte de minério de manganês de Serra do Navio até o 
porto de Santana. Pode-se ir de Macapá a Porto Grande também por meio 
fluvial, pelo rio Matapi. A comunicação entre a sede do município e as 
comunidades localizadas à margem do rio Araguari é realizada com médias 
e pequenas embarcações.

Hidrografia

Porto Grande é um dos municípios que fazem parte da bacia hidrográfica 
do rio Araguari, localizando-se às margens desse importante corpo hídrico 
amapaense, que nasce na Serra do Tumucumaque, seguindo em direção ao 
Atlântico. Também banham o município os rios Amapari, afluente do 
Araguari, o Matapi e o Vila Nova. 

vegetação
Predominam as florestas de várzea e as florestas de terra firme, embora 
também sejam encontrados campos, cerrados, mangues e manguezais 
cobrindo menores extensões de terra. 

clima
Predomina o clima tropical chuvoso, com pequeno período seco e 
temperaturas nunca inferiores a 18°C.

Principais aspectos 
econômicos

Setor Primário. A economia do município está baseada na agricultura 
voltada para consumo das famílias de produtores e abastecimento do 
mercado regional, principalmente na fruticultura (laranja, banana, abacaxi, 
mamão) e na produção de farinha. É também relevante o extrativismo de 
madeira em tora e lenha e o não-madeireiro de açaí. A criação de gado 
(bovino e bubalino), também é importante na composição do PiB 
municipal. Destacam-se em Porto Grande as atividades de silvicultura, com 
ênfase na exploração de Eucalyptus spp. e Pinus spp. pelo grupo Amapá 
Florestal e Celulose (AMCEL), para a fabricação de celulose. 

Setor Secundário. As atividades industriais são incipientes, com 
concentração no setor madeireiro, mobiliário e na construção civil.

Setor Terciário. Como nos demais municípios amapaenses, o serviço 
público é o maior responsável pela geração de empregos e pela 
dinamização da economia. A cidade possui várias empresas de serviços 
como oficinas, bares, restaurantes, supermercados, mercearias, farmácias, 
hotéis e hospedarias.

FONTES: iBGE Cidades, Censo Demográfico 2010, Portal do Governo do Amapá (www.ap.gov.br) e Estudo de impacto Ambiental – 

EiA do Aproveitamento Hidrelétrico Ferreira Gomes (ECOTUMUCUMAQUE, 2009) e Estudo de impacto Ambiental – EiA do Aproveita-

mento Hidrelétrico Cachoeira Caldeirão (ECOTUMUCUMAQUE, 2010).

3.2.  HistÓria Do MunicíPio 

A área que hoje constituiu o Estado do Amapá era, antes do processo de colonização 
portuguesa, habitada por índios da etnia Aruan, os quais se espalhavam entre a ilha do Marajó e 
a costa do Cabo Norte. Após anos de disputa entre Portugal e França, em 1637 foi iniciado o 
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processo de colonização na região, com a concessão do território, como Capitania do Cabo Norte, 
ao então governador do Maranhão e Grão-Pará, Bento Maciel Parente. Esse gesto dos reis de 
Portugal e da Espanha foi uma tentativa de evitar a ocupação de franceses e de outros estrangeiros. 
Porém, segundo Sarney e Costa (1999), Bento Maciel Parente não tinha condições financeiras 
para viabilizar empreendimentos de colonização da área. Assim, a região continuou sob o domínio 
indígena até meados de 1750, quando o novo governador do Maranhão e Grão-Pará, Francisco de 
Xavier de Mendonça Furtado, deu continuidade ao processo de colonização com a migração forçada 
de soldados e casais das ilhas de Açores para a região, os quais fundaram a primeira povoação do 
território, a Vila de São José de Macapá (MORAiS e ROSÁRiO, 1999).

A Cabanagem, revolta social que ocorreu entre 1835 e 1840 na província do Grão-Pará, 
foi motivada pelas péssimas condições de vida das camadas mais baixas da população e pela 
insatisfação das elites locais com a crise de legitimidade sofrida pelos representantes locais do 
poder imperial. Essa revolta juntou escravos e elite em busca de um mesmo ideal: a autonomia 
política e a liberdade; porém, dois anos após o início da revolta, em 1837, os cabanos começaram 
a serem controlados por meios violentos de repressão, os quais viriam a causar a morte de mais 
de 30 mil pessoas. Os rebeldes que conseguiram sobreviver, entre 1837 e 1840 (ano em que a 
revolta foi oficialmente sufocada pelo poder imperial), foram obrigados a fugir para manter-se com 
vida. Muitos deles escolheram como refúgio um território afastado, que hoje é o Estado do Amapá 
(GUiMARãES, 2000). 

Não se tem informações oficiais acerca da formação de colônias nesse período, mas se 
sabe que um grande fluxo de paraenses acorreu à região à época por conta do fim da revolta, 
iniciando a ocupação territorial da microrregião de Macapá, na área onde hoje se situa o município 
de Porto Grande.

Passado quase um século, em meados de 1930, chegaram à região Manoel Ribeiro e 
Otávio Ribeiro que, junto com suas respectivas famílias, sobreviviam da extração do látex e 
formariam um pequeno vilarejo às margens do rio Araguari. Em 1937 ocorreu a chamada Corrida 
do Ouro no rio Amapari e o pequeno vilarejo cresceu com a chegada dos garimpeiros, que tinham 
na região de Porto Grande ponto de parada até o Distrito de Cupixi e o município de Serra do Navio 
onde, de fato, havia sido encontrado e se garimpava o metal precioso.

 Apesar da povoação anterior, o desenvolvimento efetivo da região deu-se a partir do final 
da década de 1940, quando foi implantada, em 1949, pelo então governador Janary Gentil Nunes, 
a Colônia Agrícola do Matapi (ANDRADE, 2005), atraindo migrantes de diversas regiões brasileiras, 
especialmente dos estados brasileiros do Norte e Nordeste. A instalação da Colônia objetivava 
povoar a região e incrementar a produção agrícola do recém-criado Território Federal do Amapá. 
Nessa mesma década, ocorreu a exploração de cassiterita no rio Cupixizinho, embora por pouco 
tempo devido ao esgotamento rápido das jazidas desse minério. 

Foi a exploração de manganês pela empresa iCOMi, na localidade chamada de Porto 
Platon, no município de Serra do Navio, que transformou a região de Porto Grande de antiga rota 
dos garimpeiros em via de apoio para a construção da logística da exploração mineral e da Estrada 
de Ferro do Amapá – EFA.
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Na década de 1970, a abertura da rodovia Perimetral Norte e o início do cultivo de 
monoculturas, como pinus e dendê em áreas de cerrado pelas empresas AMCEL e COPALMA, 
respectivamente, foram fatores determinantes na atração de um fluxo de trabalhadores e provocaram 
um aumento significativo da população no local que hoje é a sede do município, impulsionando a 
ampliação da infraestrutura social da cidade e, posteriormente, seu desmembramento de Macapá.

Não há uma definição precisa da origem do nome do município. Alguns dos antigos 
moradores afirmam que “Porto Grande” foi um termo cunhado em referência ao aumento do volume 
da produção agrícola da Colônia do Matapi em meados de 1940. De acordo com esses moradores, 
havia tal quantidade de produtos que, quando a comunidade se reunia para comercializar sua 
produção, lembrava um grande porto. Outra versão é a de que havia no local uma mercearia 
denominada “Porto Grande”, estabelecimento que atraía trabalhadores de Porto Platon que 
mencionavam que “iam fazer compras em Porto Grande” (ECOTUMUCUMAQUE, 2009).

Administrativamente, Porto Grande foi criado como Distrito de Macapá pela Lei Federal 
n.º 1.503, de 15 de dezembro de 1951, tendo seu território desmembrado do Distrito de Ferreira 
Gomes, também parte de Macapá. Foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual n.º 
03, de 1º de maio de 1992 e instalado em 1º de janeiro de 1993. Em divisão territorial datada 
de 2001, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial 
de 2009. 

3.3. inserÇÃo reGional

O presente subtópico baseia-se na metodologia desenvolvida pelo iBGE em 2007 para a 
hierarquização dos municípios brasileiros. O estudo Regiões de influência das Cidades (iBGE, 2007) 
apresenta uma classificação dos 5.564 municípios brasileiros nas seguintes categorias: Metrópole, 
que se subdivide em grande metrópole nacional, metrópole nacional e metrópole; Capital Regional, 
que pode ser de nível A, B ou C; Centro Sub-Regional, A ou B; Centro de Zona, que também pode 
ser A ou B; e Centro Local.

De acordo com os critérios apresentados e, em termos de hierarquia entre os centros 
urbanos, Porto Grande é classificado como um Centro Local, o que significa que sua centralidade 
e sua atuação não extrapolam os limites municipais, de modo que a produção e a oferta de serviços 
direcionam-se apenas à satisfação das necessidades da população ali residente.

Porto Grande, assim como a maior parte dos municípios amapaenses não se liga a nenhum 
Centro de Zona ou Sub-regional, inserindo-se diretamente na dinâmica de Macapá, uma Capital 
Regional C que, por sua vez, liga-se à Metrópole de Belém. 

De acordo com estatísticas do estudo, para obter serviços de saúde, frequentar cursos, 
fazer compras, utilizar instalações aeroportuárias e usufruir de opções de lazer, os habitantes de 
Porto Grande buscam primariamente Macapá, que fica a 103 km de distância do município. 

Em relação aos principais insumos utilizados na agropecuária, essenciais para o cultivo 
de mandioca, laranja e abacaxi, se não advindos do próprio município, são provenientes de Macapá. 
O destino da produção agropecuária, se não for utilizada para abastecer o mercado interno 
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municipal, é Macapá, de onde os produtos, principalmente laranja, abacaxi e mandioca, são 
distribuídos ao restante do Estado do Amapá.

Desse modo, é possível afirmar que, até a data da referida pesquisa do iBGE, a inserção 
regional de Porto Grande resumia-se às relações que o município estabelecia com Macapá. Nos 
últimos dois anos, em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica Ferreira Gomes, no município 
homônimo, Porto Grande tem sido escolhido como local de moradia de trabalhadores contratados 
pela construtora (Ferreira Gomes Energia), que se localizam principalmente nos bairros do Aeroporto 
e Manoel Cortêz (Figura 2). A escolha se dá, principalmente, pelo fato de que a área urbana de 
Porto Grande oferece uma diversidade maior de serviços em relação a Ferreira Gomes, além de 
apresentar um custo de vida mais baixo.

FiGURA 11. Trabalhadores da Ferreira Gomes Energia retornando para casa em Porto Grande.
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4. asPectos Físico-naturais

O presente item apresenta as principais informações acerca do perfil físico-biológico da 
área onde se insere o município de Porto Grande. Os dados aqui expostos resultam não de uma 
pesquisa de campo, mas de um extenso levantamento bibliográfico, cujo principal ancoradouro 
teórico foi a compilação feita pelos profissionais responsáveis pela elaboração dos volumes 
referentes a esses temas no Estudo de impacto Ambiental – EiA do AHE Cachoeira Caldeirão 
(ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

Foram consultadas, também, outras fontes que tratam sobre a formação geológica e as 
características físicas e da fauna e flora encontradas no Amapá e, mais especificamente, na região 
Sul do Estado, microrregião de Macapá, onde se situa Porto Grande. O resultado dessa compilação 
deu origem ao texto exposto no presente trabalho.

Ressalta-se que a finalidade do Plano Diretor não é analisar detalhadamente os aspectos 
físicos e biológicos em relação ao município a que se destina, mas mapeá-los brevemente, de modo 
a perceber e até mesmo antever as condicionalidades impostas pelas características naturais da 
região, orientando e estabelecendo regras para um melhor uso e ocupação do solo, bem como 
subsidiando a política de desenvolvimento e ordenamento da expansão municipal. Desse modo, 
optou-se por um levantamento de dados secundários e não uma extensa pesquisa de campo para 
a produção desse item do estudo. 

As informações apresentadas nesse item referem-se, de maneira geral, às características 
da região onde se localiza o município e à Bacia do Rio Araguari. Metodologicamente isso se explica 
por dois motivos. Primeiramente, pelo já mencionado acerca da não realização de pesquisa de 
campo no município, e, em segundo lugar, pelo fato de que, por se tratar de aspectos geológicos, 
de fauna e de flora, não se pode restringi-los a um determinado território, uma vez que estes se 
expandem para além dos limites municipais e, no caso da fauna, movimentam-se continuamente.

4.1.  cliMa

Atualmente, o sistema de classificação dos tipos climáticos mais utilizado em estudos 
geográficos é a Classificação de Köppen-Geiger, desenvolvida por Wladimir Köppen em 1900 e 
aperfeiçoada nos anos seguintes com a contribuição de Rudolf Geiger. Essa classificação baseia-se 
no pressuposto de que a vegetação natural das grandes regiões é expressão do clima que ali 
prevalece – razão pela qual a distribuição global dos tipos climáticos e a distribuição dos biomas, 
nessa teoria, apresentam elevada correlação. Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-
Geiger são considerados a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do 
ar e da precipitação. Com base nessas informações, para cada grande tipo climático é denotado 
um código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e 
subtipos (KOTTEK et. al, 2006). 

A região de Porto Grande possui, de acordo com a classificação Köppen-Geiger, clima do 
tipo Am, onde o “A” indica um clima tropical e o “m” aponta para um clima de monção, com 
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precipitações totais anuais médias maiores do que 1.500 mm e precipitações nos meses mais 
secos menores do que 60 mm. Esta classificação microclimática caracteriza a área como de clima 
tropical úmido de monção, com precipitação excessiva durante alguns meses, o que compensa a 
ocorrência de um ou dois meses com precipitações inferiores a 60 mm, condição visualizada na 
maior parte da Amazônia. A estação seca é de curta duração, apresentando uma quantidade 
pluviométrica no mês menos chuvoso igual ou superior a 60 mm (ECOTUMUCUMAQUE, 2011). 

Pode-se, ainda, utilizar uma segunda classificação climática, desenvolvida por Thornthwaite 
em 1940, cuja categorização considera o clima de determinada região como resultado da integração 
de diferentes elementos, como em Köppen-Geiger, mas simplesmente como seco ou úmido de 
acordo com as necessidades hídricas das plantas. Desse modo, a classificação apresenta-se como, 
basicamente, decorrente de um balanço hídrico (ROLiM et. al, 2007). Para esse sistema 
classificatório, o clima predominante em Porto Grande é descrito como do tipo úmido, com pequena 
ou nenhuma deficiência hídrica e com índice de eficiência térmica megatérmico 
(ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

O clima em Porto Grande é marcado pela existência de duas estações bem definidas: o 
verão, que se estende de junho a novembro e caracteriza-se como o período menos chuvoso; e o 
inverno, compreendido entre dezembro e maio e que se caracteriza por um maior volume 
pluviométrico. O regime térmico da região, ou seja, as médias de temperatura, é fortemente 
condicionado pelas chuvas, com temperaturas mais elevadas ocorrendo nos meses de agosto a 
novembro (época da estação menos chuvosa). A variação espacial de temperatura é relativamente 
pequena em Porto Grande, por estar na região de abrangência do rio Araguari, que tem essa como 
uma de suas características mais marcantes. As temperaturas anuais, excetuando-se temperaturas 
extremas ocasionais, variam entre 26,6ºC e 26,8ºC no município, uma amplitude de apenas 0,2ºC 
(ECOTUMUCUMAQUE, 2011). 

Em relação à precipitação, a bacia do rio Araguari apresenta variação espacial significativa, 
oscilando entre pouco menos de 2.300 mm/ano e 2.900 mm/ano. Observa-se, porém, que em 
Porto Grande os totais enquadram-se nas menores faixas de pluviometria, ficando na maior parte 
do ano abaixo de 2.300 mm/ano. 

4.2.  HiDroGraFia

O Estado do Amapá, em seus cerca de 143.000 km2 de superfície, abriga o terceiro maior 
volume de descarga de rios do Brasil. De acordo com o Plano de Prevenção e Controle do 
Desmatamento e Queimadas do Estado do Amapá (PPCDAP, 2009), o território amapaense é 
organizado em 13 bacias hidrográficas, as quais são agrupadas pela Agência Nacional de Águas 
(ANA) em razão da sua bacia de drenagem. As bacias de drenagem encontradas no Estado são: 
Bacia do Amazonas, Atlântico, Guiana, Bacia do Jari e Bacia do Araguari.

Porto Grande insere-se na região da Bacia do Araguari, composta pelo rio homônimo e 
pela Foz do Araguari. Destaca-se que essa bacia, dada sua magnitude, com aproximadamente 42 
mil km² de área total e vazão média de 1.200m3/s, apresenta um excepcional potencial energético 
(PPCDAP, 2009). Assim, tem sido motivo de estudos e de investimentos na construção de 
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aproveitamentos hidrelétricos, podendo-se citar o caso recente do início da construção da UHE 
Ferreira Gomes, no município vizinho de Porto Grande, Ferreira Gomes.

O rio Araguari é considerado o principal rio do Amapá, com cerca de 617 km de 
comprimento e índice de drenagem da ordem de 0,955/km. Deste modo, configura-se como o maior 
rio do Estado. Com nascente na região noroeste da bacia hidrográfica, ao longo das regiões de 
topografias mais elevadas – 450 m acima do nível do mar – em áreas do Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque, o rio Araguari banha, além do Parque, outras unidades de conservação 
de grande importância, como a Floresta Nacional do Amapá (FLONA-AP) e a Floresta Estadual do 
Amapá (FLOTA-AP), ambas com parte de seus territórios situadas no município de Porto Grande 
(ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

Assim, pode-se descrever a hidrografia de Porto Grande como sendo composta, 
basicamente, pelo rio Araguari e seus afluentes (sobretudo o Amapari e o Falsino), sendo o primeiro 
um corpo hídrico de água doce de grande porte, com vazões médias em torno de 995m3/s, 
enquadrado na Classe 2 da Resolução 357/05 do CONAMA, ou seja, com águas destinadas ao 
abastecimento para consumo humano após tratamento convencional, à proteção das comunidades 
aquáticas, à recreação de contato primário, à irrigação, à aquicultura e à atividade de pesca 
(ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

4.3.  GeoloGia e PeDoloGia

Com base no Macrodiagnóstico do Estado do Amapá (iEPA, 2008), pode-se descrever a 
geomorfologia do Amapá como uma combinação entre formações muito antigas e outras bem 
jovens, as quais se dividem por meio de uma estreita faixa de idade intermediária. Normalmente, 
definem-se duas zonas geomorfológicas principais, a saber: depressões da Amazônia setentrional, 
que cobre mais de 70% das seções central e oeste do território estadual, compondo-se da porção 
oriental do Escudo Guianense e de suas franjas dissecadas com morfologia em parte montanhosa, 
mas majoritariamente composta por seções levemente onduladas; e a chamada Planície Costeira, 
que compreende cerca de 25% do Estado, tratando-se de uma faixa litorânea relativamente estreita, 
baixa e quase sempre plana, que se estende de norte a sul, formada por depósitos fluviais e 
fluviomarinhos, ocupando todo o leste do Amapá que, em termos geológicos, é muito recente, com 
uma idade máxima de 100.000 anos e uma idade média não muito superior a 15.000 anos, 
estando altamente sujeita a mudanças perceptíveis ao testemunho humano (PPCDAP, 2009). 

Cerca de 80% da área da Bacia do Rio Araguari, onde se encontra Porto Grande, está 
inserida no domínio geotectônico de crosta antiga, formada pelo embasamento cristalino. Ou seja, 
o município insere-se na zona geomorfológica anteriormente citada das depressões da Amazônia 
setentrional, tendo sua geologia caracterizada por uma maior diversidade, com predominância de 
gnaisses tipo TTG do Complexo Tumucumaque, rochas graníticas da Suíte intrusiva Cupixi e 
sequências metavulcanossedimentares do Grupo Vila Nova (ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

Em termos da pedologia da região, de maneira geral, os solos presentes na área em 
questão são de baixa aptidão agrícola, com restrições tanto de natureza química quanto física. Há 
uma alta saturação por alumínio e baixa saturação por bases, restrições químicas que levam à 
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baixa concentração de macronutrientes disponíveis, tal como ocorre com o fósforo, o potássio, o 
cálcio e o magnésio. As restrições de natureza física se devem à presença de horizontes lateríticos, 
à declividade acima do recomendado para utilização agrícola nas margens do reservatório e à baixa 
capacidade de retenção de água associada à alta porosidade de parte dos solos que recobrem a 
região de estudo. As concreções lateríticas são agregados insolúveis do tamanho de seixos, que se 
acumulam em camadas de espessura variável e podem atuar como uma barreira natural contra os 
processos erosivos mas que limitam a produção agrícola (ECOTUMUCUMAQUE, 2011).  

Os latossolos predominam na região onde se insere o município do Porto Grande, com 
esparsas variações localmente relacionadas com argissolos. De acordo com o Estudo de impacto 
Ambiental do AHE Ferreira Gomes (ECOTUMUCUMAQUE, 2011), estes tipos de solos encontram-
se em fase senil, evoluídos, com baixa fertilidade natural, pouca diferenciação no teor de argila em 
profundidade e estrutura tipicamente granular. Em geral, são solos fortemente ácidos e encontram-
se distribuídos, sobretudo, por antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais, 
normalmente em relevo plano e suave, embora possam ocorrer também em áreas mais acidentadas. 

O Quadro 4 apresenta, com base em dados do sistema brasileiro de classificação de solos 
(EMBRAPA, 2006), um resumo da descrição dos aspectos físicos e químicos das principais classes 
de solo presentes na região do município.

QUADRO 4. Tipos de solos encontrados na região do município de Porto Grande e suas principais 

características.

tipo código Principais características

latossolos

Latossolo 
Amarelo

LVAd34

- Compreende solos minerais com horizonte B latossólico, fortemente 
intemperizados, profundos, porosos e permeáveis. 

- Apresenta uma sequência de horizontes do tipo A, Bw e C, tendo baixa 
relação textural e pouca diferenciação entre os horizontes. 

- Normalmente são solos álicos, com valores de saturação por alumínio, 
frequentemente, altos, situando-se acima de 50%. 

- Ocorre em relevo plano e suave ondulado com uma ampla variação 
textural, indo de média a muito argilosa, e graus de erosão variando de 
não aparente a laminar ligeira. 

O material de origem é, dominantemente, constituído por sedimentos 
areno-argilosos pertencentes à Formação Barreiras.
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tipo código Principais características

Latossolo 
Vermelho-
Amarelo

LVAd13

- Compreende solos minerais, não hidromórficos, bem drenados, 
profundos, bastante permeáveis, com horizonte B latossólico 
imediatamente subjacente a um horizonte superficial do tipo A 
moderado, podendo apresentar horizonte A proeminente e A húmico. 

- Do ponto de vista químico, apresenta baixa fertilidade, com pH 
variando de extremamente a fortemente ácido. 

- Caracteriza-se por possuir teores de ferro provenientes do ataque 
sulfúrico da terra fina, na grande maioria, igual ou inferior a 11% e 
superiores a 7%. 

- São solos submetidos a estágio avançado de intemperismo, 
resultante de intensa alteração sofrida pelo material constitutivo do 
solo. 

- Apresenta áreas com relevo plano e suave ondulado, com algumas de 
suas variações revelando a presença de horizontes concrecionários em 
várias posições no perfil do solo, constituindo-se em limitações para 
sua utilização agrícola. 

arGissolos

Argissolo 
Vermelho-
Amarelo

PVAd14

- Caracteriza-se por solos minerais, não hidromórficos, geralmente 
profundos, porosos, de bem a excessivamente drenados, de horizonte B 
textural com textura entre arenosa-média e média-argilosa e valores de 
silte relativamente altos, ligeiramente plásticos a ligeiramente pegajosos.

- Ocorre em relevo plano a suave ondulado, ondulado e forte ondulado, 
com uma sequência de horizontes do tipo A Bt e C, onde pode haver a 
presença de sub-horizontes com concreções ferruginosas e/ou presença 
de um horizonte plíntico.

neossolos

Neossolo 
Quartzarênico

LVAd35

- compreende solos minerais, casualmente orgânicos na superfície, 
geralmente profundos, essencialmente quartzosos, com textura arenosa e 
classes texturais areia e areia-franca ao longo de, pelo menos, 2m de 
profundidade, excessivamente drenados, praticamente sem estrutura, 
com ausência de materiais primários facilmente intemperizáveis.

- Tem perfil de extrema simplicidade, limitando-se à expressão de um 
horizonte A formado em materiais dominantemente arenosos, de 
constituição totalmente quartzosa. 

- Areias quartzosas são comuns nas praias e ilhas fluviais do rio 
Araguari, principalmente na cota mais baixa e próxima do leito do rio. 
Compõem o substrato dos balneários, tendo importância recreativa.

Gleissolos

Háplico (não 
Nátrico)

LVAd44

- Ocupam extensas áreas deposicionais com relevo plano ou suave 
ondulado a partir das margens do rio Araguari e seus afluentes. 

- Compreendem solos minerais, pouco desenvolvidos, hidromórficos, de 
mal a muito mal drenados, com horizonte glei iniciando em 60 cm de 
profundidade, sob horizonte A, normalmente, escuro, com teor de 
carbono inferior a 4%. 

Fonte: EMBRAPA (2006).
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4.4.  veGetaÇÃo e Fauna

A região do Escudo das Guianas, uma sub-região amazônica onde se insere o Estado 
do Amapá, é caracterizada por extensas áreas de floresta tropical intactas, com paisagens 
reconhecidas por seus ecossistemas singulares e alta taxa de endemismo. Entretanto, existem poucos 
trabalhos de pesquisa sobre vegetação nesta área, não havendo descrições densas e específicas 
acerca da riqueza que ali pode ser encontrada em termos de flora.

De acordo com o levantamento botânico realizado para o diagnóstico ambiental do AHE 
Cachoeira Caldeirão (ECOTUMUCUMAQUE, 2011), destacam-se na área do município de Porto 
Grande quatro fitofisionomias principais, a saber: Floresta Ombrófila Densa, Cerrado, Floresta de 
Várzea e Floresta Secundária (capoeira).

O Quadro 5 apresenta, com base no supracitado levantamento botânico, as principais 
fitofiosionomias, seus respectivos subtipos e características principais.

QUADRO 5. Fitofisionomias e subtipos encontrados na região do município de Porto Grande e suas principais 

características.

Floresta oMBrÓFila Densa

subtipo Principais características

Floresta ombrófila 
Densa submontana 
com Dossel emergente 
(Dse)

- Localizada em área submontana, que se torna mais abundante no sentido 
noroeste da região em questão. 

- Possui dossel fechado com a presença de árvores emergentes, e.g. 
cupiúba (Goupia glabra), cajuí (Anacardium giganteum) e cuiarana 
(Buchenavia grandis). 

- Por estar localizada em região mais distante de áreas urbanas, esta 
fitofisionomia ainda não possui grandes evidências de alterações 
antrópicas e está em bom estado de conservação.

Floresta ombrófila 
Densa de terras Baixas 
(Db) e Floresta 
ombrófila Densa de 
terras Baixas com 
Dossel emergente 
(Dbe) 

- Estão associadas a regiões de baixa elevação, como as calhas dos rios, 
porém não sofrem inundações sazonais. 

- Ambas apresentam dossel fechado, típico de florestas ombrófilas, mas o 
que as difere é a presença de indivíduos com mais de 35 m de altura em 
Dbe, que emergem sobre o dossel da floresta. 

- Por estarem diretamente associadas às áreas próximas de rios, o grau de 
antropização dessas fitofisionomias é bem acentuado. 

Floresta ombrófila 
Densa aluvial (Da) e 
Floresta ombrófila 
Densa aluvial com 
Dossel emergente (Dae)

- Fitofisionomias bastante conhecidas como floresta de várzea, estão 
associadas a regiões de planícies e, assim como Db e Dbe, acompanham 
as calhas dos rios. Porém, sofrem inundações periódicas e apresentam 
dossel fechado, típico de florestas ombrófilas. 

- É comum a presença de açaí (Euterpe oleracea), andiroba (Carapa 
guianensis), pracaxi (Pentaclethra macroloba) e mututi (Pterocarpus 
santalinoides).

- A característica emergente relaciona-se à existência de árvores emergentes 
na composição do dossel.
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Formações Pioneiras 
com influência Fluvial 
e/ou lacustre (Pa)

-  Apresentam algum grau de dinâmica estrutural, principalmente porque se 
estabelecem em áreas de solo instável, como ilhas sedimentares e áreas 
com forte influência de correntezas. 

- Na área do município, as formações pioneiras são predominantes em 
áreas com forte influência do rio Araguari onde o relevo é baixo o suficiente 
para a ocorrência de fluxos mais fortes de inundações sazonais. 

- É comum a presença esparsa de árvores, mas  é constante a presença de 
palmeiras.

áreas De contato entre as FitoFisionoMias

subtipo Principais características

Db + sd

- Caracteriza-se pela penetração de florestas de terras baixas (Db) em 
remanescentes de savanas florestadas (Sd) que, em sua maioria, 
permanecem em áreas de solos rasos com presença de afloramentos 
rochosos.

Db + spf

- São encontradas áreas de savanas parque remanescentes com várias 
áreas de florestas ombrófilas (Db). Além da associação com afloramentos, 
é provável que em épocas anteriores esses remanescentes fossem ligados 
às grandes áreas de savanas da região.

savana/cerraDo

subtipo Principais características

Savana Florestada/
Cerradão (Sd) e Savana 
Parque com Floresta de 
Galeria (Spf)

- A savana não apresenta áreas “puras” de vegetação, estando sempre 
associada a outras vegetações. São áreas abertas, com vegetação 
arbustiva-arbórea esparsa e domínio do estrato herbáceo. 

- Há uma diferença sutil entre Spf e Sd: a segunda sofre forte influência 
das áreas de florestas ombrófilas adjacentes, apresentando uma densidade 
arbustiva-arbórea um pouco maior. 

- Em ambas, há registro da presença de espécies como: Rhynchospora 
barbata, R. cephalotes, Axonopus purpusii, Polygala apressa, Byrsonima 
sp., B. crassifolia, B. coccolobifolia, Ouratea discophora, Anacardium 
occidentales e Himatanthus sucuuba. 

- Parece existir uma associação forte entre áreas de afloramentos rochosos 
e as savanas. 

- As savanas amazônicas são estruturalmente similares aos cerrados do 
Brasil central, sendo classificadas separadamente devido à ausência de 
espécies características de cerrado, de diferenças climáticas e de solo. No 
estado do Amapá as savanas se apresentam na forma campestre, 
marcadas por uma flora lenhosa dispersa, com profundas adaptações 
fisiológicas e morfológicas às condições limitantes do meio físico.

- Esse ecossistema se caracteriza por suas árvores tortuosas, suberificadas, 
de folhas raramente deciduais, assim como por formas biológicas 
adaptadas aos solos deficientes, profundos e aluminizados. 

- O ecossistema de savanas é controlado pelos seguintes aspectos: clima, 
química e física do solo (edáfico), disponibilidade de água e nutrientes, 
geomorfologia e topografia. A distribuição da flora está condicionada à 
latitude, ao lençol freático, às queimadas, assim como às ações antrópicas.
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Floresta oMBrÓFila Densa aluvial

subtipo Principais características

Floresta de várzea

- Possui um estrato arbóreo composto de espécies lenhosas e palmeiras, 
além de cipós, herbáceas e epífitas. 

- Suas plantas apresentam um alto grau de tolerância e adaptação às 
condições de inundação e/ou alagamentos sucessivos, o que resulta em 
características estruturais morfo-anatômicas e/ou metabólicas, tais como 
a formação de aerênquimas, lenticelas, raízes adventícias e hidrocória. 

- Dentre as espécies que ocorrem na floresta aluvial, destacam-se as 
seguintes: ucuúba (Virola surinamensis (Rol.) Warb), andiroba (Carapa 
guianensis Aubl.), pracaxi (Pentaclethra macrolobaKunth), mututi 
(Pterocarpus santalinoides DC.), seringa (Hevea guianensis Aubl.), 
caxinguba (Ficus maxima Miller.), anuerá (Licania macrophylla Benth.), 
ingá-vermelho (Crudia oblonga Benth.), entre outras. Com relação às 
palmeiras, destacam-se: açaí (Euterpe oleracea (açai) e murumuru 
(Astrocaryum murumuru), as quais compõe o sub-bosque, juntamente com 
os arbustos aturiá (Machaerium lunatum), cacau-jacaré (Herania mariae) e 
as ervas Montrichardia linifera, Calathea sp, Costus arabicus, Ischinoziphon 
arouma, I. gracilis, I. obliquos, Heliconia bihai, além de muitas lianas, 
como Entada polyphylla, Cydista aequinoctialis e Combretum sp.

Florestas secunDárias

subtipo Principais características

capoeiras

- Restringem-se às áreas de antigas e atuais habitações. Tratam-se de 
locais onde florestas primárias foram desflorestadas e queimadas, 
principalmente durante a época mais seca, para o plantio das culturas de 
subsistência, anuais ou perenes, tais como mandioca, hortaliças e 
legumes, além de frutíferas, como açaí, cupuaçu, banana e abacaxi. 

- A estratificação vertical compreende indivíduos com altura de cerca de 
nove metros. A cobertura do dossel não é muito densa e há grande 
penetração de luz, o que favorece o desenvolvimento de espécies 
pioneiras, dentre as quais, as mais representativas são: embauba 
(Cecropia palmata), tapiririca (Tapirira guianensis), lacre (Vismia 
guianensis) e V. baccifera. No sub-bosque há presença de indivíduos 
jovens de espécies pioneiras de Syagrus coccoides Mart., Bellucia 
grossularioides (L.) Triana, Miconia affinis DC. e Jacaranda copaia (Aubl.) 
D. Don. Algumas áreas aparecem bem fechadas em função dos cipós, 
principalmente das famílias Dilleniaceae, Passifloraceae, Bignoniaceae e 
Leguminosae.

Fonte: ECOTUMUCUMAQUE (2011).

Assim como a vegetação, grande parte da fauna amapaense é desconhecida, sendo poucos 
os estudos acerca do tema que versam especificamente sobre as espécies endêmicas do Estado. 
De acordo com informações da Conservation International do Brasil (Ci 2007), levantamentos 
realizados na última década no Amapá registraram cerca de 580 espécies de aves no Estado, o 
que representa pouco mais de 5,6% da avifauna a nível global. Caso a amostragem de aves seja 
uma boa estimativa para os outros grupos de organismos, pode-se inferir que o Amapá abrigue por 
volta de 777.000 espécies de plantas e animais. 
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Em relação aos mamíferos terrestres, na FLONA do Amapá, unidade de conservação 
de cerca de 412 mil hectares, situada nas proximidades do município de Porto Grande e que 
abrange uma pequena parcela de seu território, foram registradas 47 espécies de mamíferos não 
voadores, dentre as quais algumas estão entre a lista de espécies raras e ameaçadas, tais como a 
anta (Tapirus terrestris), o queixada (Tayassu pecari), a ariranha (Pteronura brasiliensis) e o tatu-
canastra (Priodontes maximus) (ECOTUMUCUMAQUE, 2011). 

Outros inventários, realizados na bacia do rio Araguari nos últimos três anos, têm revelado 
uma alta diversidade de mamíferos, principalmente em áreas de terra firme, incluindo registros de 
animais  que se encontram nas listas de espécies que possuem populações pequenas e/ou em 
declínio, tais como a Lista de Espécies Ameaçadas do iBAMA, a Lista Vermelha da iUCN e a Lista 
da Cites, destacando-se dentre elas: tamanduá-bandeira (M. tetradactyla), veado-galheiro (O. 
virginianus), onça-pintada (P. onca), ariranha (P. brasiliensis), tatu-canastra (P. maximus), 
macaco-aranha (A. paniscus), anta (T. terrestris), gato-do-mato (L. tigrinus), queixada (T. 
pecari) e cachorro- vinagre (S. venaticus) (ECOTUMUCUMAQUE, 2011). 

Em relação aos mamíferos aquáticos, o Estado do Amapá pode ser considerado uma das 
regiões de maior relevância para a conservação dessas espécies na Amazônia brasileira. Essa 
ponderação decorre de dois fatores: a presença de espécies pouco conhecidas cientificamente e/ou que 
necessitam de maiores esforços para conservação; e pela vasta extensão de ambientes favoráveis 
e protegidos por unidades de conservação e terras indígenas no Estado, o que amplia a 
possibilidade de manutenção de populações saudáveis e a conservação das espécies da mastofauna 
aquática (ECOTUMUCUMAQUE, 2011).

Os registros de mamíferos aquáticos na Bacia do Rio Araguari, obtidos nos últimos anos, 
são oriundos de inventários biológicos rápidos, realizados em algumas das unidades de conservação 
que compõem o Corredor de Biodiversidade do Amapá. Nestes estudos foram observadas lontras 
e ariranhas, especialmente nos limites e entornos das UCs. De acordo com o Plano de Ação para 
Mamíferos Aquáticos do Brasil (iBAMA, 2001), a ariranha está citada como espécie “em perigo” e 
o peixe-boi marinho encontra-se “em perigo crítico de extinção”. 

A avifauna é, provavelmente, um dos aspectos mais estudados em termos de fauna no 
Estado do Amapá. Os primeiros levantamentos datam de 1877, quando Jules Creveaux subiu o rio 
Maroni, entre a Guiana Francesa e o Suriname, atravessou a serra Tumucumaque e desceu pelo rio 
Jari registrando as espécies encontradas. A partir de então inúmeros inventários foram realizados 
por todo o Estado (ECOTUMUCUMAQUE, 2011). 

Sabe-se, hoje, que, na Bacia do rio Araguari, inserida no Escudo das Guianas, são 
conhecidas pelo menos 1.004 espécies de aves, que representam 70 famílias e 22 ordens, tamanha 
diversidade pode ser em muito explicada pela presença na área de três unidades de conservação, a saber: 
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Floresta Nacional do Amapá e Reserva Biológica 
Lago Piratuba (ECOTUMUCUMAQUE, 2011). No caso da região de Porto Grande, há inúmeras 
espécies de aves, destacando-se: acurana, andorinha-de-coleira, arapaçu-pardo, chororó-escuro, 
sabiá-coleira, vissiá-cantor, entre outras.

Durante a elaboração do item acerca do meio biótico para o Estudo de impacto Ambiental 
do AHE Cachoeira Caldeirão (ECOTUMUCUMAQUE, 2011), os pesquisadores levantaram uma 
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série de trabalhos de amostragem da ictofauna do rio Araguari, seus lagos marginais e canais 
interiores. inventários realizados ao longo do corpo hídrico registraram de 80 a 168 morfotipos de 
peixes, enquanto os estudos que concentraram esforços em unidades de conservação, registraram 
de 116 a 207 espécies. isso mostra como a ictofauna amapaense e, em especial, a da Bacia do 
rio Araguari, é rica não só em espécimes, como também é diversa em termos de espécies e famílias, 
uma vez que foram encontrados exemplares de diversas famílias, tais como: Anostomidae (piaus), 
Erythrinidae (traíras, trairões e jijus), Ctenoluciidae (conhecidos popularmente como “bicudas”), 
Loricariidae (cascudos ou acaris) e Cichlidae (cujo principal exemplar é o tucurané).

4.5.  uniDaDes De conservaÇÃo

Desde a década de 1980, o Estado do Amapá tem se caracterizado pela adoção de 
políticas conservacionistas. Resultado disso é que, até 2010, dentre os estados que compõem a 
Amazônia Legal, o Amapá era o que possuía o maior percentual de seu território sob proteção de 
unidades de conservação – 62,1%, índice que, à época, representava quase o dobro da área 
protegida por UCs no Acre (34,2%) e no Pará (32,3%). Desses 62,1%, as Unidades de Proteção 
integral correspondiam a 33,3% e as Unidades de Uso Sustentável 28,8%, resultando em 88.635 
km2 sob algum tipo de regime de conservação/proteção ambiental (iMAZON, 2011).

Apesar do Estado do Amapá ser considerado um exemplo em termos de criação de 
manutenção de unidades de conservação, vide os percentuais apresentados acima, as áreas de 
domínio vegetal de cerrado são parte de um ecossistema que sofre intensa pressão, uma vez que 
são cortadas de norte a sul pela BR-156. Dado que a maior parte da população amapaense está 
concentrada neste polígono territorial, há grande dificuldade e até desinteresse na criação de áreas 
de proteção desse ecossistema, que já se encontra altamente degradado. 

De acordo com o Cadastro Nacional de UCs, disponibilizado no site do Ministério do Meio 
Ambiente, atualmente, encontram-se em território amapaense 18 unidades de conservação, sendo 
02 Áreas de Proteção integral (APA), 02 Estações Ecológicas (Esec), 01 Floresta Estadual (FLOTA), 
01 Floresta Nacional (FLONA), 02 Parques Nacionais, 01 Parque Natural Municipal, 02 Reservas 
Biológicas (Rebio), 01 Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), 01 Reserva Extrativista 
(Resex) e 05 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Dessas unidades, 05 são 
estaduais (27,7%), resultado de um esforço iniciado pelo Governo do Estado em 2003, em parceria 
com o Governo Federal, para combater o desmatamento ilegal, ampliar a proteção de regiões com 
alto valor biológico e atender às reivindicações de comunidades tradicionais.

As áreas protegidas que estão parcial ou totalmente inseridas nos limites do município de 
Porto Grande estão descritas nos quadros a seguir.
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QUADRO 6. Floresta Nacional do Amapá – FLONA.

Nome:	

Floresta Nacional do Amapá

Esfera	de	Gestão:

Federal

Orgão	Gestor:

instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - iCMBio

Categoria	de	Manejo:

Floresta

Bioma:

Amazônia

Área:

412.000 hectares

Municípios	Abrangidos:	Amapá (AP), Calçoene (AP), Ferreira Gomes (AP), Porto Grande (AP), Serra do 
Navio (AP), Tartarugalzinho (AP) e Pracuúba (AP)

Data	de	Criação:

10/04/1989

Documento	de	Criação:

Decreto Federal no 97.630

Plano	de	Manejo:

Não possui

Conselho	Gestor:

Possui

Outros	Instrumentos	de	Gestão:

Não possui

Objetivos	da	UC	(tal	como	descrito	em	seu	decreto	de	criação):	Uso múltiplo sustentável dos recursos 
florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas 
nativas.

Principais	Características:

- Originalmente criada para permitir a exploração sustentável de produtos florestais, a complexidade 
topográfica e a dificuldade de acesso impediram, até o momento, esta exploração em escala comercial 
dentro da unidade. 

- Entre as 12 unidades de conservação federais do Estado, a FLONA do Amapá é a 5ª maior em termos 
de área.

- Sua vegetação é formada predominantemente por florestas de terra-firme, com algumas manchas 
menores de florestas alagadas, tabocais e afloramentos rochosos.

- A altitude de seu território varia de 80 a 450 metros acima do nível do mar.

- A população residente em seu interior é pequena e as pressões ao redor e dentro da FLONA ainda são 
consideradas baixas, desta forma, mesmo permitindo o uso sustentável de seus recursos naturais, até o 
momento a unidade tem funcionado efetivamente com o caráter de uso restrito.

- Dentro da proposta do Corredor de Biodiversidade, a FLONA do Amapá tem um papel bastante 
importante, uma vez que, juntamente com a UC vizinha, o Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, representa, na prática, um grande bloco de território protegido, conservando a porção 
centro-oeste do Estado.

Fonte: ECOTUMUCUMAQUE (2011) e MMA (2012).
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QUADRO 7. Floresta Estadual do Amapá – FLOTA.

Nome: 

Floresta Estadual do Amapá

Esfera	de	Gestão:

Estadual

Orgão	Gestor:

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá – SEMA/AP

Categoria	de	Manejo:

Floresta

Bioma:

Amazônia

Área:

2.369.400 hectares

Municípios	Abrangidos:	Amapá (AP), Calçoene (AP), Ferreira Gomes (AP), Mazagão (AP), Oiapoque 
(AP), Novo Santo Antônio (MT), Porto Grande (AP), Pracuúba (AP), Serra do Navio (AP)e 
Tartarugalzinho (AP)

Data	de	Criação:

12/07/2006

Documento	de	Criação:

Lei Ordinária no 1.028

Plano	de	Manejo:

Não possui

Conselho	Gestor:

Não possui

Outros	Instrumentos	de	Gestão:

Não possui

Objetivos	da	UC	(tal	como	descrito	em	seu	decreto	de	criação):	A Floresta Estadual do Amapá – 
FLOTA/AP é uma área de floresta nativa decretada como Unidade de Conservação em 2006 com a 
finalidade de fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no Estado do Amapá visando à 
exploração dos produtos madeireiros e não madeireiros de forma racional e sustentável (iEF 2012).

Principais	Características:

- Compreende uma área descontínua, dividida em módulos, que perfaz 2,3 milhões de hectares, 
representando 16,5% da área do Amapá.

- A UC visa o manejo sustentável de produtos florestais e sua área compreende ambientes em 
diferentes estágios de conservação.

- A Floresta Estadual do Amapá ainda está em processo de implantação e os inventários de fauna e 
flora ainda não foram iniciados. 

Fonte: ECOTUMUCUMAQUE (2011), iEF (2012) e MMA (2012).
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QUADRO 8. Reserva Particular do Patrimônio Natural Retiro Boa Esperança – RPPN.

Nome:	

Reserva Particular do Patrimônio Natural Retiro Boa Esperança

Esfera	de	Gestão:

Federal

Orgão	Gestor:

instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – iCMBio

Categoria	de	Manejo:

Reserva Particular do Patrimônio Natural

Bioma:

Amazônia

Área:

43 hectares

Município	Abrangido:	Porto Grande (AP)

Data	de	Criação:

25/08/1998

Documento	de	Criação:

Portaria no 120-N do iBAMA

Plano	de	Manejo:

Não possui

Conselho	Gestor:

Não possui

Outros	Instrumentos	de	Gestão:

Não possui

Objetivos	da	UC	(tal	como	descrito	em	seu	decreto	de	criação):	Conservação da diversidade biológica 
em áreas privadas.

Principais	Características:

- Localiza-se inteiramente no município de Porto Grande, em localidade limítrofe à Estrada de Ferro do 
Amapá.

- Em termos de geomorfologia, predomina o latossolo amarelo, concrecionário e gley húmico, e o relevo 
é medianamente acidentado.

- A RPPN é cortada por um igarapé de águas cristalinas denominado Tracoá, margeado por exuberante 
vegetação característica de várzea.

- A proprietária é Maria Edmilsan Paulino de Lima.

Fonte: ECOTUMUCUMAQUE (2011) e MMA (2012).
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5. asPectos De uso e ocuPaÇÃo Do solo

5.1.  uso e ocuPaÇÃo Do solo rural

Segundo o iBGE (2010), o município de Porto Grande possui uma extensão de 440.177,00 
hectares. A definição dos limites da área rural e da área urbana do município é um dos resultados 
do Plano Diretor, sendo, desse modo, posterior à fase de diagnóstico. Assim, para fins desta análise, 
com base nos dados disponíveis até o momento, o espaço rural foi delimitado pela somatória das 
diferentes modalidades de uso identificadas em fontes secundárias e primárias; para uma definição 
preliminar da extensão da área urbana utilizou-se a somatória do perímetro de cada bairro.

Os dados secundários e a pesquisa de campo identificaram quatro grandes tipos de uso 
do solo na área rural do município de Porto Grande, a saber: agricultura (subdividida em familiar 
e não familiar), pecuária, silvicultura e conservação1. Com base nestas fontes e considerando a 
extensão total do município, 440.177 hectares, foi organizada a Tabela 1, que apresenta a síntese 
das informações que, em termos percentuais, pode ser assim resumida: 41,39% do território tem 
uso para conservação (182.197,8 hectares); 35,74% tem uso agrícola (157.385,8 hectares); 
8,29% estão destinados para a silvicultura (36.509,6 hectares); e 0,58% são usados para as 
atividades pecuárias (2.596 hectares). Estas formas de uso e ocupação do solo rural totalizam 
378.689,20 hectares, ou 86% da área total do município. 

TABELA 1. Uso e ocupação do solo rural, Porto Grande, 2012.

tiPo De uso área (ha) suBtotais Percentual

Agricultura - 157.385,8 35,75

Familiar 151.408,3 - -

Projetos de Assentamentos do 
iNCRA 94.695,0

- -

Colônia Agrícola do Matapi 35.701,1 - -

Outras Comunidades Agrícolas 21.012,2 - -

Não Familiar 5.977,5 - -

Pecuária - 2.596,0 0,58

Silvicultura - 36.509,6 8,29

Conservação - 182.197,8 41,39

Floresta Nacional 1.639,9 - -

Floresta Estadual 177.864,3 - -

RPPN 2.693,6 - -

TOTAL - USO iDENTiFiCADO - 378.689,20 86,01

1 Foram consultados a base de dados do iNCRA para identificar a área ocupada com os projetos de assentamento e o 
Estudo de impacto Ambiental da UHE Ferreira Gomes (ECOTUMUCUMAQUE, 2011).
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tiPo De uso área (ha) suBtotais Percentual

TOTAL - USO NãO iDENTiFiCADO - 61.064,23 14,00

ÁREA URBANA ESTiMADA - 423,57 0,10

ÁREA TOTAL DO MUNiCíPiO - 440.177,00 100,00

Fonte: Diagnóstico do Plano Diretor – Pesquisa de Campo (2012).

As diferentes formas de uso e ocupação do solo rural totalizam uma área total de 
378.689,20 hectares. A área urbana estimada para Porto Grande é de 423,57 hectares. Por 
exclusão, uma área de 61.064,23 hectares foi classificada como de uso “não identificado”. A 
reconhecida falta da regularização fundiária em glebas do Governo Federal pode ter dado origem 
a essa distorção, cuja resolução depende de estudos e ações dos orgãos fundiários responsáveis.

5.1.1.  AGRiCULTURA

A agricultura foi subdividida de acordo com parâmetros do iBGE, que a estratificam em 
familiar e não familiar. Compõem a agricultura familiar no município os Projetos de Assentamento 
do iNCRA (PA), a Colônia Agrícola do Matapi e outras Comunidades Agrícolas localizadas ao longo 
da Perimetral Norte e da estrada para o rio Vila Nova.

5.1.1.1. agricultura Familiar

A agricultura familiar foi considerada de forma separada a partir do Censo Agropecuário 
de 2006, quando foram aplicados critérios da Lei da Agricultura Familiar (Lei Federal no 111.326, 
de 24 de julho de 2006), dos quais se destacam:

•	 A	área	do	estabelecimento	ou	empreendimento	rural	não	deve	exceder	quatro	módulos	
fiscais, que, segundo o MDA, na região amazônica tem, em média, 76 hectares. Quatro 
módulos são, portanto, 304 hectares.

•	 A	mão	de	obra	utilizada	nas	atividades	econômicas	é,	predominantemente,	advinda	
da própria família. 

•	 A	renda	familiar	é,	predominantemente,	oriunda	das	atividades	vinculadas	ao	próprio	
estabelecimento.

•	 O	estabelecimento	ou	empreendimento	é	dirigido	pela	família.

Tem-se, também, por definição, que estabelecimento agropecuário é toda unidade de 
produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, 
subordinada a uma única administração: a do produtor ou a do administrador. independente de 
seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização, em área urbana ou rural, tem como 
objetivo a produção para subsistência e/ou para venda, a produção de sementes, mudas e outras 
formas de propagação vegetal.
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De acordo com o diagnóstico do Plano Diretor, em Porto Grande são usados 151.408,3 
hectares para a agricultura familiar, onde estão incluídos: os quatro Projetos de Assentamentos do 
iNCRA, que somam 94.695,0 hectares; a Colônia Agrícola do Matapi, que cobre uma área estimada 
de 35.701,1 hectares; e outras comunidades agrícolas, que cobrem 21.012,2 hectares.  Neste 
último item estão incluídas as comunidades de agricultores/garimpeiros de Vila Nova, o Distrito do 
Cupixi e Campo Verde, além de outras comunidades e agricultores isolados, titulados ou não pelo 
iNCRA, estabelecidos ao longo da Perimetral Norte e da estrada para o rio Vila Nova.  

Há quatro Projetos de Assentamento do iNCRA no município de Porto Grande: Manoel 
Jacinto, Nova Canaã, Munguba e Nova Colina, os quais ocupam uma área total de 105.087,7 
hectares, sendo 94.695,0 hectares no município e 10.392,7 hectares em terras de municípios 
vizinhos. Segundo o iNCRA, estes PAs podem assentar 1.568 famílias, estando, atualmente, 
assentadas cerca de 1.186, ainda que muitas delas não residam em seus lotes, mas em agrovilas 
ou na sede do município. 

A Colônia Agrícola do Matapi, apesar de ter sido criada na década de 1950, não possui 
uma área definitiva. Sua titulação está sendo feita pelo iNCRA como parte da Gleba Matapi, tendo 
sido o primeiro título expedido somente em 2001. Desde então foram expedidos outros 124 títulos 
de domínio. 

O diagnóstico do Plano Diretor estima que a Colônia Agrícola do Matapi possua uma área 
total de 35.701,1 hectares, ocupados por aproximadamente 400 produtores, muitos deles com 
lotes com cerca de 50 hectares e alguns com áreas maiores. 

As áreas identificadas como “Outras Comunidades Agrícolas” incluem a comunidade Vila 
Nova, os distritos Cupixi e Campo Verde, além de áreas ainda não ocupadas, mas que pela 
proximidade das rodovias devem ter ocupação semelhante. Estas áreas somadas devem abrigar 
pelo menos outros 500 produtores rurais. 

A Agricultura Familiar de Porto Grande foi diagnosticada pelo SEBRAE/AP, em 2011, em 
estudo denominado “Potencial Agrícola do Município de Porto Grande”2. Para realizar o diagnóstico 
foram entrevistados 100 produtores na Colônia Agrícola do Matapi, situados nas linhas A, B, C e 
H, e 50 produtores ao longo da Perimetral Norte, em Cupixi, Campo Verde e em 13 outras 
localidades ao longo da estrada.

Segundo o diagnóstico, os 150 produtores entrevistados representam “um universo de 
25% das famílias que produzem no município de Porto Grande” (SEBRAE, 2011), entretanto, não 
há, no texto, justificativa ou referência para embasar tal afirmação. 

Segue abaixo um resumo analítico do documento, cuja importância reside no fato de este 
ser um dos únicos diagnósticos existentes sobre a área que coleta dados a nível de produtores.

•	 Associativismo.	Do total de entrevistados, 53,3% afirmaram participar de associações 
e cooperativas.

2 Elaborado pela Numeric Consultoria e instrutoria Ltda.
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•	 Assistência	Técnica.	Somente 14,7% afirmaram receber algum tipo de orientação 
técnica, sendo que a maioria dos entrevistados afirma receber este tipo de serviço 
apenas ocasionalmente. Já 85,3% afirmaram não receber qualquer tipo de assistência 
técnica dos principais órgãos listados no estudo, a saber: Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR); Departamento de inspeção Agropecuária (DiAGRO) e intituto de 
Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP).

•	 Avaliação	do	solo.	O estudo apontou que 80% não fazem o que a pesquisa chama de 
avaliação do solo, procedimento também conhecido como análise da fertilidade do solo. 
Apesar de não avaliarem as condições físico-químicas do solo, 67,3% dos agricultores 
entrevistados afirmaram fazer aplicação de calcário e adubação com frequência em suas 
áreas. Dos agricultores entrevistados, 72,7% afirmaram que usaram agrotóxicos, a 
maioria sendo aplicado através de bomba costal, descartando no mato ou enterrando 
as embalagens usadas, procedimentos que contaminam o meio ambiente.

•	 Titulação.	Dos produtores entrevistados, 64% afirmaram que possuem títulos de posse 
de suas áreas emitidos por órgãos governamentais como iNCRA e outros, ou 
transmitidos por herança, doação ou dados por usocapião.

•	 Energia	Elétrica.	96,7% dos entrevistados afirmaram ter energia elétrica em suas 
propriedades. 

•	 Tamanho	da	propriedade	e	área	plantada.	O tamanho médio da propriedade dos 
entrevistados é de 44,5 hectares, sendo que havia propriedades entre 1 e 600 
hectares. A área média plantada em lavoura temporária era de 5,8 hectares, já a área 
média plantada em lavoura permanente era de 9,19 hectares, sendo a área média 
plantada com pasto de 11,12 hectares.

A empresa responsável pelo estudo afirma que foi solicitado pelo SEBRAE o monitoramento 
de seis culturas, sendo listadas, no referido documento, somente quatro delas, a saber: 
mandiocultura, fruticultura, apicultura, pepericultura. Os laticínios também são mencionados, 
entretanto, não podem ser considerados como uma cultura. 

Afirma-se que 96,7% dos entrevistados plantam mandioca, que somente um entrevistado 
produz leite e que 14,5% dos entrevistados possuem apiários que produzem, em média, 1.814 
quilos cada – importante notar que foram incluídos apicultores na pesquisa, não necessariamente 
um produtor agrícola típico da região, o que pode distorcer os resultados.

A maioria dos produtores entrevistados utiliza caminhões do Governo do Estado ou da 
Prefeitura, ou o trem que vai a Santana, para vender seus produtos nas feiras daquela cidade ou 
nas de Macapá. A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) faz um levantamento regular dos 
produtos oriundos de Porto Grande que são comercializados nas feiras de Macapá, entretanto, é 
interessante notar que o mesmo não é feito em Santana.  

Os dados da SDR, citados no estudo do SEBRAE e reorganizados nesta análise, indicam 
que os agricultores de Porto Grande venderam R$ 17.836.474,00 (Tabela 2) nas feiras de Macapá 
em 2011, sendo que: 44,84% destas vendas vieram da fruticultura, com destaque para a laranja, 
coco verde e melancia; 25,14% vieram da mandiocultura, incluindo macaxeira raiz e subprodutos 
da mandioca (tucupi, massa macaxeira e maniva); e 22,93% vieram da venda de produtos 
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olerícolas, com destaque para a chicória e a alface; os demais produtos responderam por 7,09% 
do total comercializado. 

TABELA 2. Dados consolidados a partir do levantamento da SDR acerca dos produtos de Porto Grande 

comercializados nas feiras de Macapá, 2011.

Produto Quantidade valor (em r$)
Preço (em r$) por 

kg ou unid.
%

Fruticultura

Laranja (und) 12.841.461,00 1.768.206,00 0,14 -

Coco Verde (und) 1.642.432,00 1.466.660,00 0,89 -

Melancia (und) 220.037,00 1.118.200,00 5,08 -

Cheiro Verde (maço) 5.474.850,00 877.074,00 0,16 -

Jaca (und) 83.134,00 706.639,00 8,50 -

Pupunha in Natura (kg) 364.475,00 602.396,00 1,65 -

Mamão (kg) 443.383,00 509.868,00 1,15 -

Tangerina (und) 1.507.835,00 376.959,00 0,25 -

Cupuaçu (und) 188.617,00 307.446,00 1,63 -

Coco seco (und) 351.545,00 263.659,00 0,75 -

Subtotal 1 - 7.997.107,00 - 44,84

Mandiocultura

Macaxeira Raiz (kg) 1.459.472,00 2.189.478,00 1,50 -

Tucupi (l) 342.164,00 684.248,00 2,00 -

Massa Macaxeira (kg) 341.445,00 682.890,00 2,00 -

Maniva pré-cozida (kg) 484.234,00 605.293,00 1,25 -

Goma da Tapioca (kg) 161.457,00 322.914,00 2,00 -

Subtotal 2  - 4.484.823,00 - 25,14

olericultura

Chicória (maço) 2.867.456,00 1.433.728,00 0,50 -

Alface (und) 627.414,00 627.414,00 1,00 -

Maxixe (Maço) 566.560,00 566.560,00 1,00 -

Pepino (kg) 347.431,00 521.147,00 1,50 -

Abóbora (und) 103.576,00 517.880,00 5,00 -

Mastruz (Maço) 422.941,00 422.941,00 1,00 -

Subtotal 3  - 4.089.670,00 - 22,93

Subtotal (1+2+3)  - 16.571.600,00 - 92,91

Demais produtos  - 1.264.874,00 - 7,09

Total Geral  - 17.836.474,00 - 100,00

Fonte: Modificado a partr de SEBRAE (2011).
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5.1.1.1.1. PA Manoel Jacinto

Criado em 27 de abril de 1998, segundo o Plano de Desenvolvimento elaborado pelo 
iNCRA em 2005, a área oficial do projeto é de 16.390,64 hectares. O PA tem capacidade para 
abrigar 270 famílias, já estando homologadas as ocupações de 263 lotes, com área média de 50 
hectares cada um.  

Embora o limite máximo permitido pelo Código Florestal para a exploração agrícola seja 
de 10 hectares, o que corresponde a 20% do total da propriedade, muitos dos assentados acabam 
desmatando e explorando a extensão total de seus lotes, ou seja, 50 hectares. 

O principal produto do PA é a mandioca, porém, a produção de açaí tem apresentado um 
aumento notável.

Atualmente, a maioria das famílias dos assentados reside fora da área do assentamento, 
na sede municipal de Porto Grande ou em Macapá. De acordo com levantamento de campo 
realizado pela equipe técnica do presente projeto em 2012, cerca de 120 famílias estão morando 
e/ou produzindo no local. Boa parte dos lotes está espalhada ao longo do ramal Linhão, principal 
estrada do assentamento, situado entre o igarapé Manoel Jacinto e a margem esquerda do rio 
Araguari. Porém, há lotes na própria margem do Araguari, os quais estão sendo ocupados por 
ribeirinhos. Moram perto do assentamento cerca de 20 famílias que são chamadas de “fundiários” 
e utilizam as estradas do PA para chegar às suas propriedades. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento do PA, a renda bruta anual das famílias assentadas 
é de R$ 5.905,24. Porém, cerca de metade desta renda não é proveniente de atividades agrícolas, 
mas de aposentadorias, pensões, bolsas assistenciais e outras. A renda da agricultura, por sua vez, 
é mais de 70% dependente da produção de farinha de mandioca. 

Adelson Ferreira dos Santos é um dos que mais produz farinha no PA; sua propriedade – 
bonita e organizada – foi construída sem ajuda de órgão público ou programa de governo. Adelson 
comercializa, por ano, aproximadamente mil sacas de farinha, o dobro da média dos outros 
produtores do assentamento. Apesar de a terra ser boa para a produção de qualquer item – segundo 
o agricultor entrevistado, o que dá mais resultado é a produção de farinha de mandioca, vendida 
no próprio porto. 
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FiGURA 12. Vista geral da residência existente na propriedade de Adelson Ferreira dos Santos, PA Manoel 

Jacinto, Porto Grande.

Toda a produção do PA é comercializada em Porto Grande, visto que os assentados não 
participam da feira em Macapá. Como pode ser observado na Figura 13, apesar de o PA situar-se 
em frente à cidade de Porto Grande, os agricultores encontram-se na margem oposta do rio e tem 
que transportar suas mercadorias em canoas para a venda na cidade. Segundo os assentados, isso 
gera inúmeras dificuldades e, por esse motivo, por muito tempo foi praticada ali apenas a agricultura 
de subsistência.
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FiGURA 13. Localização do PA Manoel Jacinto, Porto Grande.

Fonte: Plano de Desenvolvimento do P.A. Manoel Jacinto (iNCRA 2005).

Além de farinha, o assentamento tem potencial para a produção de cupuaçu, açaí, laranja, 
melancia, milho, entre outros. Adelson observa que o assentamento poderia, também, trabalhar 
com a criação de peixes, mas as dificuldades de acesso, as estradas precárias e a falta de energia 
elétrica limitam estas e outras possibilidades. 
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FiGURA 14. Uso de canoas para transporte da produção a ser comercializada, PA Manoel Jacinto,  

Porto Grande.

A conclusão a que se chega é que neste assentamento, que não possui infraestrutura 
social ou de produção, tem destaque principalmente na produção de farinha de mandioca, bem 
como se apresenta um enorme potencial para o cultivo de vários outros produtos. Carece-se, 
entretanto, de políticas públicas sociais e econômicas/produtivas que cheguem até os produtores. 
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FiGURA 15. Etapa do beneficiamento da produção de mandioca para transformação em farinha, PA Manoel 

Jacinto, Porto Grande.

aspectos sociais

•	 Escola.	O assentamento não possui escola – uma das causas de abandono das 
propriedades. Em muitos casos, os assentados com filhos em idade escolar os deixam 
com a esposa em Porto Grande e ficam sozinhos no assentamento cuidando da 
produção. Segundo o Plano de Desenvolvimento do PA, a Escola Municipal Rio 
Araguari, localizada na margem esquerda do rio, ainda que longe dos lotes, recebe 
alunos do PA para a Educação infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Segundo o mesmo Plano, a falta de escolas faz com que mais da 
metade da população escolar, de 7 a 14 anos, não estude – situação semelhante à 
observada em outros assentamentos.

•	 Saúde.	O assentamento não possui nenhum posto de saúde. Pelo fato de morarem 
próximos à cidade, os agricultores ali assentados não têm dia específico designado 
para consultas com médicos (que se deslocam até o local), como ocorre em outros 
assentamentos.  

•	 Saneamento	Básico.	Os assentados usam fossa negra; nenhuma família possui fossa 
asséptica. A água utilizada nas propriedades é coletada de poço amazonas ou igarapés 
locais. A maioria dos assentados possui poço amazonas.
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•	 Energia.	Perguntado se há energia elétrica no PA, Adelson afirma: “Ah meu patrão, 
isso é um sonho!”. A frase resume a situação do assentamento: não há fornecimento 
de luz elétrica, o que obriga todas as propriedades a utilizar lamparinas. 

•	 Transporte.	O PA só possui ramais internos. Encontra-se em construção uma estrada 
que o ligará ao PA Vila Nova. O transporte da produção no assentamento é feito por 
um assentado que conseguiu comprar um trator e trabalha com fretes. Adelson, que 
mora a 10 km da beira do Araguari, paga em média R$ 100,00 pelo transporte de 
22 sacas de farinha até a beira do rio.

FiGURA 16. Via de acesso em estado precário no PA Manoel Jacinto, Porto Grande.

Como não há ponte na frente da cidade, o iNCRA construiu uma estrada de 10 km e os 
assentados, junto com os “fundiários”, abriram mais 30 km de estrada rumo ao assentamento 
Nova Vida. informações levantadas dão conta de que serão necessários pelo menos mais 45 km 
de estrada para chegar a esse assentamento. O assentamento Nova Vida fica a cerca de 20 km da 
rodovia BR-156. Resumindo, para chegar à BR-156 serão necessário 90 km de estrada. O 
investimento não parece ser interessante, levando-se em conta o custo de abrir e manter uma 
estrada tão longa. Outra alternativa para transporte de safra deveria ser avaliada.

•	 Comunicação.	Os assentados possuem antena rural de celular.

•	 Segurança.	Os assentados não relataram problemas relacionados à segurança.
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aspectos ambientais

•	 Desmatamento.	Atualmente não há problemas de desmatamento, visto que, segundo 
o Plano de Desenvolvimento (iNCRA, 2005), até o ano de sua publicação, apenas 
9,5% do PA tinha sido desmatado. Entretanto, é preciso lembrar que o limite de 10 
hectares de exploração permitido por lei está esgotado e os agricultores vão buscar 
ampliar a sua área agrícola. A área de reserva legal coletiva é de 3.830 ha.

•	 Lixo.	Assim como na maioria dos outros lugares não há coleta do lixo, o qual é 
queimado.

•	 Contaminação	da	água.	Não se tem conhecimento de ameaças às fontes de água que 
abastecem o assentamento. 

•	 Poluição.	Não há qualquer outro tipo de poluição que ameace o assentamento.

limitações e potencialidades

As principais limitações que foram listadas no Plano de Desenvolvimento do PA Manoel 
Jacinto são: (i) ausência de infraestrutura social; (ii) ausência de infraestrutura produtiva; (iii) lotes 
dispersos; e (iv) organização social frágil.

Já as potencialidades descritas no mesmo documento são: (i) proximidade do assentamento 
à sede municipal de Porto Grande e à BR-156; (ii) solos arenosos, mas sem restrições ao uso 
agrícola em topografia plana ou suavemente ondulada em parte do assentamento; (iii) potencial 
para mecanização do solo; e (iv) bom estoque madeireiro. 

Prioridades

Não foi possível fazer reunião com grande parte dos assentados. Entretanto, ficaram claras 
as seguintes prioridades: (i) construção de escola no assentamento; (ii) término da estrada; e (iii) 
construção de posto de saúde.

5.1.1.1.2. PA Nova Canaã

Criado em 20 de agosto de 1998, segundo o Plano de Recuperação do Projeto de 
Assentamento Nova Canaã (2009), o PA Nova Canaã possui uma área total de 20.554,42 hectares, 
situando-se a 42 km da sede municipal de Porto Grande. A localização do Projeto de Assentamento 
Nova Canaã pode ser melhor observada na Figura 17.
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FiGURA 17. Localização do PA Nova Canaã, Porto Grande.

Fonte: Plano de Recuperação do Assentamento Nova Canaã (2009).

Os lotes têm aproximadamente 50 hectares, porém, desse total, apenas 10%, em média, 
são explorados pelos assentados. O PA Nova Canaã tem capacidade para abrigar 340 famílias, 
estando assentadas, atualmente, cerca de 300. Apesar desse alto percentual de ocupação (88,2%), 
poucos assentados residem efetivamente em seus lotes.

Os solos são ácidos com pedregosidade nas camadas superficiais e, por esse motivo, na 
região se explora mais madeira e cipó titica – produtos que são, posteriormente, escoados por meio 
da estrada Perimetral Norte. É importante observar que, segundo moradores, a terra é muito fraca 
e necessita de adubos e fertilizantes.

Segundo o Plano de Recuperação, a renda bruta anual das famílias assentadas é de R$ 
8.975,42. Entretanto, aproximadamente 45% deste valor é oriundo de outras fontes (aposentadorias, 
pensões, bolsas assistenciais e outros), e os 55% restantes dividem-se entre os 22% da renda 
proveniente da agricultura e os 33% do extrativismo. A renda da agricultura, por sua vez, é mais 
de 70% dependente da produção de farinha de mandioca. 

Os produtos principais explorados e/ou cultivados no PA são: macaxeira, cupuaçu, 
pupunha, mandioca e açaí. Dentre esses produtos, destaque para a produção de pupunha e 
cupuaçu. Estima-se que o assentamento produza 10 toneladas de polpa de cupuaçu por safra, cuja 
produção, após as primeiras colheitas, é significativamente reduzida por conta da praga conhecida 
como vassoura de bruxa. A produção de pupunha gira também em torno de 10 toneladas por safra. 
O principal meio de comercialização é a feira em Santana, para onde a produção é levada por trem; 
eventualmente os assentados participam de feiras em Porto Grande e em Macapá.
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Há tempo, o Plano de Recuperação do PA indicou um projeto visando a extração seletiva 
de madeira de cerca de 1.030,45 ha.

aspectos sociais

•	 Escola.	O assentamento possui duas escolas, a Escola Estadual Francisco Manoel dos 
Santos e a Escola Municipal Joana Maria Silva dos Santos. Somando as vagas ofertadas 
em ambas as instituições vê-se a insuficiência da rede de ensino para atendimento de 
todas as crianças que residem no local. Por esse motivo a comunidade reivindica a 
construção de pelo menos mais uma escola. Também foram relatados muitos 
problemas relacionados ao transporte dos alunos. 

Segundo o Plano de Recuperação, em 2008, 44,43% da população de 14 anos 
frequentava a escola, que estava em condições precárias. A escola estadual, construída em 1993, 
oferece ensino fundamental modular; em uma única sala de 28 m² funciona, concomitantemente, 
5ª e 6ª séries, em um total de 19 alunos. A 7ª e 8ª funciona na sala ao lado, na mesma situação. 
A escola municipal também se encontra superlotada.

•	 Saúde.	A agrovila do assentamento Nova Canaã possui um posto de saúde administrado 
pelo município, onde o atendimento é feito por apenas um enfermeiro. As condições 
de trabalho e a infraestrutura do posto são precárias; há falta de remédios e muitas 
vezes o profissional não cumpre expediente. 

O Programa Saúde da Família atua no PA, mas não consegue evitar que haja grande 
incidência de malária e leishmaniose. Quando alguém fica doente, segundo moradores, acaba tendo 
que ir para o Distrito do Cupixi ou para a sede do município de Porto Grande. Uma vez por mês, 
há atendimento de dentista.

•	 Saneamento	Básico.	Para a agrovila há um projeto da FUNASA visando à construção 
de banheiro com fossas assépticas em todas as casas. Porém, até agora só foi feito o 
cadastro das famílias, que ainda precisam usar as fossas negras existentes. 

A vila tinha um poço artesiano, mas este quebrou por falta de manutenção. Um morador, 
que possui poço artesiano, fornece água para a comunidade enquanto não se dá outra solução para 
o problema. Existe rede de distribuição de água para todas as casas, mas esta não pode ser usada 
devido ao problema do poço.

•	 Energia.	A comunidade possui fornecimento de energia da CEA. Entretanto, como o 
crescimento do assentamento não foi acompanhado por investimentos da Companhia, 
o transformador não está dimensionado para atual realidade.

•	 Transporte.	Um caminhão da Secretaria Municipal de Agricultura vai ao assentamento 
todas as segundas e quartas para transportar a produção até a estação do trem, de 
onde esta é levada para a feira em Santana. A maioria dos agricultores segue de ônibus 
para Santana. Para aqueles que vão de trem, a viagem demora cerca de 8 horas, em 
um trajeto de pouco mais de 100 km.
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•	 Segurança.	A comunidade não possui posto policial e tem sérios problemas de 
segurança, principalmente juvenil, agravados pelo alto consumo de álcool.

aspectos ambientais

•	 Desmatamento.	Em 2008, quando foi elaborado o Plano de Recuperação, 9,8% do 
PA estavam desmatados, o que representava uma área de 2.252,30 ha. No 
assentamento há um grande temor em desmatar, uma vez que, segundo os agricultores, 
a fiscalização é rigorosa. Os assentados que passaram do limite legal de desmatamento 
foram identificados pelos órgãos fiscalizadores e serão chamadas para um acordo. 
Alguns dos assentados não puderam acessar o crédito rural por terem atingido o limite 
de desmatamento permitido por lei. 

•	 Lixo.	A comunidade faz a coleta e dispõe em local determinado. O caminhão da 
Prefeitura de Porto Grande leva este lixo para o lixão municipal a cada quinze dias.

•	 Contaminação	da	água.	Não há ameaça às fontes de água que abastecem a vila e o 
assentamento. 

•	 Poluição.	Não existe ameaça de nenhum tipo de poluição.

limitações e potencialidades

No Plano de Recuperação do PA Nova Canaã, elaborado em 2009, não foram listadas 
limitações e potencialidades, mas propostas para a recuperação do assentamento, dentre as quais 
se destacam: (i) redução dos problemas de educação e saúde; (ii) fortalecimento da agricultura e 
pecuária; (iii) recuperação e ampliação dos ramais; (iv) redefinição do perímetro e da área e 
demarcação dos lotes; (v) recuperação das áreas de maior sensibilidade ambiental; e (vi) 
reorganização dos planos de manejo florestal. 

Prioridades

Como prioridades foram listadas pelos moradores do PA Nova Canaã: (i) melhorar o 
sistema de saúde; (ii) ampliar e investir em medidas de segurança; (iii) melhorar as estradas do 
assentamento.

5.1.1.1.3. PA Munguba

Criado em 01 de outubro de 1996, segundo o Plano de Recuperação do Projeto de 
Assentamento Munguba (2009), o PA tem área total de 36.000 hectares. Os lotes têm em média 
50 hectares, área da qual a maioria dos assentados utiliza apenas 10%. A localização do Projeto 
de Assentamento Munguba pode ser melhor observada na Figura 18.
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FiGURA 18.  Localização do PA Munguba, Porto Grande.

Fonte: Plano de Recuperação do Assentamento (2009).

O PA tem capacidade para abrigar 300 famílias. Atualmente estão assentadas cerca de 
280 famílias, ainda que sejam poucos os assentados que residem em seus próprios lotes. Segundo 
o levantamento de campo, apenas cerca de 130 famílias vivem no assentamento. Na agrovila de 
Munguba residem “fundiários”, cujos lotes variam de 10 a 200 hectares. 
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FiGURA 19.  Vista geral de uma residência no PA Munguba, Porto Grande.

Os solos são ácidos com pedregosidade nas camadas superficiais e, por esse motivo, 
na região se explora mais madeira e cipó titica, produtos que são, posteriormente, escoados por 
meio da estrada Perimetral Norte. A exploração de madeira, vendida diretamente aos compradores, 
é significativa.

De acordo com o Plano de Recuperação, a renda bruta anual das famílias assentadas é 
de R$ 11.106,04, valor do qual 41% são advindos de outras rendas (aposentadorias, pensões, 
bolsas assistenciais e outros), 24% de renda proveniente da agricultura e pecuária e 35% do 
extrativismo. Na vila foram identificados moradores que iniciaram uma produção de açaí e que 
afirmam que as mesmas apresentam alto potencial.

Foram liberados vários financiamentos para aquisição de matrizes, mas os lotes de 50 
ha, em muitos casos, não suportam a criação de mais do que cinco rezes. Entretanto, esse limite 
já foi excedido na maioria dos lotes, sendo que cada produtor tem em média 10 rezes. 

Um fato importante que surgiu na reunião realizada com os moradores durante a pesquisa 
de campo foi a pecuarização. Uma moradora afirmou que, com o fim do transporte para a feira, 
anteriormente disponibilizado pela Secretaria de Agricultura do Estado, a maioria dos assentados 
começou a produzir capim e abandonou a produção agrícola. Não foi possível identificar se há 
muito gado no assentamento, mas ficou claro que os assentados não gostam de falar sobre isso. 
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Segundo os assentados, o PA tem potencial para produzir farinha de mandioca, arroz, 
cupuaçu, graviola, abacaxi, milho, banana e feijão; contudo, hoje não se produz por falta de 
transporte da safra. Um caminhão da Secretaria da Agricultura do Estado entrava no assentamento 
uma vez por mês, mas deixou de ir quando apenas três agricultores passaram a participar da feira. 
Outro ponto destacado por um morador foi a necessidade preparar a terra usando mecanização. 
Atualmente, as famílias que vivem no assentamento praticam apenas agricultura de subsistência 
e pecuária.

A Prefeitura de Porto Grande, por meio da Secretária Municipal de Agricultura, está 
finalizando um projeto de construção de uma casa de farinha de mandioca dentro do assentamento, 
mas não apresenta solução para o problema de escoamento da produção.

Diferentemente dos outros PAs, os assentados de Munguba não gostam de falar sobre 
suas atividades econômicas. Foi possível perceber que a maioria dos moradores da vila vive de 
programas sociais do Governo ou são funcionários da Prefeitura e plantam apenas pequenas roças 
para auxiliar essa fonte de renda.

FiGURA 20.  Canoas utilizadas para a mobilidade dos moradores do PA Munguba devido às péssimas 

condições das demais vias de acesso, Porto Grande.

Não foi possível entrar no assentamento devido às péssimas condições da estrada. Foi o 
único assentamento ao qual a equipe não conseguiu chegar.
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aspectos sociais

•	 Escola.	Segundo o Plano de Recuperação do PA, 52,73% da população de 6 a 14 
anos estuda na Escola Estadual Airton Sena da Silva ou na Escola Municipal Novo 
Milênio. A comunidade utiliza também a Escola Agrícola do Cachorrinho.

FiGURA 21. Vista interna de uma das salas da Escola Municipal Novo Milênio, PA Munguba, Porto Grande.

•	 Saúde.	Existe um posto de saúde na vila Munguba e outro no interior do assentamento. 
Um médico vem a cada quinze dias e visita os dois postos. No posto da vila duas 
enfermeiras se revezam para atender aos moradores, enquanto a unidade do 
assentamento é atendida por uma enfermeira que mora no local. Há demanda urgente 
por um profissional habilitado a fazer exames de malária pelo fato dessa região ter 
registrado, nos últimos anos, índices altíssimos da doença.

•	 Saneamento	Básico.	Todos os assentados usam fossa negra. Não há tratamento de 
água nem rede de distribuição. 

•	 Energia.	A vila Munguba possui energia. Aproximadamente 50 famílias do PA 
ainda não possuem energia elétrica, sendo 12 ribeirinhas e o restante moradores 
do próprio assentamento.
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•	 Transporte.	O assentamento tem estrada, mas nenhum sistema de transporte para 
escoar a produção.

•	 Segurança.	Não tem posto policial na vila do Munguba nem no assentamento. Os 
moradores afirmam ser necessária a construção de uma unidade de policiamento em 
razão do alto consumo de bebidas por uma parcela dos moradores.

aspectos ambientais

•	 Desmatamento.	Até 2008 o desmatamento somava 2.737,56 ha, o equivalente a 
8,38% da área total do PA. Os assentados informam que não há problema com 
desmatamento, apesar de haver uma forte tendência de ampliação da pecuária no 
local. 

•	 Lixo.	Não existe coleta do lixo; os resíduos são queimados.

•	 Contaminação	da	água.	Os moradores vêem como ameaça futura uma espécie de pó 
que cai do trem pelo qual são transportados minérios; para os assentados, isso pode 
contaminar o subsolo, no entanto, não há estudos que comprovem tal ameaça. 

•	 Poluição.	Os moradores afirmam que a fonte poluidora é proveniente do pó de minério 
que cai ao longo da rodovia. Eles informaram que uma empresa foi contratada para 
resolver o problema, mas apenas amontoou o material. 

limitações e Potencialidades

Além da acidez do solo e as dificuldades de escoação, outras limitações  ao desenvolvimento 
do PA Munguba, segundo o Plano de Recuperação, são: (i) falta de novas tecnologias para o uso 
da terra; (ii) assistência técnica insuficiente e baixo grau de informação; (iii) insuficiência de créditos 
agrícolas; a (iv) topografia acidentada e falta de licenças para atividades agrícolas e extrativas. 

Além das limitações, foram elaboradas, no Plano de Recuperação do Assentamento 
Munguba, algumas propostas para o PA, dentre as quais se destacam: (i) redução dos problemas 
de educação e saúde; (ii) fortalecimento da agricultura e pecuária; (iii) recuperação e ampliação 
dos ramais; (iv) redefinição do perímetro e da área e demarcação dos lotes; (v) recuperação das 
áreas de maior sensibilidade ambiental; (vi) reorganização dos planos de manejo florestal. 

Prioridades

De acordo com os moradores, as prioridades para o Projeto de Assentamento Munguba 
são: (i) construção de um sistema de tratamento e implantação de rede de distribuição de água; 
(ii) construção de uma nova escola; (iii) melhoria das condições das estradas do assentamento e 
das ruas da vila Munguba. 

5.1.1.1.4. Colônia Agrícola do Matapi

A Colônia Agrícola do Matapi foi criada em 1949 pelo então governador do Território 
Federal do Amapá, Janary Gentil Nunes, antes, portanto, da instalação da iCOMi, que iniciou suas 
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atividades no Amapá em 1954. Por isso, segundo Brito (20103), não há uma relação direta, em 
primeiro plano, entre a criação da Colônia e a instalação deste projeto. 

A Colônia Agrícola do Matapi foi criada com apoio da Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) para ser o “celeiro de Macapá”, podendo sua 
produção ser escoada em caminhões do Governo para a capital. iniciou como uma experiência em 
horticultura e, para ajudar nesta iniciativa, a SPVEA foi buscar imigrantes japoneses, que chegaram 
em 1953. 

De acordo com Brito (2010), a colônia foi dividida em linhas (A, B, C, G e H), sendo que 
a principal, a Linha A, foi planejada como se fosse um rio e as demais seus afluentes. A Linha G 
destinou-se à olericultura, sendo ali assentados imigrantes nipônicos; as outras linhas receberam 
migrantes nordestinos e paraenses.

Os que pensaram naquela área como um celeiro para o Amapá viram que sua topografia 
amena e os solos com bom nível de matéria orgânica, melhores do que outros encontrados no 
Amapá, poderiam permitir uma melhor produção. Mas, avaliações técnicas daquela época indicavam 
que a área apresentava também vários fatores negativos, dentre eles os solos ácidos, com pH entre 
4.5 a 6.2, a dificuldade de reposição da matéria orgânica, a falta de fontes de calcário e o alto 
custo do adubo. Dadas estas limitações, foi estimulada a diversificação da produção, de forma que 
o colono era obrigado a formar um seringal em suas áreas. Entretanto, a baixa qualidade genética 
e o manejo incorreto determinaram a falência da iniciativa.

No início da Colônia Agrícola do Matapi, nenhum colono tinha o título definitivo de 
propriedade do lote, somente um título provisório. Os lotes, distribuídos gratuitamente, eram 
retangulares, seguindo um único padrão de medida: 300 metros de frente por 1.000 metros de 
fundo. Por mais incrível que pareça, a Gleba Matapi, teve o primeiro título expedido pelo iNCRA 
somente mais de meio século depois de sua criação, em 2001.  

A Colônia Agrícola do Matapi possui, aproximadamente, 400 famílias e cada lote possui 
uma área média de 50 hectares. A Colônia segue, desde sua fundação, a organização de sua 
produção por linhas. A Linha B tem como principal produto as hortaliças; na Linha C há pimenta 
do reino, farinha, laranja, macaxeira coco e abacaxi; já a Linha G produz abacaxi, laranja, banana, 
feijão e milho, assim como hortaliças. Todas as linhas tem potencial para a produção de cupuaçu. 
As hortaliças são comercializadas o ano todo.

Os agricultores sugeriram concluir a Central de Abastecimento de Porto Grande, dado que 
a feira realizada aos sábados na cidade apresenta bons resultados. Na reunião realizada no Centro 
Comunitário, no dia 21 de julho de 2012, uma moradora afirmou ser difícil adquirir insumos, 
enfatizando, também, o alto custo dos mesmos. O produto poderia ser comprado em grupo, mas 
acaba sendo comprado individualmente. As sugestões dos moradores se apoiam no fato de que o 
Governo Estadual deveria apoiar a compra de insumos, para que cheguassem a preço mais acessível 
na Colônia.

3 BRiTO, iran. 2010. “Origem da Colônia Agrícola do Matapi: O Território do Amapá no Plano de Valorização Econômico 
da Amazônia” – UNiFAP.
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aspectos sociais 

•	 Escola.	Não existe escola de Ensino Médio na Colônia e não há escolas de Ensino 
Fundamental em todas as linhas. A Linha B tem escola com Ensino Fundamental 
completo administrada pela Prefeitura de Porto Grande. A Linha A tem duas escolas 
de Ensino Fundamental, sendo uma estadual e outra municipal, que, segundo os 
moradores, possuem boa estrutura e bom nível de ensino. A Linha C possui duas 
escolas, sendo uma municipal e outra estadual. As escolas existentes não são 
suficientes para atender à demanda da Colônia. 

Na mesma reunião, realizada no dia 21 de julho de 2012, os moradores reivindicaram, 
com urgência, a construção de novas escolas para o Ensino Fundamental, pois há carência de 
vagas nas escolas. Também foi pedida a construção de pelo menos mais uma escola com Ensino 
Médio completo, visto que, hoje, os alunos que terminam o Ensino Fundamental são obrigados a 
ir estudar na cidade de Porto Grande.

A moradora Maria Onice reclamou do transporte escolar, citando, a título de exemplo, que 
se um aluno de uma linha da Colônia quiser estudar em outra (o que geralmente ocorre em razão 
da qualidade de ensino), este não poderá, dada a impossibilidade do transporte escolar buscar 
alunos que moram em linhas diferentes. 

•	 Saúde.	Só há um posto de saúde na Colônia e um médico atende às quartas-feiras. 
Como há grande demanda por este serviço e nem sempre o médico cumpre o 
expediente, a maioria dos atendimentos é feito por enfermeiras. Os agricultores da 
Colônia têm dois dias reservados em Porto Grande, nas segundas e quintas, para serem 
atendidos no posto de saúde do município. Na reunião os moradores reclamaram do 
atendimento incipiente do posto de saúde, do corpo médico, da falta de medicação e 
do transporte feito pela ambulância.

•	 Saneamento	Básico.	A maioria usa fossa com sumidouro.

•	 Lixo.	Assim como nos outros locais visitados as pessoas queimam ou enterram o lixo 
produzido. O que preocupa é o descarte das embalagens dos defensivos agrícolas e 
agrotóxicos, que são enterradas como lixo comum. 

•	 Energia.	A energia é proveniente da UHE do Paredão e é de boa qualidade. Entretanto, 
foram apontadas algumas falhas em sua distribuição.

•	 Transporte.	Há em média dois caminhões por linha para o transporte da produção. 
Somente um ônibus atende toda a Colônia; os agricultores demandam que haja um 
ônibus para cada linha. 

•	 Comunicação.	A maioria dos agricultores possui uma antena rural que facilmente capta 
o sinal das operadoras de celular que cobrem a cidade de Porto Grande.

•	 Segurança.	Os agricultores não relataram haver problemas significativos com segurança 
na Colônia.
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aspectos ambientais

•	 Desmatamento.	Não foram relatados problemas de desmatamento.

•	 Contaminação	da	água.	A única ameaça registrada é um risco de contaminação do 
subsolo devido ao descarte irregular das embalagens de agrotóxicos.

•	 Poluição.	Não há problemas registrados.

Prioridades

De acordo com os moradores, as prioridades para a Colônia do Matapi são: (i) melhorar 
as estradas; (ii) criar uma escola de Ensino Médio Técnico adaptado à realidade da Colônia; (iii) 
construir mais um posto de saúde, com médico dando expediente regularmente. 

5.1.1.1.5. Outras Comunidades Agrícolas

comunidade Garimpeira e agrícola do vila nova

Fundada em 1935, a comunidade sobrevive do extrativismo mineral (ouro) e tem passado 
por muitas dificuldades após a vinda de mineradoras para os arredores da vila, que começaram a 
pressionar para adquirir parte de suas terras, chegando ao ponto de comprar casas de moradores 
em transações que foram, posteriormente, anuladas pelo Ministério Publico Federal. Além disso, 
os moradores vivem problemas estruturais, pois são impedidos de cortar árvores para ajudar nas 
escavações e não possuem condições de adquirir maquinário para a exploração do ouro. 

Outro aspecto importante da mineração é que a comunidade possui uma Permissão de 
Larva Garimpeira (PLG) que limita a exploração até vinte metros de profundidade. Assim, estão 
impedidos de acessar o subsolo, onde, segundo eles está o “grosso” do ouro. Os garimpeiros dizem 
que foram enganados por termos técnicos quando da realização de audiência publica. Nesta ocasião 
foi oferecida a possibilidade de explorar a “lavra flutuante”, que veio a ser a PLG.

A comunidade possui aproximadamente 250 famílias. A principal organização social e 
econômica é a Cooperativa dos Garimpeiros da Vila Nova (COPEGAViN), fundada em 1983, que 
agrega 128 sócios, sendo proprietária de uma área de, aproximadamente, 425 hectares. Além 
disso, alguns moradores possuem áreas fundiárias com um tamanho médio de 80 hectares.

A principal atividade econômica é a exploração do ouro, mas as dificuldades relatadas 
fizeram com que a maioria dos garimpeiros também se tornasse agricultor. Os principais produtos 
agrícolas são a mandioca e o açaí. Os moradores não souberam informar as quantidades produzidas, 
uma vez que eles ainda praticam a agricultura de subsistência e estão iniciando projetos maiores 
com financiamento do Banco da Amazônia para dinamizar a produção. A comunidade acredita que 
há potencial de crescimento para a mandioca, milho e feijão, bem como para a criação de peixes. 

Outro problema enfrentado pela comunidade é a migração da mão de obra, já que muitos 
garimpeiros vão trabalhar como empregados nas mineradoras vizinhas. 
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aspectos sociais 

•	 Escola. Na comunidade existem duas escolas que não atendem à demanda dos 
estimados duzentos alunos. A escola municipal funciona em um prédio alugado, 
atendendo até a quinta série do Ensino Fundamental. A outra é uma escola estadual 
que oferece complementação do Ensino Fundamental e Ensino Médio completo, mas 
conta com apenas duas salas de aula. Assim, alunos de séries diferentes estudam na 
mesma sala, de acordo com o método multisseriado. 

•	 Saúde.  Existe um posto de saúde construído pela mineradora UNAGEN em área cedida 
pela cooperativa como resultado de acordo realizado em audiência pública. O posto 
funciona com um enfermeiro, que atende somente às segundas-feiras, e um médico, 
disponível às quartas-feiras. Um dentista atende no posto, mas apenas extraí dentes, 
pois o posto não dispõe de estrutura para realizar tratamentos. Os moradores solicitam 
da mineradora uma ambulância para atender a comunidade. 

•	 Saneamento	Básico.  Não há rede de esgoto e as casas possuem somente fossa negra. 
Desde 2006 há a promessa da FUNASA de construir banheiros em todas as casas. 
Não há tratamento de água nem rede de distribuição, todos usam poço amazonas.

•	 Energia.	A comunidade tem energia monofásica, conseguida por meio de esforço 
conjunto com a CEA. 

•	 Transporte. A comunidade não dispõe de transporte público. Quatro moradores 
possuem carros e um deles realiza frete para Porto Grande. Os moradores afirmam 
haver um acordo, nunca cumprido, com a mineradora, que se comprometeu 
disponibilizar transporte para a comunidade. 

Os comunitários dizem haver um acordo com a mineradora UNAGEN para construção de 
uma nova rua na vila, paralela à atual, visando retirar moradores que estão em áreas que ameaçam 
desabar por conta do garimpo. 

É importante ressaltar que a mineradora UNAGEN está localizada no município vizinho 
de Mazagão e a comunidade Vila Nova só foi beneficiada após uma longa briga na justiça com a 
Prefeitura de Mazagão, que queria esses benefícios para o seu município.

•	 Comunicação. Existem três orelhões que ficam a maior parte do tempo sem funcionar. 
O que ainda funciona são três linhas de telefone particulares. Os moradores reivindicam 
atendimento pelo sistema de telefonia celular da Oi. 

•	 Segurança. Historicamente essa comunidade enfrenta sérios problemas pelo fato de 
explorarem ouro. Os moradores perderam a conta das vezes que a vila foi invadida e 
assaltada. 

aspectos ambientais

•	 Desmatamento. Como as terras não têm sua situação fundiária regularizada é ilegal 
qualquer desmatamento que não tiver a autorização do iBAMA. 

•	 Lixo. Não existe coleta de lixo e, como nos outros lugares, o lixo é queimado.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

83

•	 Contaminação	da	água. A ameaça vem das mineradoras das redondezas. A água das 
chuvas pode levar resto de minérios e contaminar os rios. Outra ameaça, segundo os 
moradores, é a atividade de garimpo na vila, que há muito vem sendo praticada dentro 
da comunidade e poderá contaminar o lençol freático.

Prioridades 

De acordo com os moradores, as prioridades para a comunidade do Vila Nova são: (i) 
resolver o problema da segurança; (ii) melhorar o sistema de saúde; (iii) melhorar o sistema 
de comunicação.

comunidade de campo verde

No que tange à produção agrícola, foi constatado que os principais produtos cultivados 
são: abacaxi, mandioca, açaí, pupunha e cupuaçu. 

aspectos sociais 

•	 Escola. A comunidade possui duas escolas estaduais que oferecem classes somente 
até a quarta série do Ensino Fundamental e que não conseguem atender a todos os 
estudantes. A moradora Sueli Silva de Souza comentou, na reunião realizada dia 15 
de julho de 2012, que a evasão escolar é outro problema grave.

•	 Saúde. Não existe posto de saúde na comunidade e os moradores precisam se deslocar 
para Porto Grande para receber atendimento. Exemplificando a precariedade, para 
solicitar ambulância é preciso ligar para um telefone público localizado em frente ao 
posto de saúde em Porto Grande e esperar que alguém atenda.

•	 Saneamento	Básico.  A maioria dos moradores possui fossa negra; alguns possuem 
fossa com sumidouro.

•	 Energia.	O acesso à energia elétrica é uma dos maiores problemas da comunidade, 
pois para conseguir eletrificação rural devem comprar postes de concreto, que são 
bastante caros. 

•	 Transporte. Os moradores indicaram problemas de atraso e superlotação, tanto no 
transporte realizado pelo trem quanto pelo caminhão que leva a produção até o trem. 
O único caminhão que faz o escoamento da produção passa na comunidade a cada 
quinze dias e nem todos os produtos conseguem ser escoados. A manutenção as 
estradas é muito ruim e trechos ficam intrafegáveis.

aspectos ambientais

•	 Desmatamento. Não foram relatados problemas de desmatamento.

•	 Lixo. Não existe coleta de lixo e, como nos outros lugares, o lixo é queimado. As 
embalagens de agrotóxicos são descartadas no solo.

•	 Contaminação	da	água. Não foram relatados problemas de contaminação da água. 
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Prioridades 

De acordo com os moradores, as prioridades para Campo Verde são: (i) instalação de 
posto de saúde; (ii) instalação de escola para o Ensino Médio; (iii) melhoria nas estradas.

5.1.1.2 agricultura não Familiar

Segundo os critérios do iBGE, agricultura não familiar é aquela que não é dirigida por 
famílias, mas por empresas ou outras formas de gestão, estando instaladas em áreas que 
ultrapassam quatro módulos rurais. 

De acordo com os dados do iBGE sobre a Condição Legal do Produtor, 853 dos 858 
estabelecimentos agropecuários de Porto Grande são classificados como pertencentes a um 
proprietário individual, dois estabelecimentos como pertencentes a empresas privadas, dois como 
pertencentes a órgão governamental e um classificado como em outra condição. 

Existem duas empresas privadas que concentram grandes áreas no município, a saber: a 
Companhia de Palma do Amapá (COPALMA) e a Amapá Florestal e Celulose S/A (AMCEL). A 
AMCEL é classificada como empresa silvícola, ficando apenas a COPALMA como representante de 
grandes empresas na classificação de agricultura não familiar. 

A COPALMA possui, segundo o iNCRA, uma área total de 5.977,5 ha no cerrado, sendo 
cerca de 4 mil hectares plantados com dendê (Elaeis guineenses). O dendê, ou palmeira africana, 
é um cultivo perene, que pode começar a produzir partir do terceiro ano do plantio e continuar por 
20 a 30 anos, sendo que cada hectare de palma pode render até cinco toneladas de óleo.

A COPALMA dispõe de uma estrutura de beneficiamento e comercialização bastante 
antiga. Para voltar a produzir, provavelmente, parte das árvores precisará ser replantada. Na época 
da implantação, pequenos produtores foram estimulados a plantar a palmeira, mas esta parceiria 
não foi bem sucedida. 

5.1.2. PECUÁRiA

Foram identificadas duas áreas onde há uma concentração maior de terras com uso 
destinado à pecuária: uma próxima à comunidade de Campo Verde e outra próxima à sede do 
município. Estas áreas são de pecuária de terra firme, onde são criados animais tipo zebu, com 
pastos plantados em áreas que anteriormente eram compostas de Floresta de Terra Firme. Ressalta-
se, entretanto, que existem muitas outras áreas menores com pecuária que não foram mapeadas, 
principalmente junto aos PAs. 

5.1.3. SiLViCULTURA

Foram identificados 36.509,6 hectares em Porto Grande destinados à silvicultura, os 
quais pertencem, segundo o iNCRA, à AMCEL. A empresa possui áreas plantadas com pinus e 
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eucalipto, destinados à produção de cavacos de madeira em sua fábrica na cidade de Santana. Os 
cavacos são exportados e usados na celulose, produção de chapas e biomassa.

O cavaco é um produto com baixo valor agregado, pouco tributado e que usa pouca mão 
de obra, deixando limitados resultados para o município e para o Estado. Por outro lado, o 
escoamento das toras é feito por grandes caminhões que usam a rodovia BR-156 com destino a 
Santana, gerando problemas de trânsito, desgastes no leito da estrada e na camada de asfalto.

5.1.4.  CONSERVAçãO

Floresta estadual do amapá (Flota)

A Floresta Estadual do Amapá (FLOTA) é uma unidade de conservação estadual de uso 
sustentável, tendo sido criada em 12 de julho de 2006 pela Lei n.º 1028/06 do Estado do Amapá. 
A FLOTA está estruturada em quatro módulos em área descontínua, perfazendo mais de 2,3 milhões 
de hectares, que representam aproximadamente 16% da área do Estado do Amapá. 

No município de Porto Grande estão localizados os módulos i e ii, com uma área total de 
177.864,3 hectares, o que corresponde a 40% da área do município. 

A FLOTA tem o seguinte objetivo definido por lei: o uso sustentável mediante a exploração 
dos recursos naturais renováveis e não renováveis, de maneira a garantir a perenidade dos recursos 
ambientais e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, 
de forma socialmente justa e economicamente viável.

Estão começando as atividades para elaboração do plano de manejo. Sabe-se que o 
ecossistema de Floresta Densa de Terra Firme, majoritário nesta área e ainda intocado, apresenta 
grande número de espécies de valor econômico, tanto para a exploração madeireira quanto para a 
não madeireira. 

A Floresta Estadual do Amapá está vinculada ao instituto Estadual de Florestas (iEF), 
sendo sua gestão compartilhada com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). Foi criada 
em terras da União, que foram repassadas ao Estado do Amapá com o compromisso de estimular 
a produção e o desenvolvimento econômico sustentável. Um dos motivos para a sua criação foi a 
crescente demanda por matéria-prima para o setor madeireiro, que, adquirindo árvores do pequeno 
produtor rural, estimula o desmatamento e a conversão de florestas em pastagens.

Quando esta unidade de conservação estiver em atividade será um importante instrumento 
para o desenvolvimento econômico do Estado do Amapá, potencializando a exploração madeireira, 
não madeireira e de serviços ambientais. A exploração, que se dará através de concessões florestais 
de longo prazo para a iniciativa privada, traz uma série de vantagens, tais como: maior segurança 
aos investidores; acesso à certificação florestal, que permite vender a mercados mais exigentes; 
maior transparência e controle social; e redução ou eliminação de conflitos fundiários.
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Floresta nacional do amapá (Flona)

A Floresta Nacional do Amapá (FLONA) é uma unidade de conservação federal de uso 
sustentável com 412.000 hectares, criada pelo Decreto-Lei Federal n.º 97.630, de 10 de abril de 
1989. Somente 1.639,9 hectares desta unidade de conservação estão situados no município de 
Porto Grande.

reserva Particular do Patrimônio natural seringal triunfo

A Reserva Particular do Patrimônio Natural Seringal Triunfo, de propriedade de Elfredo 
Félix Távora Gonçalves, foi reconhecida através da Portaria n º 89-N do iBAMA, de 10 de julho de 
1998. Trata-se da maior RPPN do Estado do Amapá com uma área de 9.996,16 hectares4. 

5.2.  uso e ocuPaÇÃo Do solo urBano

Este item trata das questões relacionadas ao modo como o solo urbano é utilizado pelos 
moradores de Porto Grande, considerando os aspectos de distribuição da ocupação, os vazios 
urbanos gerados no processo, a distribuição das atividades comerciais, industriais, das habitações 
e dos usos que oferecem riscos à população. Além disso, levando-se em conta o processo fundiário 
específico do Estado do Amapá, que até 1988 era um território da União, realiza-se uma análise 
da regularidade fundiária nas áreas urbanizadas e como esta questão se integra ao processo de 
ordenamento que vem sendo executado pelo Estado e pela União. 

O processo de urbanização de Porto Grande é bastante recente. A partir da década de 
1980, devido a vários fatores descritos nos itens anteriores, a sede do distrito recebeu infraestrutura 
e teve um aumento populacional que levou à criação do município, a partir do desmembramento 
de Macapá em 1992. Seguindo a mesma tendência de grande parte dos municípios brasileiros, a 
ocupação do solo se deu de maneira espontânea, sem dispositivos legais que ordenassem o 
crescimento da malha urbana. Apesar da existência da Lei Federal no 6.766, em vigência desde 
1979, que regula o parcelamento do solo urbano, a divisão do espaço vem acontecendo 
aleatoriamente, com exceção de alguns proprietários privados que, recentemente, vêm planejando 
o modo de ocupação das terras que colocam no mercado.

As principais comunidades de Porto Grande são, além da sede municipal, o Distrito de 
Cupixi, a Colônia Agrícola do Matapi e Vila Nova. Esta análise leva em consideração três áreas que 
podem ser consideradas urbanizadas pela concentração populacional, construtiva e de serviços 
públicos e pela infraestrutura urbana instalada: a sede municipal, com aproximadamente 460 
hectares de área urbanizada5; o Distrito de Cupixi, antiga estação da Estrada de Ferro do Amapá, 
com cerca de 30 hectares de extensão ocupada, localizado a 43 km da sede de Porto Grande; e 
a Vila Nova. Embora Cupixi seja localmente denominado de Distrito, o espaço não é demarcado 

4	 A	área	destinada	a	Reserva	Particular	do	Patrimônio	Natural	Seringal	Triunfo	aqui	identificada	é	maior	que	a	área	indicada	
para	esta	RPPN.

5 Este número não considera os lotes projetados na porção leste da Área Vi, que ainda não	possuem	nenhum	tipo	de	
ocupação	urbana. Considerando-se toda a Área Vi como área urbanizada, tem-se uma extensão de 667 ha.
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por um perímetro urbano e o iBGE ainda considera sua população como parte dos setores censitários 
rurais. Devido ao porte e simplicidade do uso e ocupação do solo do Distrito de Cupixi, as questões 
de ordenamento territorial desta localidade serão tratadas de forma integrada ao final deste item. 

5.2.1.  DiSTRiBUiçãO DA OCUPAçãO 

Segundo dados do iBGE, o processo de urbanização de Porto Grande ocorrido na última 
década resultou em um aporte de 3.485 habitantes na área urbana, significando uma taxa de 
crescimento de 46,6%. isto resulta numa taxa de ocupação média, em 2010, de 23 habitantes 
por hectare, número considerado normal se comparado a outras cidades brasileiras do mesmo 
porte, apesar de configurar um baixo aproveitamento da infraestrutura urbana. Como pode ser 
observado na Figura 22, a população urbana se distribui de maneira desigual no território.

FiGURA 22. Densidade demográfica urbana em Porto Grande, 2010.

A área com maior densidade populacional localiza-se no centro da cidade, no entorno da 
Avenida Amapá, que chega a atingir uma proporção de 49,13 hab/ha. A segunda região mais 
habitada está localizada na entrada da cidade, adjacente à BR-210, com uma média de 48,6 hab/
ha. A porção a leste da antiga pista do aeroporto, que aparece na terceira classificação de 
densidade, é bastante habitada, com 20,69 hab/ha, mas possui ainda muitos terrenos vagos 
acessíveis pelo sistema viário já implantado. Considerando-se apenas a malha urbana consolidada 
deste setor, a densidade se eleva para 43,48 hab/ha, atingindo um patamar mais próximo à sua 
área vizinha. Ressalta-se que neste setor está sendo implantado um conjunto habitacional de 
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interesse social, com lotes reduzidos em relação ao tamanho médio da cidade, o que levará ao 
aumento da densidade populacional.  

A Área Vi e o setor mais ao norte da malha urbana possuem as densidades mais baixas, 
com 8,54 hab/ha e 19 hab/ha, respectivamente. Estas são as regiões que vêm sendo urbanizadas 
mais recentemente, com rede viária implantada, mas sem ocupação de grande parte dos lotes. 
Neste sentido, há uma tendência de aumento da densidade populacional destes bairros nos 
próximos anos.

Devido à falta de legislação urbanística, aliada às especificidades regionais do modo de 
produção do espaço, não há um padrão de recuo das edificações. Em muitos casos as construções 
são coladas às vias de passagem, situação agravada pela falta de calçada e meio-fio. Na parte 
central da cidade é mais comum que os terrenos sejam murados ou cercados, mantendo um recuo 
de, aproximadamente, cinco metros da rua (Figura 23).

FiGURA 23. à esquerda, edificações construídas no alinhamento predial; à direita, edificação com cerca e 

recuo frontal.

         

5.2.2. VAZiOS URBANOS

O modo de produção do espaço nas cidades brasileiras, que permite a retenção de imóveis 
e sua valorização no tempo, ou a dificuldade de acesso a imóveis localizados em áreas mais 
valorizadas por grande parte da população urbana, têm como resultado uma grande quantidade 
de terrenos vazios em regiões infraestruturadas da cidade. Abrem-se novos loteamentos em áreas 
periféricas, sem infraestrutura, enquanto as áreas consolidadas permanecem com uma baixa 
densidade construtiva e populacional. Este fenômeno pode ser verificado em Porto Grande. 

Regiões adjacentes à malha urbana tradicional vêm sendo preparadas para urbanização e 
ocupadas numa velocidade vertiginosa, como acontece na Área Vi, nos novos loteamentos da região 
do bairro Manoel Cortêz e na área de conjuntos habitacionais, situada a leste da cidade. Por outro 
lado, a malha consolidada da cidade contabiliza em torno de 470 terrenos vazios, além de grandes 
glebas desocupadas que, inclusive, dificultam a mobilidade entre bairros da cidade. É o que acontece 
com a porção a oeste da antiga pista do aeroporto, como pode ser verificado na Figura 24.
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FiGURA 24. Glebas desocupadas na parte leste da antiga pista do aeroporto.

No caso de Porto Grande, chama atenção o fato dos terrenos vazios se distribuírem de 
forma mais ou menos homogênea na malha urbana da cidade. Mesmo a região central, que em 
geral, apresenta uma densidade construtiva mais elevada, possui uma grande quantidade de vazios 
urbanos, como se observa na Figura 25. 
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FiGURA 25. Terrenos vazios na malha urbana consolidada de Porto Grande.

5.2.3.  USO DO SOLO 

As atividades de comércio e serviços de Porto Grande estão concentradas, 
predominantemente, em três porções da área urbana, a saber: ao longo da BR-210, nas adjacências 
da Avenida Macapá e nas proximidades do cruzamento entre a Rua José da Silva Paranhos e a 
Avenida Oito de Agosto, no centro da cidade. Como não há legislação de zoneamento no município 
definindo permissões e restrições de uso do solo, há estabelecimentos comerciais e de serviços 
funcionando em praticamente todas as regiões da cidade, com destaque para o bairro do Aeroporto 
e as proximidades da Rua Gerino Porto; diferenciando-se das porções citadas anteriormente, nestes 
locais há grande incidência de edificações de uso misto, ou seja, abrigando residências e unidades 
de comércio/serviço. Entretanto, analisando-se a Figura 26, é possível afirmar que os bairros mais 
periféricos, como a região do Manoel Cortêz, o bairro Palmeiras (excetuando-se seu encontro com 
a BR-210) e a parte oeste da área central, têm caráter predominantemente residencial. 

A sistematização do levantamento de campo sobre uso do solo também evidencia que as 
atividades relacionadas aos serviços públicos e aos órgãos da administração pública estão 
concentradas em um eixo formado pelas avenidas Joaquim Frazão de Araújo e Oito de Agosto, no 
centro de Porto Grande. Os maiores equipamentos pertencentes a este eixo, que se configuram 
como pólos geradores de tráfego, são a Escola Municipal Acre e a Escola Estadual Maria Cristina. 
As outras edificações abrigam serviços de segurança, saúde e assistência social. Destaca-se que 
Porto Grande possui poucas construções destinadas às atividades de esporte e lazer, aspecto 
abordado no item 6.12 deste documento.
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A área urbana de Porto Grande ainda possui grande extensão de remanescentes florestais 
em muitos miolos de quadra e no seu entorno. Na Figura 26 é possível identificar um cinturão 
verde que delimita a área urbanizada a leste e oeste, passando entre o bairro Palmeiras e a linha 
férrea ao sul. Há também uma grande extensão de área verde a oeste da Área Vi, como é possível 
observar na Figura 26. Ressalta-se que o Código Ambiental de Porto Grande define os fragmentos 
florestais urbanos como áreas especialmente protegidas e qualquer alteração nestes ambientes 
deve ser autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. Ao incorporar as regras 
de áreas de proteção dos cursos d’água do antigo código florestal brasileiro, o código ambiental do 
município dá especial atenção para a vegetação de fundos de vale e de proteção das nascentes. 
Há vários igarapés atravessando a área urbanizada que se enquadram nesta situação, com destaque 
para os cursos d’água próximos aos bairros Manoel Cortêz e Palmeiras e ao conjunto habitacional 
recentemente construído a leste da cidade. A maior parte da mata ciliar destes lugares está 
preservada, mas já há porções de igarapé completamente desmatadas, como acontece com o curso 
d’água ao norte do bairro Manoel Cortêz. 

A tipologia das construções de Porto Grande é quase totalmente térrea, com algumas 
edificações de dois pavimentos, em sua maioria localizada nas áreas de comércio e serviços 
apontadas anteriormente (Figura 27). 

Também é significativo o número de edificações de madeira, as quais representam 21% 
da totalidade de construções cadastradas na malha urbana. A maior parte destas edificações 
apresenta condições mais precárias e está localizada especialmente nas porções periféricas da 
malha urbana, como pode ser verificado na Figura 28.
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FiGURA 26. Mapa de Uso do Solo Urbano em Porto Grande, 2012.

Fonte: M. Allegretti-Amapaz (2012).
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FiGURA 27. Edificações de Porto Grande classificadas pelo número de pavimentos.

Fonte: M. Allegretti-Amapaz (2012).
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FiGURA 28. Edificações de Porto Grande classificadas pelo material construtivo.

Fonte: M. Allegretti-Amapaz (2012).
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Destaca-se a existência de construções em palafitas, muito comuns na região, localizadas 
de forma dispersa na malha urbana e não somente em áreas alagadas ou com potencial de 
inundação, o que se explica pelo fato de que as construções elevadas exercem, também, a função 
de proteção contra animais e a umidade do solo. 

5.2.4. ATiViDADES POTENCiALMENTE POLUENTES

Porto Grande possui poucas atividades potencialmente poluentes, já que não há indústrias 
instaladas na malha urbana e tampouco nas cercanias. No entanto, cabe destacar o fato de que o 
sistema de tratamento de esgoto é completamente ausente na cidade, resultando em alto risco de 
poluição do meio ambiente e para a saúde da população. A falta de sistema de tratamento polui 
não apenas os rios, mas o lençol freático, utilizado por muitos para abastecimento de água.

Para além da questão do saneamento, tratada mais profundamente no item 6.4. deste 
documento, destacam-se alguns usos que podem acarretar problemas ambientais, a saber: o 
cemitério municipal, um matadouro, as atividades de mineração no entorno urbano e a existência 
de postos de combustíveis.

O cemitério municipal está localizado na área central da cidade, próximo à orla do rio 
Araguari, em um dos setores mais densos da malha urbana. Devido à proximidade com o rio, há 
risco de contaminação do lençol freático pelos resíduos decorrentes do processo natural de 
decomposição dos cadáveres (Figura 29).

FiGURA 29. Cemitério municipal localizado na área central de Porto Grande.
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O matadouro municipal foi construído recentemente, NA região próxima ao balneário Brasil 
Tropical. Apesar de estar localizado fora da área urbanizada, a cerca de 2,9 km do limite oeste da 
malha urbana, a proximidade em relação a áreas habitadas e corpos hídricos exige cuidados 
especiais e controle dos órgãos ambientais. Após sua construção, o instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (iMAP) embargou o funcionamento da atividade 
enquanto não fossem feitas adequações para evitar riscos de poluição. Em seguida, uma empresa, 
ganhadora de concorrência para utilização do equipamento, realizou as adequações exigidas pelo 
órgão ambiental e aguarda a licença para entrar em funcionamento.

Quanto às atividades de mineração, existem dois casos que causam impacto na vida dos 
moradores da sede urbana. Há uma pedreira localizada a 05 km da área urbanizada de Porto 
Grande cuja poluição sonora incomoda os vizinhos e cujas vibrações produzidas em suas atividades, 
segundo moradores próximos, podem estar causando rachaduras nas residências. Ressalta-se, 
entretanto, que não existem estudos que comprovem este fato. A outra atividade de impacto foi relatada 
pela comunidade durante a primeira audiência pública do Plano Diretor, referindo-se à extração de 
seixos do rio Araguari em áreas localizadas na frente da cidade, o que acarreta o turvamento da 
água do rio e prejudica a atividade pesqueira.

Por fim, existe apenas um posto de combustível em funcionamento na sede urbana de 
Porto Grande, localizado na BR-210, que liga Porto Grande a Serra do Navio. Por se encontrar em 
área habitada, há necessidade de controle e monitoramento de suas instalações para evitar 
vazamentos que causem poluição e riscos de explosão. Há outro estabelecimento desativado 
instalado no cruzamento entre a Avenida Oito de Agosto e a Rua 13 de Setembro que, pelo uso 
contínuo durante anos, pode ter causado impactos no solo da região (Figura 31).

FiGURA 30. Posto de combustível localizado na BR-210, bairro Aeroporto.
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FiGURA 31. Acima posto de combustível desativado localizado no centro de Porto Grande; abaixo posto de 

combustível em funcionamento localizado na BR-210, bairro Aeroporto.

5.2.5.  VALORiZAçãO DA TERRA

Com o intuito de implantar o sistema de cobrança de iPTU para a área urbana de Porto 
Grande, o poder executivo instituiu, pela Lei Municipal 120/2001, uma Planta de Valores Genéricos 
(PVG), pela qual se definem os critérios de atribuição de valores aos imóveis para a posterior 
cobrança do imposto. Dentre estes critérios estão as benfeitorias e a infraestrutura instalada nas 
diversas áreas da cidade, que resultam em valorização dos imóveis. Cabe destacar que, em 2001, 
os bairros Manoel Cortêz e Área Vi ainda não existiam.

Com base nestes critérios, a cidade foi dividida em 08 zonas de valores; entretanto, 
considerando que algumas zonas têm valores coincidentes, foram definidos 04 patamares de valor 
por metro quadrado de terreno, variando entre R$ 0,90 e R$ 3,20. Cabe ressaltar que estes 
números não correspondem ao valor de mercado, mas servem para uma avaliação da valorização 
dos terrenos pela localização e infraestrutura instalada. 

Nesta perspectiva, é possível observar na Figura 32 que as áreas mais valorizadas são o 
centro da cidade e as proximidades da interseção entre a BR-210 e BR-156. No centro da cidade, 
o setor com valores mais altos coincide com alguns pontos de concentração de comércio e serviços 
apontados no item 5.3.3., em especial o eixo marcado pela Avenida Oito de Agosto e Avenida 
Joaquim Frazão de Araújo. Cruzando-se esta informação com o mapa de vazios urbanos, percebe-
se que a parte norte deste eixo ainda possui uma quantidade considerável de terrenos desocupados, 
indicando a possibilidade de efeitos de especulação imobiliária no local. A região do encontro das 
BRs tem um valor mais alto por ter sido definida como área para instalação de indústrias, mas 
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continua pouco ocupada até o momento. Os bairros mais novos e populares de Porto Grande 
apresentam valores mais baixos, em especial a região a leste da malha urbana, ainda desocupada. 
Ressalta-se que a supracitada Lei Municipal não abarca a Área Vi, fazendo-se necessária uma 
revisão no dispositivo legal. 

FiGURA 32. Planta de valores do metro quadrado em Porto Grande, 2012.

Fonte: SEMiDUR – PMPG (2012).

Concomitantemente, utilizando-se do mesmo instrumento jurídico, a Prefeitura propôs um 
zoneamento de uso, ainda preliminar, mas que deve ser considerado na presente análise. Por este 
instrumento, a malha urbana foi dividida em 08 setores e 04 zonas de uso, a saber: comercial, 
industrial, uso urbano e expansão urbana. Apesar do nome das zonas ser autoexplicativo quanto à 
finalidade, não há descrições e nem foram definidos objetivos e parâmetros para cada uma, deixando 
em aberto a finalidade e o uso que deveriam ter. No entanto, cruzando-se o esquema proposto pela 
lei com a ocupação de fato dos terrenos, é possível inferir que a chamada zona urbana seria de uso 
predominantemente residencial. Cabe ressaltar que, sem a definição de parâmetros objetivos de uso 
e ocupação do solo, este zoneamento torna-se inaplicável, perdendo sua validade. Contudo, a 
interpretação deste instrumento evidencia algumas diretrizes de produção do espaço urbano.

Como pode ser observado na Figura 33, define-se como zona comercial o mesmo eixo 
apontado anteriormente, localizado no centro da cidade. Nesta região há inúmeras atividades 
comerciais, especialmente nas imediações do cruzamento da Avenida Oito de Agosto com a Rua 
José da Silva Paranhos; porém, há uma concentração de edificações voltadas para serviços públicos, 
fato comentado no item 5.3.3. Por outro lado, a Avenida Amapá concentra um grande número de 
estabelecimentos comerciais, destoando da proposta deste zoneamento. 
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As zonas de uso urbano são divididas por um critério de densidade, indicando a 
possibilidade de adensamento do centro da cidade e limitando os bairros a leste da Avenida Amapá 
à média densidade. Analisando-se o zoneamento em relação à ocupação atual, percebem-se 
algumas incongruências, já que o setor mais denso do município é o entorno da porção sul da 
Avenida Amapá, área definida parcialmente como média densidade. No mesmo sentido, o setor F, 
também delimitado como média densidade, é de fato a área com o segundo maior índice de 
densificação da malha urbana. 

O zoneamento define a região a leste da malha urbana consolidada, delimitada ao sul 
pela BR-210, como uma zona de expansão urbana. Considerando-se a importância da BR-210 na 
dinâmica socioespacial de Porto Grande, bem como as condições físicas de terreno, a possibilidade 
da urbanização se expandir neste sentido é bastante considerável. Por outro lado, apesar da região 
ao sul da BR-210 não ser cogitada como área de expansão, é justamente nessa localidade que se 
implantou recentemente a Área Vi. Esta região é propícia para expansão porque está mais próxima 
ao centro da cidade, entretanto, a travessia da BR-210 e da linha férrea podem se configurar como 
conflitos futuros de urbanização.

Finalizando a análise do zoneamento, entende-se que a delimitação da zona industrial na 
interseção das duas rodovias federais é acertada ao considerar os aspectos de logística – acesso fácil 
para o transporte de matéria prima e produtos industrializados e de vizinhança. Essa área, por ser 
afastada da região urbanizada, permite a instalação de atividades de maior impacto. 

FiGURA 33. Zoneamento urbano proposto pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, 2012.

Fonte: SEMiDUR – PMPG (2012).
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5.2.6.  REGULARiDADE FUNDiÁRiA

Na década de 1940, quando o Amapá foi desmembrado do Estado do Pará, configurando-
se como um Território Federal, as terras devolutas, ou seja, aquelas que não se encontravam por 
título legítimo na posse ou domínio particular de alguém foram automaticamente consideradas 
como de propriedade da União. Este foi o caso da maior parte da extensão territorial do Amapá, 
tendo em vista que, na época, a ocupação da região ainda era bastante rarefeita. 

Com a elevação do território à categoria de Estado, pela Constituição de 1988, a 
organização fundiária do Amapá deveria ter se enquadrado no padrão existente no restante da 
Federação, em que as terras, em geral, passam a ser de propriedade privada, com exceção do 
destinado para as atividades da gestão pública, como a oferta dos serviços e da infraestrutura de 
uso comum. Ocorre, entretanto, que, nas últimas décadas, houve uma ampliação das terras sob 
jurisdição federal, no Estado. 

Segundo dados do Macrodiagnóstico do Estado do Amapá (IEPA 2006), das terras 
jurisdicionadas do Estado, 68,0% estão sob jurisdição do instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (iNCRA), 12,3% sob jurisdição do instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (iBAMA), 11,7% sob jurisdição do instituto do Meio Ambiente e do 
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (iMAP, antigo TERRAP) e 8,25% sob jurisdição da 
Fundação Nacional do índio (FUNAi). Desde 2008 tem havido um crescente processo de 
transferência das terras do iNCRA para o Estado, mas o processo ainda não foi concluído. 

Esse processo de regularização é composto por diversas fases, das quais se destacam 
três: exclusão, discriminatória e declaratória. A primeira consiste na exclusão das áreas já regulares 
de posse do Estado, como as unidades de conservação, áreas de interesse e função pública, bem 
como as com títulos de propriedade já expedidos e comprovados. Na fase seguinte, denominada 
de discriminatória, regulamentada pela Lei Federal no 6.383/1976, são criadas comissões 
responsáveis por seguir os procedimentos que identificam e separam as terras devolutas das terras 
de propriedade particular, já tituladas e estremadas do domínio público. Como parte do processo, 
há ainda uma fase chamada de declaratória, na qual todos os pretensos proprietários são obrigados 
a mostrar a documentação de comprovação (título + registro cartorial). Atualmente está sendo 
feita uma declaratória para a área do cerrado amapaense, que engloba o município de Porto Grande. 
Ressalta-se que, segundo o técnico do iMAP responsável pelo processo, este procedimento diz 
respeito apenas à área rural; ao final desta fase deverá ser definido um perímetro de área urbana 
para o município, e a administração municipal assumirá o processo de regularização dos terrenos 
pertencentes a este perímetro. 

No caso de Porto Grande, a Prefeitura alega que já existe um perímetro urbano estabelecido 
por uma lei municipal, mas este fato ainda está sendo averiguado pelo iNCRA. Configurando-se 
como uma questão de interesse local, que interfere na dinâmica de uso e ocupação do solo urbano, 
entende-se que o Plano Diretor deverá apontar diretrizes para a execução do processo de 
regularização na esfera municipal.
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5.2.7.  DiSTRiTO DE CUPiXi

A sede do Distrito de Cupixi está localizada a aproximadamente 40 km a oeste da sede 
municipal, no entorno da BR-210. Devido à sua localização estratégica entre a cidade de Porto 
Grande e Serra do Navio, passando por Pedra Branca do Amapari, sendo também uma antiga 
estação da Estrada de Ferro do Amapá, o Distrito se configura como um importante ponto de parada 
para os usuários da rodovia, oferecendo serviços essenciais aos viajantes, tais como abastecimento 
de combustível e alimentação. Também possui serviços públicos de saúde e educação que servem 
às localidades próximas, em especial Vila Nova, localizada a cerca de 30 km da sede do Cupixi.

A sede do Distrito de Cupixi é formada por 10 quadras organizadas em formato ortogonal 
no encontro da rodovia BR-210 e da estrada que dá acesso a Vila Nova. Esta pequena malha 
urbana tem características residenciais com lotes de dimensões variadas, predominando, entretanto, 
os lotes com áreas entre 200 e 400 m² ocupados por casas térreas de madeira e alvenaria. Como 
apontado no item 6.8, essa sede está recebendo obras de pavimentação e construção de calçadas, 
conferindo maior conforto e uma paisagem urbana mais aprazível aos moradores. Existem algumas 
moradias localizadas ao norte da rodovia, mas em uma configuração mais esparsa, estruturada 
pela rua que leva à estação ferroviária do Cupixi e pela própria linha férrea (Figura 34).

FiGURA 34. Acima à esquerda, escola no centro da sede do Distrito de Cupixi; acima à direita, novas 

construções na margem oeste. Abaixo à esquerda, vazio entre as escolas, no centro dessa sede; abaixo à 

direita, edificações no entorno da ferrovia.
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As atividades comerciais e de serviços, assim como o posto de saúde, ficam localizados 
nas adjacências da BR-210, fato que se configura como uma tendência pela função da rodovia e 
pela intensidade maior de tráfego. No centro da Vida sede do Distrito de Cupixi, delimitando um 
vazio que poderia se conformar como uma praça, estão situadas uma escola municipal e outra 
estadual. Na porção sul da malha viária, foi construído um pequeno centro comunitário, utilizado 
pela comunidade para reuniões públicas e outros eventos de pequeno porte.

Em visita de campo, verificou-se a construção de novas moradias na margem oeste, em 
região marcada pela vegetação que circunda o rio Cupixi. Esse fenômeno indica a possibilidade 
de expansão dessa sede de distrito nos próximos anos, com a incorporação de novos moradores. 
A implantação destas novas casas destaca-se pelo seu desenho espontâneo e pela dificuldade 
de acesso.
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6. asPectos De inFraestrutura e serviÇos PÚBlicos 

urBanos e rurais

6.1.  eDucaÇÃo

Em Porto Grande, apenas 07 dos 31 estabelecimentos de ensino em atividade estão 
localizados na área urbana municipal, o que representa um percentual de pouco mais de 22,5% 
do total, ainda que 64,3% dos munícipes vivam em zona urbana. Há de se considerar, entretanto, 
que muitas das outras 24 escolas, situadas em zona rural, são de pequeno porte e não comportam 
muitos estudantes, de modo que várias crianças e adolescentes que vivem em comunidades rurais 
acabam sendo obrigadas a frequentar estabelecimentos escolares urbanos.

As escolas urbanas encontram-se assim distribuídas de acordo com o nível de ensino: duas 
creches, duas escolas municipais e três escolas estaduais. Já as escolas rurais estão segmentadas 
de maneira bastante uniforme: 12 escolas municipais e 12 escolas estaduais. Mais informações 
acerca dos estabelecimentos de ensino mencionados podem ser observadas na Tabela 3.

TABELA 3. Estabelecimentos de ensino localizados em área urbana e rural, nome, bairro e número de 

matrículas por nível de ensino ofertado, Porto Grande, 2012.

nome Bairro/localização n.º de Matrículas

Creche Gustavo Moraes Silva Manoel Cortêz Creche: 23

Creche Professor Wilson Ferreira Aeroporto Creche: 13

Escola Municipal Acre Centro

Pré-Escolar: 214

Anos iniciais*: 604

Anos Finais**: 385

EJA: 135

Escola Municipal Adão Ferreira de Souza Aeroporto

Pré-Escolar: 215

Anos iniciais*: 543

Anos Finais**: 215

EJA: 128

Escola Municipal Alzira Pereira Queiroz
Colônia Agrícola do 

Matapi – Linha A

Pré-Escolar: 24

Anos iniciais*: 30

Escola Municipal Cupixi Vila do Cupixi
Pré-Escolar: 52

Anos iniciais*: 120

Escola Municipal da Linha C
Colônia Agrícola do 

Matapi – Linha C

Pré-Escolar: 13

Anos iniciais*: 39

Escola Municipal Gerino da Silva Porto Vila do Munguba
Pré-Escolar: 08

Anos iniciais*: 24

Escola Municipal Joana Maria Silva dos Santos Vila do Km 142
Pré-Escolar: 23

Anos iniciais*: 81



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

106

nome Bairro/localização n.º de Matrículas

Escola Municipal Km 138 Km 138
Pré-Escolar: 34

Anos iniciais*: 32

Escola Municipal Maranhão
Colônia Agrícola do 

Matapi – Linha B

Pré-Escolar: 09

Anos iniciais*: 21

Escola Municipal Nova Colina
Assentamento Nova 

Colina

Pré-Escolar: 04

Anos iniciais*: 27

Escola Municipal Novo Milênio
Assentamento do 

Munguba

Pré-Escolar: 18

Anos iniciais*: 06

Escola Municipal Rio Araguari
Assentamento Manoel 

Jacinto

Pré-Escolar: 03

Anos iniciais*: 13

Escola Municipal São José Comunidade São José
Pré-Escolar: 04

Anos iniciais*: 18

Escola Municipal São Miguel
São Pedro ii (às margens 

do rio Cupixi)

Pré-Escolar: 01

Anos iniciais*: 09

Escola Estadual Ayrton Senna da Silva
Ramal da Reforma 

Agrária – Assentamento

Anos iniciais*: 46

Anos Finais**: 35

Escola Estadual Boa Esperança – Km 114
Estrada de Ferro 

Km 114
Anos iniciais*: 15

Escola Estadual Campo Verde
Perimetral Norte

Km 119

Anos iniciais*: 50

EJA: 13

Escola Estadual Colônia Agrícola Linha H do Matapi
Colônia Agrícola do 

Matapi

Anos iniciais*: 23

EJA: 32

Escola Estadual Elias de Freitas Trajano de Souza Aeroporto Ensino Médio: 438

Escola Estadual Florência Torres de Araújo Cupixi

Anos iniciais*: 31

Anos Finais**: 91

Ensino Médio: 76

EJA: 27

Escola Estadual Francisco Manoel dos Santos
Estrada de Ferro do 

Amapá – Km 142

Anos iniciais*: 15

Anos Finais**: 59

Escola Estadual José Ribamar Teixeira Malvinas Anos iniciais*: 479

Escola Estadual Km 127
Estrada de Ferro do 

Amapá
Anos iniciais*: 36 

Escola Estadual Km 132
Rodovia Perimetral Norte 

- Km 132
Anos iniciais*: 30

Escola Estadual Matapi i
Colônia Agrícola do 

Matapi – Linha A
Anos iniciais*: 18

Escola Estadual Matapi ii
Colônia Agrícola do 

Matapi

Anos iniciais*: 15

Anos Finais**: 65
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nome Bairro/localização n.º de Matrículas

Escola Estadual Professora Maria Cristina B. 

Rodrigues
Centro

Anos iniciais*: 67

Anos Finais**: 613

Ensino Médio: 281

EJA: 325

Escola Estadual Santa Maria Vila Nova

Anos iniciais*: 54

Anos Finais**: 34

Ensino Médio: 26

Escola Estadual São Francisco de Assis
Colônia Agrícola do 

Matapi – Linha C

Anos iniciais*: 26

Anos Finais**: 57

*Anos iniciais: primeira fase do ensino fundamental, ou seja, até a 4ª série para sistemas com 8 anos de duração, ou, até o 5º ano 

para sistemas com 9 anos de duração.

**Anos Finais: segunda fase do ensino fundamental, ou seja, da 5ª a 8ª série para sistemas com 8 anos de duração, ou, do 6º ao 9º 

ano para sistemas com 9 anos de duração.

Fonte: MEC. DataEscola. Censo Escolar 2012.

O número de unidades escolares e de matrículas de acordo com o bairro em que se 
encontram e são efetuadas, respectivamente, encontra-se descrito na Tabela 4. Como os 
estabelecimentos escolares distribuídos pela zona rural do município de Porto Grande são, em 
geral, pequenos e comportam poucos alunos, optou-se por separar apenas o Distrito do Cupixi e 
as escolas da Colônia Agrícola do Matapi (independente da Linha) dos demais na tabela a seguir, 
de modo que as matrículas efetuadas em localidades rurais que não as supracitadas estão inseridas 
na categoria “zona rural”.

TABELA 4. Números totais e percentuais de estabelecimentos escolares e matrículas de acordo com o bairro, 

Porto Grande, 2012.

Bairro
estabelecimentos de ensino número de Matrículas

total % total %

Aeroporto 03 9,7 1.552 25,2

Centro 02 6,4 2.624 42,6

Malvinas 01 3,25 479 7,8

Manoel Cortêz 01 3,25 23 0,4

Distrito do Cupixi 02 6,4 397 6,4

Colônia Agrícola do Matapi 07 22,6 372 6,0

Zona Rural 15 48,4 718 11,6

total 31 100,0 6.165 100,0

Fonte: MEC. DataEscola. Censo Escolar 2012.

Pelas informações apresentadas acerca da zona urbana, percebe-se uma maior 
concentração de estabelecimentos escolares no bairro do Aeroporto, o único que conta com oferta 
de todos os níveis de ensino. A creche situada nessa localidade é fruto de uma obra recentemente 
concluída com investimentos da Prefeitura. No centro são encontradas duas escolas, uma municipal 
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e a outra estadual, as quais, em conjunto, ofertam do pré-escolar à Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e apresentam-se com o maior número de matrículas entre todos os bairros de Porto Grande 
(56,09%). No bairro Manoel Cortêz há uma creche, a única em funcionamento no município até 
2011, que abriga 63,8% dos alunos matriculados em creche de Porto Grande. No bairro Malvinas 
há apenas uma escola estadual que oferta os anos iniciais do ensino fundamental. 

Na zona rural do município, destaque para o Distrito do Cupixi, que abriga 6,4% das 
matrículas de Porto Grande em dois estabelecimentos escolares, um dos quais oferta dos anos 
iniciais, passando pelos finais e o ensino médio, até a Educação de Jovens e Adultos. No caso da 
Colônia Agrícola do Matapi, apesar de ter sido considerada uma categoria na Tabela 4, na verdade, 
como é composta por várias Linhas, a representatividade e a capacidade dos sete estabelecimentos 
escolares ali encontrados é pequena, abrangendo 6% dos alunos do município distribuídos de forma 
esparsa ao longo do território municipal rural.

As outras 15 escolas rurais são de porte diminuto e por mais que representem quase 50% 
do total dos estabelecimentos de ensino de Porto Grande, são responsáveis por apenas 11,6% das 
matrículas registradas no município. Esses estabelecimentos distribuem-se entre vilas, assentamentos 
e comunidades constituídas nas proximidades da BR-156. Sobre a localização destes e dos demais 
estabelecimentos escolares mencionados, ver Caderno de Mapas.

Atualmente, apesar das dificuldades enfrentadas em relação à falta de espaço escolar, a 
rede municipal consegue atender toda a demanda de educação infantil. Para atender à demanda 
de alunos das séries iniciais do ensino fundamental, prioridade do sistema municipal de ensino, 
há vários anos a Secretaria de Educação de Porto Grande tem tido a necessidade de alugar prédios 
para serem utilizados enquanto salas de aulas. Atualmente, das 76 salas de aula em funcionamento 
no município, 36 são próprias e as outras 40 alugadas. A Escola Municipal Acre tem dois anexos, 
ambos no centro do município, enquanto a Escola Municipal Adão Ferreira de Souza tem um anexo, 
situado no bairro do Aeroporto.

O quadro efetivo de professores é formado por 171 profissionais, sendo 34% com 
formação em magistério, 66% graduados e 5,8% pós graduados. Além disso, o município conta 
com sete técnicos efetivos na área de educação e 25 professores de áreas específicas que atuam 
com contrato administrativo.

Para além dos equipamentos e do número de funcionários, alguns indicadores básicos 
educacionais podem dar uma ideia da oferta dos serviços de educação pública no município, 
podendo-se, dentre eles, destacar: a taxa de analfabetismo, o iDEB, a taxa de escolarização líquida 
e os percentuais de defasagem escolar.

A Tabela 5 mostra as informações relativas ao analfabetismo, em relação a diferentes 
faixas etárias da população em Porto Grande. Também são apresentados os dados do Estado do 
Amapá, da região Norte e do Brasil, permitindo uma comparação entre os valores recenseados.
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TABELA 5. Taxa de analfabetismo acima de 15 anos e acima de 25 anos de idade, Porto Grande, 2000. 

informações acerca do Estado do Amapá, da região Norte e do Brasil a título de comparação.

esfera de abrangência 
Geográfica

% população 
15 anos ou mais analfabeta

% população 
25 anos ou mais analfabeta

Porto Grande 20,03 26,41

Estado do Amapá 11,71 16,03

Região Norte 11,6 -

Brasil 13,3 -

Fonte: iBGE. Censo Demográfico 2000.

As taxas de analfabetismo se mostram muito elevadas em Porto Grande, sendo superiores 
à média estadual, regional e nacional. No município, mais de 20% da população com 15 anos ou 
mais é analfabeta, com, aproximadamente, 26,5% da população com 25 anos ou mais na mesma 
condição. Entretanto, o fato dos indicadores do percentual de analfabetos acima dos 15 anos ser 
nitidamente inferior ao observado na faixa etária acima dos 25 anos, aponta para a tendência de 
decréscimo do analfabetismo. 

Atualmente, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (iDEB) é o principal 
indicador do MEC para a avaliação e o monitoramento da qualidade da educação brasileira. Esse 
índice foi criado pelo iNEP em 2007 com o objetivo de reunir, em um só indicador, dois conceitos 
importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas 
avaliações. A série histórica de resultados do iDEB se inicia em 2005, quando foram estabelecidas 
metas bienais de qualidade a serem atingidas pelo país, pelos estados e pelos municípios. 

Na Tabela 6 estão expostos os resultados do iDEB de Porto Grande, do Estado do Amapá 
e do Brasil. Nessa mesma tabela são registradas as metas projetadas para 2007, 2009, 2015 
e 2021.
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Pelo apresentado na Tabela 6, percebe-se que Porto Grande tem desempenho insuficiente 
no tocante à qualidade da educação ofertada. Em todos os anos da série, o iDEB municipal obteve 
nota abaixo da média nacional, sendo, em praticamente todos os casos, bastante acentuada a 
disparidade de valores. Em comparação com os índices estaduais, o município também apresentou 
iDEB mais baixos, sendo essa inferioridade mais marcante em relação às séries iniciais. 

Entretanto, observou-se uma tímida melhora entre 2005 e 2009. Em relação às metas 
projetadas pelo MEC, enquanto o Estado do Amapá não atingiu o valor estimado em 2007 e 2009, 
Porto Grande apresentou melhorias mais substanciais do que as esperadas.

TABELA 7. Taxa de escolarização líquida para os ensinos fundamental e médio em Porto Grande, Estado do 

Amapá, região Norte e Brasil, 2000.

Município
taxa de escolarização líquida

Fundamental (7-14 anos) ensino Médio (15 a 17 anos)

Porto Grande 89,8 26,2

Estado do Amapá 91,7 24,5

Região Norte 90,4 17,0

Brasil 94,3 33,3

Fonte: iBGE. Censo Demográfico 2000.

A título de comparação, de acordo com o Censo 2000, na região Sul, a média da taxa de 
escolarização líquida no ensino médio era de 47,1%, ou seja, praticamente o dobro da de Porto 
Grande. Considerando a região Norte do Brasil, o município apresentou indicadores de taxa de 
escolarização líquida mais elevados para o ensino médio e inferiores para o ensino fundamental.

 Há que se relevar que diversas variáveis incidem sobre os baixos índices de escolarização 
da população de 15 a 17 anos, muitas vezes não estando essas razões relacionadas à oferta 
educacional propriamente dita, como, por exemplo, a necessidade dos jovens entrarem precocemente 
no mercado de trabalho para auxiliar na composição da renda familiar. Por outro lado, o baixo 
número de estabelecimentos de ensino que ofertam esse nível e a inadequação dos espaços 
contribuem enormemente para a evasão escolar após o ensino fundamental.

Além da evasão escolar, outro problema bastante grave visualizado em Porto Grande 
é a defasagem dos alunos em relação à série na qual deveriam estar inseridos. Segundo dados 
da PNAD 2007, essa realidade não é particular dos municípios do Estado do Amapá, mas do 
Brasil como um todo, embora não se possa deixar de notar que as taxas de defasagem 
observadas no município superam em muito a média nacional. A defasagem escolar reflete o 
problema número um da educação brasileira em geral e dos municípios em particular: baixa 
qualidade do ensino, expressa nos altos índices de reprovação e abandono escolar, bem como 
baixos níveis de aprendizagem.
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TABELA 8. Defasagem escolar, distorção idade-série e idade-conclusão nos ensinos fundamental e médio, 

Porto Grande, 2007. informações sobre o Estado do Amapá e o Brasil a título de comparação.

Município

Distorção idade-série Distorção idade-conclusão

até a 4ª série De 5ª a 8ª série
ensino 

Fundamental
ensino Médio

Porto Grande 28,5 45,8 65,2 65,6

Estado do Amapá 30,9 57,1 61,9 48,7

Brasil 23,0 35,4 59,2 36,9

Fonte: MEC. Edudata Brasil.

A distorção idade-série é a defasagem entre a idade e a série que o aluno deveria estar 
cursando. Essa distorção pode ser considerada um dos grandes problemas do ensino fundamental, 
agravada pelos altos índices de repetência e de abandono escolar. A importância de analisar essa 
taxa consiste no fato de que muitos especialistas consideram que a distorção idade-série pode 
ocasionar alto custo psicológico sobre a vida escolar, social e profissional dos alunos defasados.

A dificuldade de garantir o ingresso do aluno na idade adequada e sua manutenção na 
escola é visível no Estado do Amapá e, principalmente, em Porto Grande. Mais de 28% dos 
estudantes de Porto Grande que frequentavam os anos iniciais do ensino fundamental estavam 
atrasados em relação ao andamento normal do curso. Nos anos finais a situação é ainda pior: 
45,8% dos adolescentes de Porto Grande cursavam séries com atraso. A conclusão é que o aluno, 
normalmente, faz a transição da educação infantil para a etapa seguinte já com defasagem, 
evidenciando falhas no processo educacional e entraves para a redução das desigualdades sociais. 

A taxa de distorção idade-conclusão é o indicador que avalia o percentual de alunos que 
concluem o nível de ensino com idade superior à recomendada pelo MEC. Os percentuais dos do 
município situam-se muito acima da média nacional, sendo, também, superiores aos do Estado 
do Amapá como um todo. O problema mostra-se mais grave entre os alunos de ensino médio em 
Porto Grande.

6.2.  saÚDe

Na área urbana de Porto Grande estão localizados quatro equipamentos de saúde públicos, 
assim divididos: uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um hospital geral e dois estabelecimentos 
vinculados ao centro de controle de endemias. Na área urbana também podem ser encontrados 
dois consultórios odontológicos particulares (um no centro e um no bairro do Aeroporto), um centro 
da Unimed (no bairro Malvinas) e três alojamentos para médicos (todos situados no centro). 

Já na zona rural são encontrados sete equipamentos de saúde públicos, segmentados, de 
acordo com o tipo de estabelecimento, da seguinte maneira: seis postos de saúde e uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS). Estes equipamentos localizam-se em várias regiões, incluindo 
assentamentos, comunidades localizadas nas proximidades da BR-156 e no Distrito do Cupixi, 
ainda que este esteja, para fins do presente estudo, sendo considerado como área urbanizada de 
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Porto Grande. A distribuição espacial destes estabelecimentos e dos descritos anteriormente para 
a zona urbana pode ser visualizada Caderno de Mapas.

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a Unidade 
Básica de Saúde localizada na área urbana de Porto Grande, UBS Wender Rodrigues de Sousa, 
situada no bairro do Aeroporto, conta com 03 médicos e 25 outros profissionais de saúde, todos 
vinculados ao SUS. A UBS tem atendimento apenas ambulatorial. 

O hospital geral, localizado no centro da sede do município, o Hospital Municipal Maria 
Lucia Guimarães da Silva, conta com 07 médicos e 46 outros profissionais de saúde, todos 
vinculados ao SUS. O hospital presta os seguintes atendimentos: ambulatorial, internação, SADT 
e urgência.

As informações mais detalhadas acerca dos equipamentos de saúde descritos acima 
podem ser encontradas nos quadros abaixo.

QUADRO 9. informações gerais e especificidades do Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva, 

Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: Hospital Municipal Maria Lucia Guimarães da Silva CNES: 2019736

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Avenida 08 de Agosto, 336	Bairro: Centro	Município: Porto Grande, AP

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Hospital Geral Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Dupla Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	07 Outros:	46 Total:	53

Tipo	de	Atendimento: Convênio:	

Ambulatorial SUS

internação SUS

SADT SUS

Urgência SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea e Referenciada

leitos

tipo leitos existentes leitos sus

Cirurgia Geral 05 05

Clínica Geral 19 19

Obstetrícia 04 04

Pediatria Clínica 06 06
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eQuiPaMentos

Tipo:	Diagnóstico	por	
imagem

existentes em uso sus

Raio X de 100 a 500 MA 01 01 SiM

Ultrassom Convencional 01 01 SiM

Tipo:	Infraestrutura existentes em uso sus

Grupo Gerador 01 01 SiM

Tipo:	Odontologia existentes em uso sus

Equipo Odontológico 01 01 SiM

Tipo:	Manutenção	da	
vida

existentes em uso sus

incubadora 01 01 SiM

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Urgência	e	Emergência Qtde./consultório leitos/equipos

Consultórios Médicos 01 00

Sala de atendimento a paciente 
crítico/grave

01 00

Sala de Curativo 01 00

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 02 00

Clínicas Especializadas 01 00

Odontologia 01 00

Sala de Cirurgia Ambulatorial 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 01 00

Sala de imunização 01 00

Sala de Nebulização 01 00

Tipo:	Hospitalar Qtde./consultório leitos/equipos

Sala de Cirurgia 01 00

Sala de Parto Normal 01 00

Leitos de Alojamento Conjunto 01 02

serviÇos De aPoio

tipo característica

Ambulância PRóPRiO

Central de Esterilização de Materiais PRóPRiO

Farmácia PRóPRiO

Lavanderia PRóPRiO

SAME ou SPP (Serviço de Prontuário de Paciente) PRóPRiO
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Nutrição e Dietética (SND) PRóPRiO

Serviço de Manutenção de Equipamentos TERCERiZADO

serviÇos esPecialiZaDos

serviço classificação terceiro

Serviço de Atenção ao Paciente com 
Tuberculose

Diagnóstico e Tratamento NãO

Serviço de Atenção ao Pré-Natal Parto e 
Nascimento

Acompanhamento do Pré-Natal de 
Baixo Risco

NãO

Serviço de Atenção Domiciliar Assistência Domiciliar NãO

Serviço de Diagnóstico por imagem Radiologia NãO

Serviço de Diagnóstico por imagem Ultrassonografia NãO

Serviço de Diagnóstico por Laboratório 
Clínico

Exames: bioquímicos, de uroanálise, 
sorológicos e imunológicos, 
microbiológicos, coprológicos, 
hormonais, hematológicos e hemostasia 
e imunohematológicos

NãO

Serviço de Fisioterapia Assistência Fisioterapêutica, 
Cardiovascular e Pneumofuncional

NãO

Serviço de Fisioterapia Assistência Fisioterapêutica nas 
Alterações em Neurologia

NãO

Serviço de Fisioterapia Assistência Fisioterapêutica nas 
Disfunções Músculo-Esqueléticas

NãO

Serviço de Urgência e Emergência Pronto Socorro Geral NãO

Serviço de Vigilância em Saúde Vigilância Sanitária NãO

       

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

O Hospital Municipal é a principal referência de atendimento na região e o único a dispor 
dos seguintes serviços especializados: atenção básica, internações, partos, ultrassonografia, raios-x, 
fisioterapia, serviço de nutrição e dietética, laboratório de análises clínicas, vigilância sanitária, 
atendimentos odontológicos, cobertura vacinal, assistência farmacêutica, atendimentos de clínico 
geral, de urgência e emergência. 
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Existem 34 leitos, sendo este o único estabelecimento que tem internação para 
procedimentos clínicos, pediátricos, puerpério e obstétrico. É também a única unidade que dispõe 
de duas salas para atendimento de urgência e emergência, atendendo à demanda espontânea.

QUADRO 10. informações gerais e especificidades da Unidade Básica de Saúde Wender Rodrigues de Sousa, 

Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG UBS Wender Rodrigues de Sousa CNES: 3039897

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Avenida Princesa Dayane	Bairro: Aeroporto	Município: Porto Grande, AP

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Unidade Básica de 
Saúde

Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	03 Outros:	25 Total:	28

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea e Referenciada

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

eQuiPaMentos

Tipo:	Odontologia existentes em uso sus

Equipo Odontológico 01 01 SiM

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 02 00

Odontologia 02 00

Sala de Curativo 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 02 00

Sala de Nebulização 01 00

Sala de imunização 01 00

Outros Consultórios Não 
Médicos

01 00

serviÇos De aPoio

tipo característica

Farmácia PRóPRiO

SAME ou SPP (Serviço de Prontuário de Paciente) PRóPRiO
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serviÇos esPecialiZaDos

serviço classificação terceiro

Estratégia de Saúde da Família Saúde Bucal Mi NãO

Estratégia de Saúde da Família Saúde da Família NãO

Serviço de Atenção ao Pré-Natal Parto e 
Nascimento

Acompanhamento do Pré-Natal 
de Risco Habitual

NãO

     

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

Por ser uma Unidade Básica de Saúde, a UBS Wender Rodrigues conta com uma equipe 
multidisciplinar, incluindo três médicos e 28 outros profissionais, entre enfermeiras, auxiliares de 
enfermagem, responsáveis por serviços de manutenção e limpeza, entre outros. Em termos de 
estrutura física, a unidade necessita de reformas e ampliações, bem como é necessária a aquisição 
de equipamentos e medicamentos, de modo a atender melhor a população que utiliza os serviços 
de saúde locais.

QUADRO 11. informações gerais e especificidades da Unidade Básica de Saúde José Luiz Gomes Barreto, 

Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG UBS José Luiz Gomes Barreto CNES:	2021641

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto 
Grande

Personalidade: Jurídica

Logradouro: Rodovia Perimetral Norte, km 150 Bairro: Cupixi – Zona Rural

Município: Porto Grande, AP

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	

Centro de Saúde/Unidade 
Básica

Esfera	Administrativa:	

Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)
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Profissionais	do	SUS:

Médicos:	02 Outros:	23 Total:	25

Tipo	de	Atendimento: 
Ambulatorial

Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

eQuiPaMentos

Tipo:	Odontologia existentes em uso sus

Equipo Odontológico 01 01 SiM

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Odontologia 01 00

Sala de Curativo 01 00

Sala de imunização 01 00

Sala de Repouso/Observação 
– indiferenciado 

01 01

Outros Consultórios Não 
Médicos

01 00

serviÇos De aPoio

tipo característica

Ambulância PRóPRiO

Farmácia PRóPRiO

SAME ou SPP (Serviço de Prontuário de Paciente) PRóPRiO

serviÇos esPecialiZaDos

serviço classificação característica

Estratégia de Saúde da Família Saúde Bucal Mi AMBULATORiAL

Serviço de Atenção ao Pré-Natal 
Parto e Nascimento

Acompanhamento do 
Pré-Natal de Baixo Risco

AMBULATORiAL

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

A UBS José Luiz Gomes Barreto, situada no Distrito do Cupixi, considerado como área 
urbana de Porto Grande em virtude de características particulares expostas em outros itens do 
presente estudo, possui uma boa estrutura, com uma quantidade de profissionais similar à 
encontrada na UBS do bairro do Aeroporto, área urbana da sede do município. Na UBS José Luiz 
Gomes Barreto so dois médicos e outros 23 profissionais à disposição para atender à população 
do distrito.

As unidades de saúde públicas encontradas em zona rural de Porto Grande estão descritas 
em maiores detalhes nos quadros a seguir.
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QUADRO 12. informações gerais e especificidades da Unidade Básica de Saúde Manoel de Souza Pereira, 

Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome:	PMPG	UBS	Manoel	de	Sousa	Pereira CNES: 2021625

Razão Social:	Prefeitura	Municipal	de	Porto	Grande Personalidade:	Jurídica

Logradouro:	Colônia	Agrícola	do	Matapi,	Linha	A Bairro:	Matapi	–	Zona	Rural

Município:	Porto	Grande,	AP

INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE

Tipo da Unidade: 

Centro	de	Saúde/Unidade	Básica	de	Saúde

Esfera Administrativa: 

Municipal

Gestão: Municipal Dependência: Mantida

Natureza da Organização: Administração	Direta	da	Saúde	(MS,	SES	e	SMS)

Profissionais do SUS:

Médicos: 
01

Outros: 15 Total: 16

Tipo de Atendimento:	Ambulatorial Convênio: SUS

Fluxo de Clientela:	Atendimento	de	Demanda	Espontânea

Leitos: Estabelecimento	não	possui	leitos	cadastrados

EQUIPAMENTOS

Tipo: Odontologia Existentes Em Uso SUS

Equipo	Odontológico 01 01 SIM

INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ASSISTÊNCIA

Tipo: Ambulatorial Qtde./Consultório Leitos/Equipos

Clínicas	Básicas 01 01

Odontologia 01 00

Sala	de	Curativo 01 00

Sala	de	Enfermagem	(Serviços) 01 00

SERVIÇOS DE APOIO

Tipo Característica

Ambulância PRÓPRIO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Serviço Classificação Característica

Estratégia	de	Saúde	da	Família Saúde	Bucal	MI AMBULATO-
RIAL

Serviço	de	Atenção	ao	Pré-Natal	Parto	e	Nasci-
mento

Acompanhamento	do	Pré-Natal	de	Bai-
xo	Risco

AMBULATO-
RIAL
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Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

Tal como a UBS situada no Distrito do Cupixi, a Unidade Básica de Saúde Manoel de 
Souza Pereira, localizada na Linha A da Colônia Agrícola do Matapi também apresenta uma equipe 
considerável, o que se torna ainda mais relevante por esta estar efetivamente em área rural. A UBS 
Manoel de Souza Pereira conta com um médico em tempo integral e outros 15 profissionais de 
diferentes áreas. Apesar de não contar com leitos de internamento, o atendimento ambulatorial ali 
realizado pode ser considerado adequado frente às necessidades locais e à capacidade de 
manutenção da esfera administrativa responsável.
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QUADRO 13. informações gerais e especificidades do Posto de Saúde Maria Brasilina Gonçalves, Porto 

Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG PS Maria Brasilina Gonçalves CNES: 2021617

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Rodovia Perimetral Norte, km 142 Bairro: Zona Rural

Município: Porto Grande, AP.

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Posto de Saúde Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	00 Outros:	02 Total:	02

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

Equipamentos:	Estabelecimento não possui equipamentos cadastrados

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Sala de Curativo 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 01 01

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

O posto de saúde Maria Brasilina Gonçalves, localizado em uma comunidade situada nas 
proximidades da BR-156, apresenta condições deficitárias, não contando com atendimento de 
nenhum médico, apenas de dois técnicos de enfermagem. Não existe nenhuma sala de atendimento 
clínico, apenas a sala de enfermagem e a sala de curativo; também não há nenhum equipamento 
disponível para usofruto dos moradores.
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QUADRO 14. informações gerais e especificidades do Posto de Saúde do Munguba, Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG PS do Munguba CNES: 2021633

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Rodovia Perimetral Norte, km 162 Bairro: Zona Rural

Município: Porto Grande, AP.

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Posto de Saúde Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	
00

Outros:	03 Total:	03

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

Equipamentos:	Estabelecimento não possui equipamentos cadastrados

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 01 01

Sala de Curativo 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 01 01

serviÇos De aPoio

tipo característica

Farmácia PRóPRiO

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

O Posto de Saúde do Munguba localiza-se relativamente próximo do PS Maria Brasilina 
Gonçalves, situando-se na mesma rodovia, a Perimetral Norte, distando do primeiro cerca de 20 
km. Além da proximidade geográfica, ambas as unidades de saúde contam com características 
bastante similares, diferenciando-se o PS do Munguba por possuir uma farmácia própria, uma sala 
de clínica básica e três técnicos de enfermagem – um a mais do que os que compõem o quadro 
de equipe alocado no PS do Km 142.
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QUADRO 15. informações gerais e especificidades do Posto de Saúde Vila do Munguba, Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG PS Vila do Munguba CNES: 6953883

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Rodovia Perimetral Norte, km 160 Bairro: Vila do Munguba 
– Zona Rural

Município: Porto Grande, AP.

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Posto de Saúde Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	00 Outros:	02 Total:	02

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

Equipamentos:	Estabelecimento não possui equipamentos cadastrados

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 01 01

Sala de Curativo 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 01 01

serviÇos De aPoio

tipo característica

Farmácia PRóPRiO

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

Percebe-se que o PS Vila do Munguba partilha de praticamente todas as características 
do PS do Munguba, situando-se, inclusive, na mesma rodovia, a uma distância de 20 km. Duas 
especificidades diferenciam os postos de saúde: enquanto o primeiro situa-se na Vila do 
Assentamento Munguba, ou seja, o local mais densamente povoado e onde estão disponíveis os 
poucos serviços e estabelecimentos de comércio, o segundo localiza-se em uma região relativamente 
mais remota desse mesmo assentamento; a segunda particularidade diz respeito à equipe, enquanto 
o primeiro possui três técnicos de enfermagem atuando, o segundo conta com dois profissionais 
dessa mesma formação.
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QUADRO 16. informações gerais e especificidades do Posto de Saúde do Vila Nova, Porto Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG PS do Vila Nova CNES: 7037821

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Garimpo do Vila Nova Bairro: Vila Nova – Zona 
Rural

Município: Porto Grande, AP.

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Posto de Saúde Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	00 Outros:	01 Total:	01

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

Equipamentos:	Estabelecimento não possui equipamentos cadastrados

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 01 01

Sala de Curativo 01 00

Sala de Enfermagem (Serviços) 01 01

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011)..

O atendimento no Posto de Saúde do Vila Nova é feito por apenas um técnico em 
enfermagem, ainda que o número de moradores da localidade seja relativamente elevado e sua 
distância para com o centro do município elevada. Essa distância, aliada às condições deficitárias 
da estrada de ligação a Porto Grande, faz com que, em caso de necessidade urgente, a situação 
torne-se de alta periculosidade para quem precisa ser atendido médico. A infraestrutura física do 
posto de saúde, bem como a oferta de medicamentos também fica aquém do necessário para 
atender à população local.
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QUADRO 17. informações gerais e especificidades do Posto de Saúde Manoel Camelo de Oliveira, Porto 

Grande, 2012.

inForMaÇÕes Gerais

Nome: PMPG PS Manoel Camelo de Oliveira CNES: 6953867

Razão	Social: Prefeitura Municipal de Porto Grande Personalidade: Jurídica

Logradouro: Assentamento Nova Colina Bairro: Nova Colina – Zona Rural

Município: Porto Grande, AP.

iNFORMAçõES SOBRE A UNiDADE

Tipo	da	Unidade:	Posto de Saúde Esfera	Administrativa:	Municipal

Gestão:	Municipal Dependência:	Mantida

Natureza	da	Organização:	Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)

Profissionais	do	SUS:

Médicos:	
00

Outros:	01 Total:	01

Tipo	de	Atendimento: Ambulatorial Convênio:	SUS

Fluxo	de	Clientela: Atendimento de Demanda Espontânea

Leitos:	Estabelecimento não possui leitos cadastrados

Equipamentos:	Estabelecimento não possui equipamentos cadastrados

instalaÇÕes Físicas Para assistÊncia

Tipo:	Ambulatorial Qtde./consultório leitos/equipos

Clínicas Básicas 01 01

Sala de Curativo 01 00

Sala de Repouso/
Observação

01 00

Sala de Enfermagem 
(Serviços)

01 01

Fonte: Ministério da Saúde. CNES (2012); Pesquisa de Campo (2011).

Tal como o Posto de Saúde do Vila Nova, o PS Manoel Camelo de Oliveira também conta 
com o atendimento de apenas um técnico de enfermagem. A unidade de saúde, localizada em um 
dos muitos assentamentos de Porto Grande, possui uma infraestrutura deficitária, com situações 
repetidas de falta de profissionais, equipamentos e medicamentos no atendimento dos moradores 
que, na maioria das vezes acabam sendo obrigados a deslocar-se ao centro de Porto Grande para 
conseguir atendimento.

Para além da existência de equipamentos de saúde, alguns indicadores são essenciais 
para caracterizar o atendimento de saúde municipal, dentre os quais se destacam: mortalidade 
infantil, esperança de vida, atendimento dos programas de saúde e, no caso de municípios 
ameaçados por doenças endêmicas, tal como é o caso de Porto Grande, as notificações das 
principais endemias. 
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A análise inicia-se aqui pelos indicadores de mortalidade infantil, apresentados na Tabela 
9. Lembra-se que as análises acerca da mortalidade infantil e da esperança de vida ao nascer são 
comumente utilizadas por órgãos de saúde para definir o estágio de adequação da oferta de 
atendimento médico e as condições sociais locais.

TABELA 9. Mortalidade infantil e variação percentual no período, Porto Grande, 2002 a 2008. informações 

acerca do Estado do Amapá e do Brasil a título de comparação.

abrangência

taxa de Mortalidade infantil anual*

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
variação 

(%)

Porto Grande 23,3 24,1 24,1 30,7 25,5 7,5 16,8 -38,69

Estado do Amapá 24,2 20,7 22,5 20,3 21,8 20,8 20,7 -16,90

Brasil 19,3 18,9 17,9 17,0 16,4 15,7 15,0 -28,66

* Considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SiM/SiNASC.

Fonte: Ministério da Saúde. Datasus.

Um dos indicadores mais importantes na avaliação das condições de saúde de uma 
localidade é a taxa de mortalidade infantil, expressa pelo coeficiente de óbitos por 1.000 
nascimentos. Tal índice é tão revelador do estado de desenvolvimento do âmbito de saúde que 
dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), uma das 18 metas a serem alcançadas até 2015 refere-se, exatamente, à redução 
da mortalidade infantil.

Os dados apresentados na Tabela 9 referem-se apenas aos óbitos e nascimentos coletados 
pelo SiM/SiNASC, por isso, divergem de outras estimativas realizadas pelo Ministério da Saúde e 
pelo iBGE. Ainda assim, essas informações permitem que se trace um quadro relativamente acurado 
acerca da mortalidade infantil no município em análise.

Porto Grande apresentou uma redução substancial desse indicador entre 2002 e 2008, 
ainda que entre 2007 e 2008 tenha havido um incremento de quase 50% da taxa de mortalidade 
infantil no município. A série histórica de Porto Grande revela índices menores do que os do Estado 
do Amapá no ano inicial e nos dois anos finais, porém, em relação aos indicadores nacionais, Porto 
Grande só mostra índices menores no ano de 2007.

TABELA 10. Esperança de vida ao nascer, Porto Grande, 2000. informações sobre o Estado do Amapá e o 

Brasil a título de comparação.

abrangência esperança de vida ao nascer

Porto Grande 68,68

Estado do Amapá 67,68

Brasil 70,46

Fonte: iBGE. Censo Demográfico 2000.
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São utilizados os dados do Censo 2000 porque até o presente momento ainda não foram 
divulgados esses indicadores para o ano de 2010. Em relação à expectativa de vida, Porto Grande 
possuía algumas das melhores médias entre os municípios do Estado do Amapá, superando, 
inclusive, a cidade de Santana, um dos maiores centros urbanos da região. Os índices municipais 
também superavam, à época, os estaduais. Em comparação com o nível nacional, entretanto, o 
desempenho do município deixa a desejar, uma vez que a média municipal é razoavelmente mais 
baixa do que a brasileira. 

A Tabela 11 apresenta os principais indicadores de atenção básica em saúde, divididos 
por modelo de atenção e percentuais de cobertura.

TABELA 11. indicadores de Atenção Básica em Saúde, Porto Grande, 2009. informações sobre o Estado do 

Amapá e o Brasil a título de comparação.

atenção Básica

Município
Modelo de 
atenção

População 
coberta(1)

% população 
coberta pelo 

programa

% de 
crianças c/ 
esq.vacinal 
básico em 

dia

% de 
cobertura de 
consultas de 

pré-natal

Prevalência 
de 

desnutrição(2)

Porto 
Grande

PACS - -   -   -   -   

PSF 13.210 88,3 97,6 85,6 8,7 

Estado do 
Amapá

PACS 81.236 13,0 90,7 66,9 0,5 

PSF 345.660 55,2 92,5 79,5 1,2 

Brasil
PACS 20.194.460 10,5 93,5 74,3 1,7 

PSF 95.638.435 49,9 95,8 73,5 1,9 

Onde: (1) Situação no final do ano. (2) Em menores de 2 anos, por 100.

Na tabela: PACS = Programa de Agentes Comunitários de Saúde e PSF = Programa Saúde da Família.

Fonte: SiAB (2010).

Observando a tabela anterior, a primeira constatação que chama atenção é o fato do 
município não ser atendido pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em Porto 
Grande, o PACS funcionou até 2006, porém, atendendo um percentual de menos de 10%  
da população. 

Contrariando a tendência nacional, de ampliação da abrangência dos programas de 
atenção em saúde, tanto no Estado do Amapá quanto no município em análise, tem havido uma 
redução significativa do percentual da população atendida por essas iniciativas federais. Ainda 
assim, o percentual populacional atendido pelo Programa Saúde da Família (PSF) é bem mais 
elevado em Porto Grande do que no Estado e no país. Apesar de ter uma faceta positiva, de maior 
assistência em saúde, este dado revela que há um maior contingente de habitantes em situação 
de risco, bem como que há déficits acentuados na estrutura de saúde local.

É digna de registro a existência de uma incidência alta de leishmaniose no município de 
Porto Grande, assim como em Tartarugalzinho e Mazagão. Em Porto Grande estão concentrados 
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trabalhadores da área de mineração e da construção da estrada para o Oiapoque, que ficam em 
área de risco por trabalharem na abertura da floresta. Segundo os dados do Centro de Tratamento 
de Doenças Tropicais, cerca de 90% das pessoas atingidas por leishmaniose ou malária geralmente 
não são do município, ou seja, fazem parte da população flutuante. Quem é do local já sabe os 
horários de risco, mas migrantes nordestinos, que não tem o hábito de se proteger dessas doenças, 
ficam mais vulneráveis. 

A Secretaria de Estado da Saúde e Centro de Vigilância Sanitária de Macapá forneceu, 
em 2012, o número de ocorrências de endemias existentes de notificação compulsória e doenças 
e agravos de notificação imediata do município de Porto Grande de 2010 até junho de 2012. Essas 
informações estão dispostas na Tabela 12.

TABELA 12. Número de ocorrências de endemias de notificação compulsória e de doenças e agravos de 

notificação imediata, Porto Grande, 2010 a 2012.

ocorrência/Doença 2010 2011 2012

Acidentes por animais peçonhentos 41 61 17

Atendimento anti-rábico 20 23 03

Dengue 54 56 00

Leishmaniose Tegumentar Americana 62 52 34

Malária 2.154 2.896 955

TOTAL 2.331 3.088 1.009

Fonte: UVE/DE/CVS/SESA.

Em relação às endemias, o maior problema de Porto Grande é a malária, que apresenta 
um quadro de crescimento nos anos apresentados na série da Tabela 12. Os casos de malária 
representam, em 2010, 2011 e 2012, respectivamente, 92,4%, 93,8% e 94,6% do total. Desse 
modo, percebe-se que enquanto os outros indicadores apresentam tendência anual de redução, a 
incidência de malária mostra um vetor de crescimento ano a ano.

A Tabela 12 ratifica o que foi mencionado anteriormente em relação à leishmaniose, uma 
vez que pode se observar que, apenas nos primeiros seis meses de 2012, essa doença já apresentava 
um número de notificações que correspondia a mais de 50% do total de notificação em 2010, ano 
da série que apresentou o maior valor de casos dessa doença.

Por conta dessa situação endêmica, está sendo canalizado, na sede do município, um 
dos principais afluentes do rio Araguari a atravessar a zona urbana de Porto Grande. Essa medida, 
que está sendo levada a cabo com investimentos da Prefeitura, visa diminuir o número de casos 
de notificações de endemias no município. 



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

129

6.3.  HaBitaÇÃo

Com base no Sistema Nacional de Habitação de interesse Social (SNiS), intituído pela Lei 

no 11.124/2005, o Ministério das Cidades abriu uma linha específica de financiamento para a 

elaboração de Plano Local de Habitação de interesse Social (PLHiS) pelos municípios de todo o 

país. Essa linha de financiamento durou até 2010, mas, assim como muitos outros municípios, 

Porto Grande não conseguiu acessar a verba dentro do prazo estipulado. Compreendendo a realidade 

das localidades caracterizadas pela baixa capacidade administrativa, o Ministério das Cidades 

instituiu uma versão simplificada do PLHiS direcionada para os municípios com menos de 50.000 

habitantes. Aproveitando esta oportunidade, Porto Grande iniciou o preenchimento do cadastro 

online do PLHiS simplificado no ano de 2011. Recentemente, em junho de 2012, o processo foi 

concluído e enviado para análise pelo Ministério, aguardando, no momento, apenas sua aprovação.

A Secretaria Municipal de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEMiDUR) é 

responsável pelo setor habitacional no município de Porto Grande. Em 2011 a Prefeitura, por 

meio dessa Secretaria, organizou um Programa de Ação Social para obter informações atualizadas 

sobre a situação de infraestrutura de cada bairro da área urbana. Foi realizado um cadastro de 

famílias que identificou a necessidade de 756 novas unidades habitacionais na cidade. Esse 

cadastro classificou e caracterizou  as áreas com inadequação habitacional da maneira exposta 

no Quadro 18.

QUADRO 18. Carência de infraestrutura em bairros de Porto Grande, 2011.

Bairro asfalto
rede de 
esgoto

Fossas 
sépticas

abastecimento 
de água

rede de energia 
elétrica

Manoel Cortêz X X X X X

Aeroporto X X X X

Conjunto Habitacional da Caixa - 
Bairro Aeroporto

X X X X

Bairro Novo – Área Vi X X X X X

FONTE: Ação Social, Prefeitura Municipal de Porto Grande – PMPG (2011).

O levantamento também identificou, nos mesmos bairros, o número de unidades 
habitacionais com diferentes problemas de inadequação, tais como adensamento excessivo, 
ausência de unidade sanitária, cobertura inadequada, localização em área de risco ou de preservação 
ambiental, como pode ser visto na Tabela 13. 
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TABELA 13. Número de unidades habitacionais com inadequação em bairros de Porto Grande, 2011.

Bairro
com adensamento 

excessivo
sem unidade 

sanitária
com cobertura 

inadequada

situadas em área de 
risco ou de preservação 

ambiental

Manoel Cortêz 94 150 53 05

Aeroporto 148 97 05 03

Conjunto Habitacional 
da Caixa Bairro 
Aeroporto

08 0 0 0

Bairro Novo -  Área Vi 53 76 09 0

Total 303 323 67 8

FONTE: Ação Social, Prefeitura Municipal de Porto Grande – PMPG (2011).

Durante o levantamento de campo para fins de elaboração do Plano Diretor foram 
registradas duas áreas urbanas que estão sendo designadas pela Prefeitura como espaços para 
construção de novas unidades habitacionais, estando uma localizada no bairro do Aeroporto e a 
outra no Bairro Novo ou Área Vi.

No bairro do Aeroporto, com investimento do Governo Federal, Caixa Econômica e 
Ministério das Cidades, a Prefeitura Municipal de Porto Grande (PMPG) administra um projeto de 
construção de (30) trinta unidades habitacionais. Esta área, denominada Conjunto Habitacional 
da Caixa do Bairro Aeroporto (Figura 35), faz parte do Plano de Habitação de interesse Social, ou 
seja, é uma ação de apoio federal ao poder público municipal na construção de unidades 
habitacionais. Algumas unidades já tiveram a construção finalizada e estão sendo utilizadas 
enquanto outras ainda se encontram inacabadas. Em julho de 2012, quando foi feito o levantamento 
de campo, observou-se que não havia nenhuma atividade sendo desenvolvida na parte da área 
caracterizada como canteiro da obras. Segundo informações da PMPG, a obra está paralisada 
aguardando repasse de recursos. 
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FiGURA 35. Conjunto Habitacional da Caixa, bairro Aeroporto.

O valor total do investimento é de R$ 763.289,97. A placa encontrada atualmente no 
local mostra o inicío da obra como em 02 de abril de 2012 com o objetivo de construir 15 
unidades habitacionais no valor global de R$ 404.330,07. O término da obra estava previsto 
para 31 de julho de 2012 conforme descrição da mesma placa. O contrato foi feito entre a F&E 
Malvão Ltda (EPP) e a Secretaria Municipal de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
(SEMiDUR) (Figura 36).



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

132

FiGURA 36. Conjunto Habitacional da Caixa, bairro Aeroporto.

         

        

A outra área designada para projeto de construção de unidades habitacionais está 
localizada no Bairro Novo, Área Vi. Esta área está sendo reservada pela Prefeitura para o programa 
habitacional federal “Minha Casa Minha Vida”. Outros serviços estão previstos para esta quadra 
conforme Figura 37. 
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FiGURA 37. Quadra institucional planejada pela PMPG no Bairro Novo, Área Vi.

Fonte: SEMiDUR – PMPG (2012). 

informações da Secretaria de Estado da infraestrutura (SEiNF) sobre o déficit atual de 
habitação no município de Porto Grande apontam para a necessidade de construção de 1.910 
unidades habitacionais, o que consiste em uma área de aproximadamente 109 hectares. A SEiNF 
acredita que é extremamente necessário dar suporte técnico do Estado aos municípios, porém, 
preocupa-se em não tirar a autonomia do poder municipal.

Para compreender a situação da habitação no município de Porto Grande foi realizada 
entrevista com Manoel Serrão, Coordenador de Habitação da Secretaria de Estado de infra-Estrutura 
(SEiNF):

No momento estamos procurando uma área de aproximadamente 109 ha. Ela não precisa ser 

num único ponto, ela pode ser dividida, pode ser área existente que já tenha algum loteamento 

ou que já esteja loteada para habitação. Precisamos construir 1.910 habitações. Pelo IBGE nós 

temos um déficit habitacional de 1.469, valor que surgiu de conversas com o IBGE e a SEINF e 

um tratamento de dados em cima do último Censo. Só que o déficit habitacional não é só a 

necessidade de habitação; nas áreas de invasão existem casas de alvenaria sem reboco, de 

madeira, casas construindo fossas no quintal ao lado do poço, áreas sem abastecimento de rede, 

ou seja, também há necessidade por habitação quando as habitações são irregulares ou 

subnormais. Então, o número 1.469 não comporta a necessidade das habitações, por isso 

colocamos um acréscimo X de 30% e nós chegamos ao número de 1.910 habitações que, pela 

estimativa que nós temos, para construir estas unidades habitacionais, levando em conta todo 

equipamento comunitário, seriam necessários 109 ha. Aqui em Macapá, comparando com os 
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demais municípios, não são encontradas áreas para construir 50, 100 habitações, mas terrenos 

cravados no meio das cidades. No caso dos municípios, a gente está pensando em pegar áreas 

menores; por exemplo, nós temos aqui 1.910 habitações, mas a gente não pretende fazer num 

único local. A gente acha que não é saudável para o município fazer num único local, porque 

desse jeito se está criando dois municípios, adjacentes; então, a gente está procurando pequenas 

áreas já cravadas no município para construir, porque constrói 100 aqui, 200 ali, o entorno já 

acaba atendendo. As primeiras perguntas que a gente faz aos municípios são as seguintes: ‘vocês 

têm algum Plano Diretor?’, ‘vocês têm uma Lei do Uso do Solo?’, ‘o que é que está orientando a 

ocupação, a expansão urbana?

 O município de Porto Grande não participa de outros programas habitacionais como o 
“Minha Casa Minha Vida”. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, o município aplicou, entre 
2007 e 2010, um valor de R$36.800,00 em habitação. Porém, com a aprovação do Plano Local 
de Habitação de interesse Social (PLHiS/2011), a meta da Prefeitura Municipal de Porto Grande 
é a construção de 300 unidades habitacionais com recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
interesse Social (FNHiS) – que somam R$ 500.000,00 – até 2016.  

6.4.  saneaMento Básico

O saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais 
de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. O correto gerenciamento deste conjunto de serviços 
favorece a qualidade de vida da população.

Em Porto Grande estes serviços, essenciais e vitais para o funcionamento da cidade, 
apresentam-se em situação bastante precária. Há falta de rede de abastecimento de água ou o 
abastecimento é escasso e a qualidade do tratamento está comprometida; os resíduos sólidos (lixo) 
são destinados para uma lixeira pública a céu aberto; não há sistema de coleta e tratamento de 
esgoto e a drenagem e o manejo das águas pluviais é implantado pontualmente para amenizar 
situações de risco.

6.4.1.  SiSTEMA DE ABASTECiMENTO DE ÁGUA

De acordo com dados do iBGE (2010), Porto Grande tem 19,19% do total de domicílios 
municipais atendido pelo serviço de rede de abastecimento de água. Na área urbana, este número 
é mais significativo, com a rede geral chegando a atender 17,22% dos domicílios, enquanto na 
área rural o percentual cai dramaticamente para 1,96%.

Na sede do município o serviço de rede de abastecimento de água atende 67% dos 
domicílios na área central próxima ao rio. A pior situação em área urbana, segundo dados do iBGE 
(2010), é a do atendimento de apenas 2,09% dos domicílios do bairro Manoel Cortêz e de parte 
do bairro do Aeroporto. A rede da Área Vi ainda não estava implantada no ano de 2010.
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FiGURA 38. Situação do serviço de abastecimento de água por setor censitário em Porto Grande.

FONTE: iBGE 2010.

FiGURA 39. Situação do serviço de abastecimento de água na sede de Porto Grande (%) em 2010.
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Para descrever o sistema de captação, adução, recalque, reservação e tratamento de água 
foram utilizados dados e informações da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá 
(CAESA). Segundo a Companhia, a cidade de Porto Grande é atendida por dois sistemas: um 
construído na década de 1980 pelo Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP)6 do Ministério da 
Saúde, que é hoje operado e mantido pela Prefeitura; e outro sistema construído, operado e mantido 
pela própria CAESA. 

6.4.1.1. sistema da Prefeitura

Segundo informações da CAESA, o sistema operado pela Prefeitura funciona apenas 6,50 
h/dia, nos seguintes horários: das 6h30 às 8h30, das 12h às 14h e das 18h às 20h30. A captação 
é feita por dois poços tubulares rasos de 8” de diâmetro e 12m de profundidade, construídos ao 
lado da mata que protege a nascente do rio Pedreira na área do Horto Municipal. Sua vazão total 
é estimada de 12 m3/h, sendo 50% dessa vazão (6 m3/h) utilizada para abastecimento do bairro 
do Aeroporto.

A adutora de água bruta é constituída de tubos de PVC JR 2” e 4”, interligando os poços 
ao  reservatório apoiado em concreto armado. O sistema de abastecimento de água não tem adutora 
de água tratada porque a água para o bairro Aeroporto é bombeada diretamente na rede (distribuição 
em marcha). O sistema de tratamento consiste apenas em cloração com pastilhas de cloro. A 
reservação consiste de um reservatório apoiado em concreto armado com capacidade de 80m³ que 
se encontra em boas condições de uso. O reservatório elevado está localizado na área do Hospital 
e àtende aquela unidade de saúde. 

Como pôde ser observado durante a pesquisa de campo, a rede de distribuição 
existente encontra-se em precárias condições de uso, atendendo em torno de 20% dos 
domicílios do bairro Aeroporto.

6.4.1.2. sistema da caesa

A captação existente é feita por intermédio de passarela de madeira e casa de captação; 
está localizada a montante do lago que abastece o balneário da cidade, na margem esquerda da 
BR-210, e se encontra em condições precárias. O lago do balneário da cidade serve de manancial 
para o sistema existente, cuja vazão é insuficiente para atendimento da demanda atual. 

A adução é feita no referido lago até a Estação de Tratamento de Água pressurizada (ETA 
compacta) por uma adutora constituída de tubos de PVC PB JE DN 150mm com extensão total 
de 380m que se encontra em boas condições de uso. O sistema de tratamento existente consiste 
da ETA compacta com vazão nominal de 60m3/h, porém, o tratamento só é dado a 50% dessa 
vazão. A reservação consiste de dois reservatórios apoiados em concreto armado, com capacidade 

6	 O	FSESP	contribuiu	com	ações	preventivas	e	de	saneamento	básico	em	regiões	despovoadas	oferecendo	serviços	de	
infraestrutura	urbana	em	comunidades	carentes	incluindo	o	de	saneamento,	a	exemplo	da	municipalização	de	sistemas	públicos	de	
abastecimento	de	água,	utilizando	tecnologias	simplificadas	e	adaptadas	a	cada	realidade.
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de 400m³ (um de 100m³ em bom estado de conservação e outro de 300m³ inacabado) e um 
reservatório elevado metálico de 30m³, que se encontra em precárias condições de uso.

A rede de distribuição, segundo relatório da CAESA, encontra-se em boas condições de 
uso, atendendo em torno de 20% dos domicílios urbanos. De 2009 até junho de 2012 houve um 
acréscimo de 25% no cadastro de consumidores de água.

O Quadro 19 mostra a situação da rede, considerando como “inativa” a situação na qual 
existe a rede mas não está operando; «factível» como a situação na qual existe rede disponível mas 
não está ligada; e “potencial” quando não existe a rede, somente o projeto. As ligações ativas 
correspondem ao número de imóveis atendidos pela rede de água.

QUADRO 19. Situação da ligação de água do sistema da CAESA, Porto Grande, 2012.

cateGoria ativa inativa Factível Potencial total

Residencial 201 214 179 - 594

Comercial 11 04 13 - 28

industrial - - 03 - 03

Público 13 04 - - 17

Total 225 222 195 - 642

Fonte: Relatório 24/07/2012, CAESA.

Em abril de 2011 a CAESA apresentou um Plano para Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água da cidade de Porto Grande. Para preparar o plano, a CAESA utilizou o 
percentual de crescimento anual calculado pelo iBGE para previsão da população no fim da 
implantação do plano. O crescimento anual para a cidade de Porto Grande, no período de 2000 a 
2007, foi de 3,23%. A população no início do plano (2011) era de 10.464 e para o final do Plano 
(2031) está projetada para 19.774 habitantes. O Plano, a ser implantado, deverá atender 100% 
da população prevista.

O sistema que está sendo implantado deverá atender uma população de 41.421 
habitantes, com previsão de atendimento até o ano de 2042 (alcance de 23 anos), e sua execução 
será dividida em três etapas.

Segundo o plano, a 1ª Etapa, composta de 3 fases, deve utilizar três fontes de recursos 
financeiros, a saber:  

•	 Fase	1: a ser executada com recursos do Governo do Estado do Amapá (GEA) no valor 
de R$ 2.000.000,00. O projeto encontra-se em fase de revisão para licitação pela 
CAESA.

•	 Fase	2: a ser executada com recursos do TC/PAC nº 032/07 no valor de R$ 
1.200.000,00, dos quais R$ 1.080.000,00 são provenientes da Funasa e R$ 
120.000,00 de contrapartida do GEA.
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•	 Fase	3: recursos de Emenda Parlamentar para o município (CV nº 1353/07) no valor 
de R$ 1.031.000,00, sendo R$ 1.000.000,00 da Funasa e R$ 31.000,00 de 
contrapartida. Encontra-se em fase de licitação pelo município.

A 2ª etapa tem execução prevista para 2012 e deverá ser realizada com recursos  
do PAC2/FUNASA com alcance de 15 anos (2012/2027) ou até atingir uma população de  
22.023 habitantes. 

A 3ª etapa tem execução prevista para 2027 com recursos a definir e alcance de 15 anos 
(2028/2042) ou até atingir uma população de 41.421 habitantes. 

O levantamento de campo utilizou informações da CAESA para compor o mapa de rede 
de abastecimento de água existente. Conforme a Figura 29, a rede de abastecimento de água 
atende parcialmente o centro da sede municipal, os bairros de Palmeiras e Copalma e uma pequena 
parcela do bairro Malvinas. O bairro do Aeroporto tem rede de abastecimento parcialmente 
implantada e um projeto complementar está em execução; este último faz parte do Plano para 
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água iniciado pela CAESA em 2011. Nos bairros 
Manoel Cortêz e Bairro Novo ou Área Vi não há rede de distribuição e, como no bairro mais antigo, 
Malvinas, a água utilizada é a de poço. 



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

139

FiGURA 40. Situação da rede de abastecimento de água e drenagem existente na área urbana de Porto 

Grande.

Fonte: CAESA (2012).
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Durante o levantamento de campo foram feitas várias entrevistas com a população na 
área urbana questionando a qualidade da água distribuída e as formas de abastecimento que 
utilizam quando o domicílio não se encontra conectado à rede municipal de abastecimento. Nas 
entrevistas com os moradores constatou-se que a rede instalada atende de forma regular as áreas 
mais antigas, a saber: Centro, Malvinas, Palmeiras e Copalma. A população, de forma geral, 
expressa descontentamento e classifica o abastecimento de água potável na área urbana como 
precário. 

João Cássio Ribeiro é um morador antigo do bairro Manoel Cortêz. Veio do Maranhão e 
vive no Amapá há vinte anos. Morou em Santana e depois se mudou para Munguba. Há oito anos 
possui um terreno nas proximidades do bairro Manoel Cortêz. É comerciante no bairro em que 
reside e proprietário de outro terreno, onde também tem um pequeno comércio. Seu relato, descrito 
abaixo, é representativo da opinião dos moradores entrevistados.

Isto aqui tinha poucas casas quando eu vim morar para cá. Então na verdade a gente tem um 

terreno ali em baixo, uma área grande, que é cem por cem, e lá mesmo eu que ia por um caminho, 

pra lá, aí foi o tempo que foi fazendo estas ruas, que foram ajeitando, o pessoal vai chegando 

mais para perto, e agora já tem esta quantidade de casa aí para todo lado. Agora lá no final, já 

para varar, como se diz no rumo do fórum, o Paulo Cortêz cortou agora, doou uns quantos terrenos 

para o pessoal também que precisa fazer casa...e aí tá assim movimentando, fizeram igreja 

católica pra lá, estão fazendo outra igreja ali de crente também. E aí a gente tá vendo aqui, vendo 

estas dificuldades que sempre a gente passou... que eu fui um dos primeiros aqui, quando veio 

para cá sem energia eu puxei para mais de 500 metros de extensão daqui lá para onde não tinha 

energia, lutando para morar aqui né, que eu me agradei deste bairro aqui devido aquele terreno 

ali de baixo e aí foi o tempo que eu inventei este comercinho aqui e até agora eu tenho arrumado 

o pão de dia a dia com ele.  

Olha, a necessidade que esse bairro aqui passa é que fica esta lama estúpida aí. Uma outra 

dificuldade que nós passa aqui neste bairro aqui, geral, é água. Eu quero dizer para a senhora 

que eu desconheço se teve um cidadão aqui, que pra por água na torneira aqui nesse bairro para 

ele, não teve que gastar dois mil reais com despesa, com cavar o poço, colocar manilha, 

encanação toda - aqui tem poço aí que inclusive este poço bem aí, que passa bem aí para o 

outro lado da estrada, que tá cavado aí, tem uns dez metros de fundura aqui dá um areião... 

esse areião quando bole ele vem embora tem que meter manilha, é quatro, cinco, seis dez 

manilha e não é todo mundo que tem esta condição. No verão aqui a gente passa necessidade. 

Pra ver, esse poço meu aqui agora mesmo desbarrerou e olha aí a qualidade da água, bem turva. 

Nem todo mundo tem condição de fazer um poço porque não é fácil hoje ganhar dois mil reais, 

para a gente que ganha nada, como se diz, tem dificuldade. Dois mil reais se o cara pegar dois 

mil reais dá para ele fazer uma casinha. E ele empatar num poço! (Figura 32).
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FiGURA 41. à esquerda, sistema de abastecimento por poço no bairro Manoel Cortêz; à direita, placa de 

obra Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Grande, bairro Aeroporto.

          

De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Amapá (ADAP), em 2012 existiam dois 
projetos para ampliação do sistema de abastecimento de água de Porto Grande, a saber: o termo 
de compromisso TC/PAC 032/07 – GEA, no valor total de R$ 1.200.000,00, sendo R$ 
1.080.000,00 provenientes do concedente e os demais R$ 120.000,00 do proponente; e o 
convênio CV 808/07 – GEA, com valor total de R$ 1.000.000,00, dos quais R$ 900.000,00 são 
de responsabilidade do concedente e os outros R$ 100.000,00 do proponente.

6.4.2.  SiSTEMA DE ESGOTAMENTO SANiTÁRiO

A rede de tratamento de esgoto é inexistente em todo o município. Nas áreas urbanas 
mais adensadas o esgoto e a drenagem de águas da chuva são jogados diretamente nos rios que 
passam pelo município sem nenhum tipo de tratamento, podendo contaminar não apenas os rios 
e lago como também o lençol freático, utilizado para abastecimento de água por grande parte da 
população.

Observa-se no Quadro 20, elaborado a partir de informações fornecidas pela CAESA como 
se encontra, atualmente, a situação de ligações de esgoto na área urbana do município de Porto 
Grande. inexistem ligações ativas de domicílios de quaisquer modalidades, encontrando-se todas 
elas como potenciais conexões ao sistema de esgotamento sanitário.

QUADRO 20. Situação da ligação de esgoto do sistema da CAESA, Porto Grande, 2012.

cateGoria ativa inativa Factível Potencial total

Residencial - 01 01 594 594

Comercial - - - 28 28

industrial - - - 03 03

Público - - - 17 17

Total - - 01 641 642

Fonte: Relatório 24/07/2012, CAESA.
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O Quadro 21 apresenta as informações relativas ao cadastramento do município no 
Programa FUNASA para Planos Municipais de Saneamento, no qual Porto Grande foi inserido 
pela ADAP.

QUADRO 21. Plano de Saneamento Básico, Porto Grande, 2012.

Programa objeto
valor 

concedente 
(r$)

valor 
Proponente 

(r$)

valor total 
(r$)

situação

Programa FUNASA 
3621120120001 
Nº da Proposta 
011320/2012

Plano 
Municipal de 
Saneamento 
Básico 

751.120,83 31.296,70 782.417,53

Encaminhado 
para a 
Prefeitura, 
SEMA e CAESA

6.4.3.  COLETA E DESTiNO DO LiXO

Segundo a SEMiDUR, a coleta do lixo acontece de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 
e, no período da tarde, das 14h às 17h30. Aos sábados pela manhã a coleta prioriza o comércio 
central, as feiras, os balneários e as praças. A atividade de coleta está distribuída por bairros, 
conforme o Quadro 22.

QUADRO 22. Coleta de lixo de acordo com o dia da semana, o período e o bairro, Porto Grande, 2012.

coleta – PeríoDo Da ManHÃ (7h30 às 11h30)

Localidade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Aeroporto X X X X X

Bairro Novo 
ou Área Vi

X X X X X

coleta – PeríoDo Da tarDe (14h às 17h30)

Localidade Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Centro X X X X X X

Malvinas X X X X X

Copalma X X X X X

Palmeiras X X X X X

Serraria X X X X X

Fonte: Secretaria Municipal de infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEMiDUR 2012).

A Prefeitura dispõe de dois coletores e uma caçamba para a coleta do lixo domiciliar. 
Existe um terceiro coletor, mas esse se encontra danificado e, portanto, fora de uso. Para a rotina 
de coleta domiciliar semanal na área urbana a Prefeitura utiliza quatro garis e uma caçamba. O 
trajeto da coleta percorre as ruas e em cada cruzamento recorre o lixo dos trechos direito e esquerdo 
das avenidas. O lixo é depositado em terreno a céu aberto em Porto Platon. Segundo a SEMiDUR, 
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a Prefeitura é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar. Não há serviço de coleta do lixo 
industrial, orgânico ou sobras de construção.

Entrevista com Valdir Ferreira Pantoja, Secretário da Secretaria Municipal de infraestrutura 
e Desenvolvimento Urbano de Porto Grande, descreve a oferta dos serviços públicos de coleta 
de lixo:

O problema seríssimo aqui, que nós enfrentamos, é lixo, entulho na rua. As pessoas entendem 

que a rua é lixeira; é uma falta de educação tão grande! Então elas cortam uma árvore pegam o 

lixo e tudo vai para a rua. E a Prefeitura tem a responsabilidade somente com o lixo doméstico, 

que é responsabilidade total do município. O lixo industrial, o lixo que o pessoal tem no quintal 

não é responsabilidade do município, então eles vão jogando na rua. Para tirar o lixo da rua o 

gasto é muito grande, tem o aluguel de equipamento, de máquina para tirar, que fica muito caro. 

Se você for levantar, então, os custos gastos com limpeza durante um ano são muito altos. 

Estamos tentando agora, tem um projeto de educação ambiental, para apresentar para o prefeito, 

para através de panfletagem, palestras nas escolas, fazer uma parceria com a Secretaria de 

Educação, para poder tentar educar. A única forma de combater é educando. Se não for 

educando, só chegar e repreender, não consegue resolver o problema que a gente tem aqui. 

FiGURA 42. à esquerda, coleta de lixo domiciliar. à direita, lixo jogado em via pública no bairro Copalma.

         

A ADAP é responsável pelo projeto desenvolvido para a implantação de um aterro sanitário 
urbano no município de Ferreira Gomes, que deverá substituir a atual lixeira pública. Segundo a 
Engenheira Ambiental Ana Vitória Ribeiro Bezerra, que trabalha na assessoria técnica da ADAP, a 
área destinada em projeto para o aterro sanitário é a mesma onde atualmente está situado o lixão 
de Ferreira Gomes e deverá atender não só esse município como também Porto Grande. O iMAP 
estudou e aprovou o local, que contará com 13 células para lixo domiciliar, 03 células para resíduo 
hospitalar e 01 célula para carcaças de animais. O aterro sanitário está dimensionado para 
utilização em um período de vinte anos. 

A forma de tratamento do lixo utilizará a tecnologia UASB (Up Flow Anaerobic Sludge 
Blanket), que consiste no uso de um reator anaeróbico de elevada eficiência, bem mais rápido do 
que o processo efetuado por meio de reatores convencionais.
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QUADRO 23. Obras de resíduos sólidos urbanos, Porto Grande, 2012.

Ministério objeto
valor Global 

(r$)
valor do 

repasse (r$)
valor da 

contrapartida (r$)
situação

SAúDE/
FUNASA

implantação do 
Aterro Sanitário 
Urbano no 
Município de 
Porto Grande 

1.903.845,75 1.865.768,83 76.153,83 Em projeto

FONTE: ADAP (2012).

6.4.4. SiSTEMA DE DRENAGEM

O município não possui sistema de drenagem de águas pluviais, que são escoadas 
diretamente para os rios ou igarapés e somadas às enxurradas das chuvas ocasionam o assoreamento 
dos rios e igarapés. Na parte urbana da sede poucas vias apresentam rede de drenagem instalada, 
conforme mostra a Figura 43. Na maioria dos bairros a situação das vias é precária e as obras são 
pontuais e direcionadas somente para resolver as questões mais críticas de erosão que impedem 
a circulação de veículos. Mesmo nas vias pavimentadas não há sistema de drenagem instalado. A 
Figura 44 mostra que no bairro Palmeiras existem projetos aguardando recursos.   

FiGURA 43. Drenagem existente na área central de Porto Grande, 2012.
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FiGURA 44. Drenagem existente e projetada no bairro Palmeiras, Porto Grande, 2012.

FiGURA 45. à esquerda, BR-210, bairro Centro. à direita, via no bairro do Aeroporto.
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FiGURA 46. Vias alagadas no bairro Aeroporto.

         

FiGURA 47. Drenagem projetada em execução no Conjunto Habitacional da Caixa.

O Quadro 24 apresenta, de acordo com informações obtidas na ADAP, os projetos de 
drenagem para controle de malária em execução no município de Porto Grande.
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QUADRO 24. Projetos de drenagem para controle da malária, Porto Grande, 2012.

convênio/
termo de 

compromisso
objeto

valor 
concedente 

(r$)

valor 
Proponente 

(r$)

valor total  
r$)

situação

TC/PAC 
0799/07 –  
GEA

Construção de Canal 
de Drenagem para 
Controle da Malária 
em Porto Grande 1ª 
etapa - SEDE

1.800.000,00 200.000,00 2.000.000,00
Em 

execução

CV 0006/08 –  
PMFG

Construção de Canal 
de Drenagem para 
Controle da Malária 
em Porto Grande 2ª 
etapa - SEDE

800.000,00 88.000,00 888.000,00
Em 

execução

FONTE: ADAP (2012).

O termo de compromisso e o convênio referem-se às duas etapas de construção de um 
canal de drenagem na sede do município com valor total, englobando a 1ª e a 2ª fase, de R$ 
2.888.000,00. Tal canal já foi mencionado no estudo quando da análise da estrutura de saúde 
(item 6.2.) e tem importância por se caracterizar como uma medida de controle dos elevados – e 
tendentes ao aumento – índices de malária. 

6.5.  serviÇos Funerários

Porto Grande possui um cemitério, localizado entre as ruas Mario Cruz e Gonçalves Dias, 
próximo à orla do rio Araguari (Figura 48). Apesar da Prefeitura não ter repassado as informações 
sobre a capacidade do cemitério até o momento, por observação é possível inferir que ainda há 
espaço para novos sepultamentos. Não há capela mortuária no cemitério e, em geral, os velórios 
são realizados nas residências.

A cidade possui uma casa especializada em serviços funerários, localizada na Rua Getúlio 
Vargas, a duas quadras do cemitério municipal.
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FiGURA 48. Cemitério da Paz, situado no bairro Malvinas.

6.6.  enerGia elÉtrica

De acordo com dados do iBGE (2010), Porto Grande tem 92,94% de sua população total 
atendida pelo serviço de energia elétrica (Figura 49). Na área urbana este número é mais 
significativo, atingindo 99,27% dos domicílios localizados na sede municipal e 96,43% das casas 
do Distrito do Cupixi.

A empresa responsável pelo serviço no município é a Companhia de Eletricidade do Amapá 
(CEA) e a energia que abastece Porto Grande é gerada pela Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, 
instalada no município vizinho, Ferreira Gomes, e ligada por uma linha de transmissão. Uma 
pequena parte dos domicílios que possuem energia elétrica, 1,66% do total, utilizam outras formas 
de geração por não estarem ligados à rede da CEA. 
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FiGURA 49. Situação do serviço de energia dos domicílios de Porto Grande (%), 2010.

Os casos de domicílios não conectados à rede da CEA localizam-se, predominantemente, 
na área rural, em regiões mais afastadas da infraestrutura instalada, com destaque especial 
para a porção norte do município, onde das 63 residências existentes, 28, ou 36,64%, 
encontram-se nesta situação. Cabe destacar que esta é a região com maior número de 
domicílios sem energia elétrica.

FiGURA 50. Distribuição de energia elétrica na área rural de Porto Grande, 2012.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

150

Analisando a Figura 50 verifica-se que, além do setor norte já citado, a região sudeste, 
que faz divisa com o município de Ferreira Gomes, também possui um índice baixo de atendimento 
da rede de energia elétrica. Este fato chama a atenção por esta área integrar a porção mais 
infraestruturada do município, ao contrário do setor norte. A região a oeste apresenta um patamar 
intermediário de abrangência do serviço na área rural, com 84,3% dos domicílios atendidos.

Na área urbana, apesar do índice de abrangência do serviço ser bastante alto, há uma 
leve diferença entre alguns setores. A porção oeste e central da malha urbana, onde se concentra 
a maior parte do comércio e serviços do município, tem 100% dos domicílios atendidos pela rede 
de energia da CEA. Os índices mais baixos são verificados na área entre a Avenida Amapá e Centro 
(98,43%), na porção a oeste da antiga pista do aeroporto (98,99%) e na Área Vi (98,64%), no 
caso desta última muito provavelmente por estar ainda em processo de consolidação. Apesar dos 
índices de não atendimento serem pouco significativos, as diferenças coincidem com as análises 
do uso e ocupação do solo, indicando certa vulnerabilidade nestas regiões.

De acordo com os moradores, tanto da sede como do Distrito do Cupixi, o corte de energia 
por períodos curtos de tempo (de duas a quatro horas) é relativamente frequente, mas, em geral, 
a companhia de energia avisa a população com antecedência por meio das rádios locais.  

FiGURA 51. Abastecimento de energia elétrica no município de Porto Grande, 2012.

A iluminação pública, importante para o conforto e segurança dos transeuntes, está 
presente em quase todas as ruas da sede de Porto Grande, mas, em algumas vias são detectados 
problemas no serviço. Esta iluminação é feita, em sua maioria, com lâmpadas de vapor de sódio 
acopladas nos postes de distribuição de energia elétrica. Na Figura 51, é possível perceber que 
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mesmo a Área Vi, apesar de pouco habitada, já possui iluminação pública nas quadras localizadas 
mais a leste. Considerando o processo intenso de ocupação do bairro, aponta-se a necessidade de 
prover o restante das quadras com o serviço. Ressalta-se que as áreas públicas, em especial a 
praça cívica, o balneário da área urbana e a praça da orla do rio Araguari são bem iluminadas 
(Figura 51).

FiGURA 52. à esquerda, iluminação pública em espaços públicos; à direita, lâmpadas acopladas aos postes 

de energia elétrica.

         

A sede do Distrito do Cupixi também possui iluminação pública em sua porção mais 
urbanizada, seguindo os mesmos padrões da sede municipal. 

De acordo com informações no site da CEA7, a comunidade do Cupixi terá em breve uma 
subestação com um transformador de 7.5 MVA que atenderá às necessidades do distrito, da 
localidade de Vila Nova e do município de Pedra Branca do Amapari, que hoje recebe energia da 
subestação de Serra de Navio. Segundo o site, com esse investimento a CEA pretende fazer duas 
redes elétricas: a primeira de Cupixi direto ao município de Pedra Branca do Amapari e a segunda 
direta para a localidade de Vila Nova para atender s mineradoras que atuam naquela região e usam 
energia termoelétrica à base de óleo diesel. Com a construção dessa rede, as empresas passariam 
a ser clientes da Companhia. O transformador de 7.5 MVA foi cedido pela Eletronorte para CEA e 
anteriormente atendia à subestação Macapá i, que foi desativada depois da construção da 
subestação Santa Rita. 

6.7.  seGuranÇa PÚBlica

A Constituição da República Federativa de 1988, em seu art. 144, estabelece que 
segurança pública é de competência da União, sendo delegada de forma subsidiária aos governos 
dos Estados o estabelecimento e a manutenção dos efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do 

7 CEA – Companhia de Eletricidade do Amapá, consulta em 02.10.12. http://www.cea.ap.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=134:transcupixi&catid=36:noticia
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Corpo de Bombeiros. Por se tratar de um assunto de suma importância para a manutenção da 
ordem social e para a preservação da dignidade da pessoa humana, valor supremo na Constituição 
de 1988, não é delegada responsabilidade aos municípios, a não ser no que se refere à criação de 
Guardas Municipais, que atuam apenas em casos específicos. 

6.7.1.  íNDiCES DE CRiMiNALiDADE

No Estado do Amapá, o controle das informações acerca da segurança pública é realizado 
pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). A partir do banco de dados 
dessa Secretaria foram inventariadas as ocorrências nas unidades de Porto Grande. Tais informações 
estão expostas a seguir, permitindo traçar um quadro da segurança pública no município.

Na Figura 53 estão dispostos os números fornecidos pela SEJUSP em relação às 
ocorrências registradas em Porto Grande entre 2004 e 2008. Ressalta-se que, provavelmente, 
esses índices devem ser mais elevados do que os apresentados no gráfico, uma vez que é 
extremamente comum, principalmente em pequenos municípios, que um grande número de 
ocorrências não chegue às estatísticas oficiais.

FiGURA 53. Ocorrências registradas em Porto Grande entre 2004 e 2008.

Fonte: SEJUSP-AP.

Fica evidente que a questão da segurança pública é um problema grave em Porto Grande, 
com tendência de crescimento em um cenário de migração e de implantação de grandes obras de 
infraestrutura. O ano de 2008 revelou-se como o mais violento da série, com 1.277 ocorrências 
registradas no município. 

Em relação aos tipos de ocorrência registrados observa-se a predominância de crimes 
considerados leves, geralmente ocorrências típicas de municípios do interior ocasionadas por grupos 
de adolescentes (gangues) ou frutos de desavenças entre vizinhos. Essa informação pode ser 
constatada na Tabela 14, que apresenta as principais ocorrências discriminadas e acumuladas 
entre 2004 e 2008 em Porto Grande.
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TABELA 14. Ocorrências de segurança pública registradas no município de Porto Grande e percentual sobre 

o total, 2004 a 2008.

tipo de Delito Porto Grande % sobre o total

Ameaça 747 13,68

Lesão corporal dolosa 729 13,36

Comunicação de crime 641 11,74

Furto em residência 420 7,69

Furto a transeunte 298 5,46

Outros furtos 269 4,93

Estupro 06 0,11

Acidente de trânsito 75 1,37

Esbulho possessório 50 0,91

Afogamento 36 0,66

Roubo a transeunte 32 0,59

Tentativa de homicídio 20 0,37

Homicídio doloso 14 0,26

Atentado violento ao pudor 08 0,14

Crime contra o meio ambiente 01 0,02

Outras ocorrências 2.113 38,71

total 5.459 100,0

Fonte: SEJUSP-AP.

Porto Grande revela algumas características de cidades mais populosas, com índices 
consideráveis de ocorrências mais graves, tais como acidentes, assaltos a transeuntes, tentativas 
de homicídio e homicídios dolosos. Entretanto, majoritariamente, as outras ocorrências dominam 
os bancos de dados, sendo compostas, como já mencionado, por desavenças entre vizinhos, 
vandalismo juvenil e outros delitos avaliados como de menor gravidade no âmbito penal.

Os dados mais recentes disponíveis são provenientes dos registros de ocorrências efetuados 
pela Delegacia de Policia de Porto Grande entre 2009 e 2012, estando dispostos na Tabela 15. 
Percebe-se uma queda acentuada do número registrado pela SEJUSP em 2008, principalmente 
nos casos de delitos como furto e roubo, que eram bastante numerosos nos registros estaduais.
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TABELA 15. Ocorrências de segurança pública registradas nos municípios de Porto Grande e percentual 

sobre o total, 2009 a 2012.

Delito

2009 2010 2011 2012*

no de 
casos

% do 
total

no de 
casos

% do 
total

no de 
casos

% do 
total

no de 
casos

% do 
total

Furto 45 83,4 249 73,4 273 70,3 176 72,7

Roubo 04 7,4 25 7,4 26 6,7 15 6,2

Latrocínio - - 02 0,6 01 0,3 - -

Homicídio - - 02 0,6 02 0,5 01 0,4

Violência 
Doméstica

05 9,2 59 17,4 85 21,9 50 20,7

Assalto - - 02 0,6 01 0,3 - -

total 54 100 339 100 388 100 242 100

* Até junho.

Fonte: Delegacia de Polícia de Porto Grande (2012).

Apesar dos registros para 2009, 2010, 2011 e 2012 ficarem bem abaixo do número de 
ocorrências relatadas pelo órgão de segurança estadual entre 2004 e 2008, verifica-se que no 
período exposto na Tabela 15 houve um aumento considerável do número de casos de violência, 
especialmente quando se considera que o último ano da série só tem registro até junho. O gráfico 
da Figura 54 aponta para essa evolução.

FiGURA 54. Ocorrências registradas em Porto Grande entre 2004 e 2012.

Fonte: SEJUSP-AP (2004-2008) e Delegacia de Polícia de Porto Grande (2009-2012).

É difícil crer que tenha havido uma redução de casos de violência da ordem de quase 
3.000% no decorrer de um ano, por isso adota-se aqui o critério de que a queda substancial entre 
2008 e 2009 deve-se à diferenciação de fontes, dado que entre 2004 e 2008 obtiveram-se 
informações da Secretaria de Justiça do Amapá (SEJUSP-AP) e de 2009 a 2012 as informações 
locais foram disponibilizadas pela Delegacia de Polícia de Porto Grande.
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6.7.2. ESTRUTURA DiSPONíVEL

6.7.2.1. Polícia Militar

O 7º Batalhão da PM, denominado Araguari, está sediado em Porto Grande e comanda 
além deste, os municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Ferreira Gomes, 
Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá e Cutias do Araguari. 

Em Porto Grande são 36 profissionais divididos entre o efetivo do Estado Maior, que são 
os oficiais que comandam a seção administrativa e a 1ª Companhia, que conta com 20 policiais 
atuando dentro da sede do município. A Tabela 16 apresenta o contingente populacional atendido 
pelo 7º Batalhão por município e o efetivo policial total. 

TABELA 16. População dos municípios atendidos pelo 7º Batalhão e respectivo efetivo policial, 2010.

Município População
efetivo do 7º Batalhão

1ª companhia 2ª companhia

Amapá 8.005 - -

Cutias 4.634 12 -

Ferreira Gomes 5.772 - 08

Pedra Branca do Amapari 10.773 - -

Porto Grande 16.825 36 -

Pracuúba 3.783 - -

Serra do Navio 4.409 - -

Tartarugalzinho 12.435 - -

TOTAL 66.636 44

Fonte: iBGE. Censo Demográfico de 2010 e Allegretti (2011).

Segundo informações levantadas em campo, muitos policiais que inicialmente são 
destinados ao 7º Batalhão acabam sendo transferidos para áreas mais interioranas e não são 
substituídos. Assim, hoje, tem-se uma média de 1.500 habitantes para cada policial em atividade, 
um índice considerado inadequado por autoridades na área de segurança pública, que estipulam 
um policial para cada 250 habitantes. Somente para fazer a cobertura de Porto Grande seriam 
necessários, no mínimo, 50 policiais adicionais. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) não possui uma estatística oficial 
acerca do número ideal de policiais por habitantes que seja aplicável em todas as regiões do Brasil. 
Aparentemente, a SENASP admite que, em cada região, dependendo dos recursos físicos existentes 
para os policiais, da qualificação dos mesmos, das características do ambiente urbano ou rural e 
das características da população residente haverá uma necessidade diferenciada de policiais. 

Entretanto, a maioria dos especialistas em segurança pública, ao examinar o contingente 
policial per capita, acaba adotando os critérios do sistema norte-americano de cálculo de efetivo, 
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uma vez que este é originário de profunda análise estatística e científica por técnicos que 
chegaram a um consenso de que o efetivo necessário para o sistema policial local varia de 1,5 
(um e meio) a 2,5 (dois e meio) policiais para cada 1.000 (mil) habitantes, tanto na área urbana 
como na área rural. No caso de Porto Grande o contingente de policiais per capita está apresentado 
na Tabela 17.

TABELA 17. Policiais civis e militares per capita, Porto Grande, 2011. informações a respeito do Estado do 

Amapá e Brasil a título de comparação.

População

Polícia Militar Polícia civil

Hab./Policial
1.000 hab.  
por Policial

Hab./Policial
1.000 hab. 
por Policial

Porto Grande 16.825 467,3 2,13 1.869,4 0,53

Estado do Amapá 587.311 197,5 5,06 723,3 1,38

Brasil 183.987.291 446,4 2,23 1.490,9 0,67

Fonte: Allegretti (2011) e Portal do Ministério da Justiça (disponível em http://portal.mj.gov.br/).

Apesar de a média de policiais militares por mil habitantes em Porto Grande ficar acima 
da visualizada no Estado do Amapá e no Brasil, a existência de efetivo policial não é um indicador 
suficiente, pois é preciso analisar as condições da infraestrutura e de custeio, fatores que limitam 
a ação dos agentes de segurança pública, tal como segue abaixo.

Em termos de infraestrutura física, a sede do 7º Batalhão em Porto Grande, embora antiga, 
foi recentemente reformada com apoio da Prefeitura e da Promotoria (Figura 46). Entretanto, não 
existe alojamento feminino apropriado, sendo utilizada, atualmente, a estrutura que foi adaptada 
na sala que era do Subcomando. As instalações destinadas aos soldados são precárias e a cozinha 
está necessitando de conserto. Desde julho de 2009 o 7º Batalhão não recebe verbas de custeio. 

FiGURA 55. Sede e veículos do 7º Batalhão em Porto Grande.

         

Hoje, encontram-se à disposição do 7º Batalhão apenas três viaturas, sendo que uma 
delas não é da Polícia Militar, mas utilizada para serviços de manutenção e outra quebrou no 
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município do Amapá. No Batalhão ainda estão alocadas três motos, entretanto, foram repassadas 
com defeitos e, por tal motivo, apenas uma se encontra em ação. Outra viatura (uma 4x4) capotou 
e está aguardando conserto no pátio do Batalhão. A falta de viaturas faz com que o Batalhão tenha 
que recorrer aos veículos particulares dos policiais para responder a ocorrências, fazer visitas, 
inspeções e diligências. O Quadro 25 resume as principais informações a respeito da Polícia Militar 
no município.

QUADRO 25. infraestrutura física, de equipamentos e efetivos da Polícia Militar, Porto Grande, 2011.

efetivo

infraestrutura Física equipamentos

estrutura 
Principal

instalações para uso dos 
soldados e alojamento

viaturas Motos

Porto Grande 36 Reformada
Precárias (não existe 
alojamento feminino)

03 (apenas 
01 rodando)

03 (apenas 
01 rodando)

Fonte: Allegretti (2011).

Em relação à Polícia Civil, a estrutura física é nova, contando com um prédio grande, 
construído recentemente, com várias celas e equipamentos de informática. A antiga sede tinha 
vinte anos e a reforma mais atual foi decorrência de uma ação da Promotoria contra o Governo.

FiGURA 56. infraestrutura física e de equipamentos da Polícia Civil em Porto Grande 2011.

         

O problema da Polícia Civil no município é o contingente, são apenas 08 profissionais e 
um delegado. Havia pelo menos dois agentes de plantão até o período eleitoral quando foram 
remanejados para outro município. A previsão é que, em breve, policiais que estão em desvio de 
função voltem para a área, ampliando o quadro de funcionários. 

A Delegacia Civil de Porto Grande tem uma viatura, uma Parati, inadequada para a 
demanda existente. Há necessidade de viatura adequada para realizar o transporte de presos para 
Macapá, de vítimas que precisam de exames especializados e de armas apreendidas para a perícia.

A Delegacia trabalha com ocorrências como furtos, lesões corporais, ameaças de morte, 
calúnia, difamações, injúrias, menores infratores, entorpecentes e violência contra a mulher; o  
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atendimento é geral por ser uma Delegacia geral. O que mais se observa na Delegacia, hoje, são 
casos de uso de entorpecentes. O Quadro 26 resume as principais informações a respeito da Polícia 
Civil em Porto Grande.

QUADRO 26. infraestrutura física, de equipamentos e efetivos da Polícia Civil, Porto Grande, 2011.

Município efetivo
infraestrutura Física equipamentos

estrutura Principal viaturas

Porto Grande
08 policiais 
01 delegado

Reformada 01

Fonte: Allegretti (2011).

As informações obtidas no 7º Batalhão apontam para um crescimento das ocorrências 
relacionadas à lesão corporal e a brigas com visitantes de outros municípios. Delitos cometidos por 
menores são rotineiros, principalmente os relativos ao vandalismo. O número de assaltos também 
mostra um incremento recente. 

Em Porto Grande, em virtude de sua localização estratégica, na confluência da comunicação 
entre Macapá e os municípios do interior, o problema de tráfico de drogas se mostra preocupante. 
Atualmente, observa-se um intenso incremento de delitos relacionados ao crack. As questões 
referentes às drogas têm adquirido um vulto acentuado por conta dos problemas de infraestrutura 
de segurança, ou seja, ao pequeno efetivo que não condiz com o número de ocorrências.

Levantamento realizado em 2012 evidenciou que a estrutura de segurança pública 
disponível para atender Porto Grande e os municípios sob jurisdição da Polícia Militar continua 
precária sendo necessária reforma do prédio do Comando e aquisição de equipamentos e viaturas. 
O episódio de incêndio ocorrido no canteiro da FGE em Ferreira Gomes em janeiro deste ano 
evidenciou a necessidade de rever a estratégia de policiamento e segurança em toda a região uma 
vez que os profissionais treinados para atender esse tipo de incidente, o Batalhão de Operações 
Especiais – BOPE, estão no Comando Central em Macapá. 

A Polícia Civil em Porto Grande conta com uma estrutura nova, com um prédio reformado, 
mas com um quadro reduzido de apenas 8 profissionais e um Delegado. Conta também com uma 
viatura apenas, inadequada para a atuação mais eficaz. 

6.8.  MoBiliDaDe

O presente item tem como objetivo analisar as questões relacionadas à mobilidade no 
território municipal, quais sejam: a estrutura viária intermunicipal, a estrutura viária municipal, as 
condições físicas e o funcionamento das vias urbanas, o transporte de cargas e de passageiros. 
Ressalta-se que, com exceção das ligações intermunicipais, a estrutura viária é um dos fatores de 
desenvolvimento considerados como de interesse local e, portanto, de acordo com a Constituição 
Federal, sua construção e manutenção é uma atribuição do município.
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6.8.1.  ESTRUTURA ViÁRiA iNTERMUNiCiPAL

A estrutura viária intermunicipal é responsável pela ligação de Porto Grande com os outros 
municípios do Estado, inclusive com a capital, Macapá. No caso deste município, estas interligações 
têm sido feitas por dois modais, o rodoviário e o ferroviário. Apesar do território de Porto Grande 
ser atravessado por uma rede fluvial significativa, a configuração dos leitos dos rios não permite a 
navegação de embarcações de médio e grande porte. 

O relevo do Amapá, justaposto à necessidade de escoamento da grande quantidade de 
minério extraída no interior do Estado, resultou na construção de uma rede ferroviária na década 
de 1940. Porto Grande encontra-se na rota destas explorações, além de também possuir jazidas 
minerais, configurando-se como uma potencialidade para o desenvolvimento deste modo de 
transporte. O município é cortado por um ramal ferroviário de sudeste a nordeste, perfazendo um 
total de 112 km, ligando uma série de localidades e passando, inclusive, na sede urbana. Dentre 
estas localidades, destaca-se o Distrito do Cupixi, que possui uma estação ferroviária que serve a 
passageiros e ao escoamento de produção mineral e agrícola. Ressalta-se que não há estação na 
sede urbana do município, excluindo-se a possibilidade de utilização deste modal pelos habitantes 
desta região de Porto Grande.

Considerando que o Amapá ainda é um estado novo, com baixa densidade populacional, 
a rede rodoviária é pequena quando comparada a outras regiões brasileiras. Porto Grande encontra-
se no trajeto de uma das duas principais rodovias do Amapá, a BR-210, que liga Macapá ao Estado 
do Pará, passando por Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. Dos 471 km de extensão da 
rodovia, 123 km encontram-se no território de Porto Grande, dos quais 59 km são pavimentados. 

O trecho pavimentado da BR-210, que perfaz o trajeto de Macapá até a sede urbana de 
Porto Grande, tem níveis variados de qualidade das condições físicas de infraestrutura. Na porção 
mais próxima à Macapá existem muitos buracos na pista, configurando-se como uma área de risco 
de acidentes. O trecho mais próximo do município encontra-se em melhores condições de 
trafegabilidade. A pista é bem sinalizada em todo o trajeto.

O restante da rodovia, a partir da sede de Porto Grande até o limite do município, apesar 
de não estar pavimentada, também se encontra em boas condições de trafegabilidade. A via é larga 
e, aparentemente, passa por procedimentos de manutenção periódicos. O tráfego neste trecho da 
rodovia é reduzido se comparado com a ligação entre Macapá e a sede municipal. No entanto, 
apesar da existência da estrada de ferro, há uma quantidade significativa de caminhões passando 
pela BR-210. A sede do Distrito do Cupixi, que se localiza na beira da rodovia, configura-se como 
um ponto de parada e de prestação de serviços para os caminhoneiros. 
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FiGURA 57. BR-210, trecho entre Distrito do Cupixi e sede de Porto Grande.

Não há rodovias estaduais servindo ao município, mas, de acordo com o Mapa intermodal 
do Amapá, produzido pelo DNiT8, existem dois projetos que interceptam o território municipal: a 
rodovia AP-130, que liga Mazagão ao norte do Estado, passando pelo encontro das rodovias BR-
210 e BR-156 em Porto Grande; e a rodovia AP-140, que parte do extremo sul do Amapá, da 
localidade de Vila Nova, e se conecta à rodovia AP-410 na região noroeste do Estado, passando 
na porção oeste do território portograndense, numa região carente de estradas.  

Além da melhoria da trafegabilidade do trecho que liga Macapá a Porto Grande, destaca-
se a necessidade de adequação de desenho do encontro entre a BR-210 e a BR-156, que acontece 
três quilômetros antes da sede de Porto Grande (Figura 58). Com a tendência de aumento de 
tráfego, o formato simplificado atual, que pode ser observado na imagem abaixo, pode acarretar 
acidentes. Além disso, há um projeto para a construção de rodovia estadual (AP-130) que deverá 
encontrar as rodovias federais nesta mesma interseção.

8 <http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/mapas-multimodais/AP.pdf>. 
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FiGURA 58. Encontro entre BR-210 e BR-156, próximo à sede de Porto Grande.

6.8.2.  ESTRUTURA ViÁRiA MUNiCiPAL

Além da rodovia federal que corta a região, Porto Grande é servido por uma rede de 
estradas que interligam localidades e propriedades rurais situadas em toda a extensão do município. 
Comumente chamadas de ramais, estas estradas não são pavimentadas e apresentam condições 
variadas de trafegabilidade. No total, as estradas rurais de Porto Grande perfazem em torno de 
350 quilômetros de extensão.

Como pode ser observado na Figura 59, a maior parte dos ramais encontra-se na porção 
central do território municipal, coincidindo com a área de maior densidade populacional. A porção 
norte do município, ocupada predominantemente por unidades de conservação por se caracterizar 
pela grande quantidade de remanescentes florestais de grande relevância, não possui estradas. Há 
apenas um ramal que dá acesso ao Projeto de Assentamento Manoel Jacinto, atualmente sem 
conexão com outras estradas, mas com projeto futuro de se ligar com a rede viária rural de Ferreira 
Gomes. A porção sul, apesar da baixa densidade populacional, também é carente de estradas de 
ligação municipal. 



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

162

FiGURA 59. Rede viária municipal e áreas de concentração populacional, Porto Grande, 2010.

Também é possível observar que os ramais servem parcialmente aos assentamentos da 
reforma agrária localizados em território municipal. Pela sua configuração de ocupação do solo, 
estes assentamentos concentram uma grande quantidade de agricultores familiares que, além das 
necessidades pessoais de deslocamento, precisam escoar sua produção. 

Em reuniões públicas realizadas em algumas localidades rurais, especialmente no Campo 
Verde, os agricultores se queixaram da pouca quantidade de estradas e da má qualidade das 
existentes. Observando-se a Figura 59, percebe-se que, pela extensão do território municipal, a 
quantidade de ramais é realmente reduzida, apesar de atender às regiões onde as famílias estão 
mais concentradas.

6.8.3.  ESTRUTURA ViÁRiA URBANA

A rede viária urbana da sede de Porto Grande é formada por vias dispostas em desenho 
mais ou menos ortogonal, somando em torno de 78 km de ruas, com largura variando entre 04 e 
40 metros. Uma característica marcante destas vias é que elas não possuem calçadas e passeios 
preparados para a circulação de pedestres, com exceção de alguns trechos de quadras onde as 
calçadas são construídas pelos proprietários dos imóveis lindeiros à rua.  Da mesma maneira, a 
arborização das vias é bastante precária, considerando que apenas 3 km do total de 78 km são 
devidamente arborizados.
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FiGURA 60. à esquerda, via sem calçadas; à direita, rua arborizada.

         
       

A falta de passeios adequados e de arborização resulta em riscos e desconforto na 
circulação de pedestres. Além disso, levando-se em conta o clima quente da cidade e o aumento 
de temperatura causado pela impermeabilização do solo inerente ao processo de urbanização, a 
arborização contribuiria para a manutenção do microclima da área urbana.

Além da falta de passeios adequados, a cidade não possui ciclovias. Grande parte dos 
habitantes utiliza este meio de transporte e, até o momento, os ciclistas circulam nas pistas de 
rolamento, convivendo com os veículos motorizados. Este fato não chega a se configurar como um 
conflito significativo pela baixa intensidade de tráfego nas ruas de Porto Grande, mas, com o 
aumento da frota de veículos motorizados, a situação pode mudar, trazendo riscos para os ciclistas. 

O município não possui uma lei de sistema viário, no entanto, percebe-se uma 
hierarquização espontânea das ruas, marcada pelo desenho das vias e pela função que exercem 
naturalmente. Neste sentido, é possível afirmar que a via de maior nível hierárquico é a BR-210 
que além de ser utilizada para o tráfego rodoviário intermunicipal acumula a função de via de 
circulação urbana, muito utilizada pelos moradores pelo fato de (i) ser uma via larga de fácil 
circulação, (ii) possuir pavimentação asfáltica de boa qualidade, (iii) interceptar toda a malha viária 
na direção leste-oeste e (iv) concentrar uma grande quantidade de serviços, comércio e equipamentos 
públicos, inclusive a Prefeitura da cidade.

Devido ao uso atual, a Rua Mario Cruz e a Avenida Joaquim Frazão de Araújo, formando 
um binário no sentido sudeste-nordeste e atravessando toda a malha urbana, podem ser classificadas 
num segundo nível de hierarquia. Enquadrando-se no mesmo nível, verifica-se a importância da 
Rua Gerino Porto, que faz a ligação do centro com os bairros do leste da cidade. Com potencial 
para configurar um terceiro nível hierárquico, a Avenida Amapá e a Avenida 08 de agosto também 
são importantes para a circulação urbana por apresentarem um desenho propício para a fluidez e 
organização do tráfego, possuindo canteiro central e duas pistas de rolamento para cada sentido. 
Esta configuração hierárquica pode ser conferida no Mapa do Sistema Viário no Caderno de Mapas.

Observando a classificação das vias pela largura, é possível perceber que as ruas 
preparadas para a função estrutural de um futuro sistema viário são mais abundantes no sentido 
sudeste-nordeste do que no sentido leste-oeste, fato que resulta na hipótese de que a rodovia BR-
210 tenha um efeito polarizador do tráfego. As vias mais largas se concentram na área central da 
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cidade, num quadrilátero formado pela Rua 13 de setembro ao norte, pela BR-210 ao sul, pela 
travessa Buritizal a oeste e pela Rua Oiapoque a leste. As vias dos bairros localizados na porção 
leste da malha urbana apresentam larguras mais estreitas, sendo poucas pavimentadas, o que 
dificulta a fluidez do tráfego.

As condições de pavimentação ainda são bastante precárias em toda a malha viária; Dos 
78 km de vias, apenas 13 km são pavimentados. Estas vias estão localizadas na porção central 
da cidade, onde há maior volume de tráfego. Cabe destacar que, mesmo pavimentadas, estas não 
possuem meio fio, com exceção das ruas que possuem canteiro central. Devido ao clima chuvoso 
e ao tipo de solo da região, as ruas não pavimentadas tem sua trafegabilidade comprometida, com 
processos erosivos em vários pontos da cidade (Figura 61).

FiGURA 61. Vias urbanas de Porto Grande sem pavimentação em condições ruins de trafegabilidade, bairro 

Malvinas (à esquerda) e bairro Aeroporto (à direita).

         

A Prefeitura vem pleiteando recursos para melhorar a situação das vias da área urbana 
de Porto Grande. No entanto, segundo técnicos do município, a cidade tem dificuldades em 
obter financiamento pelo PAC-Pavimentação em virtude dos critérios de priorização do 
programa. Tais critérios envolvem intensidade de fluxo de veículos, tráfego de transporte 
coletivo, dentre outros, que, normalmente, resultam numa baixa pontuação para os municípios 
de pequeno porte. A despeito deste fato, algumas obras estão sendo executadas e outras se 
encontram em processo de implantação, podendo-se destacar o projeto completo de 
pavimentação (incluindo drenagem e calçadas) na região beira-rio, próximo ao balneário urbano 
no assentamento do Munguba. Estas ações estão sendo financiadas com recursos do projeto 
Calha Norte e por meio de emenda parlamentar. 

A Área Vi, localizada ao sul da BR-210, possui uma rede viária com desenho de boa 
qualidade, com vias largas que permitem uma boa fluidez do tráfego futuro; no entanto, nenhuma 
delas já foi pavimentada. Ressalta-se que, com a continuidade da construção do centro regional 
de abastecimento nesta porção da malha, pode haver conflitos de tráfego pela grande quantidade 
de veículos de carga que circulará em torno do equipamento.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

165

Outra área urbanizada de Porto Grande e que merece destaque nos aspectos de mobilidade 
é a sede do Distrito do Cupixi, que vem passando por um processo de melhoria das vias. Esta área 
é formada por 10 quadras, com ruas de mais ou menos 6,5 metros de largura, que estão sendo 
infraestruturadas com pavimentação (ainda a ser executada), meio fio e calçadas. Os passeios são 
estreitos, com cerca de 90 cm de largura, mas, pela baixa intensidade de circulação de pessoas e 
veículos, isto não se configura como um problema atualmente (Figura 62).

FiGURA 62. infraestrutura viária da sede do Distrito do Cupixi.

6.8.4.  TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEiROS

Devido à grande incidência de jazidas minerais no município e na região, bem como pelo 
fato da economia municipal se basear significativamente no setor primário, Porto Grande necessita 
de uma boa infraestrutura voltada para o transporte de cargas. Atualmente este transporte é 
realizado por trem e caminhões.

Como citado anteriormente, o trem é utilizado para o escoamento da produção mineral e 
para levar os produtos agrícolas, especialmente da região do Cupixi e de Vila Nova, local onde há 
uma estação, até os pontos de comercialização em Macapá e Santana. A estrada de ferro possui 
um traçado paralelo ao da BR-210, passando no entorno de várias localidades do município, 
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inclusive da sede urbana. Assim, dependendo das estratégias de desenvolvimento formuladas para 
o município, existe a possibilidade de aumentar o aproveitamento deste meio de transporte com a 
implantação de novas estações. É o caso da construção da central de abastecimento da Área Vi 
que, pela proximidade com a linha férrea, poderá fazer uma integração de modais para facilitar o 
escoamento da produção agrícola dos municípios da região.

FiGURA 63. à esquerda, Estação Ferroviária do Cupixi; à direita, facilidades para escoamento da produção 

mineral da Estação do Cupixi.

         

Quanto ao transporte rodoviário de cargas, destaca-se a necessidade de melhoria das vias, 
especialmente a pavimentação da BR-210 e a reforma da mesma rodovia no trecho próximo a 
Macapá. Além disso, alguns ramais da área rural, pelas suas condições físicas, não permitem, ou 
dificultam, a circulação de caminhões e, consequentemente, a escoação da produção agrícola. 
Moradores da região de Vila Nova alegam que a falta de ramais impede que a produção seja levada 
até a estação do trem, considerando-se que algumas propriedades se localizam a 30 km do ponto 
de parada do trem.

O transporte intermunicipal de passageiros é realizado por ônibus, microônibus e vans, 
algumas delas funcionado de forma irregular. Os microônibus, por oferecerem mais conforto aos 
passageiros tem tarifa um pouco superior, sendo suas viagens categorizadas como “executivo” 
enquanto as viagens realizadas por ônibus são chamadas de “convencional”. As viagens são 
realizadas diariamente, por cinco empresas de transporte, oferecendo um total de 06 horários de 
saída/chegada aos passageiros, conforme pode ser verificado no Quadro 27.
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QUADRO 27. Empresas que oferecem os serviços de transporte intermunicipal, horários e valores, Porto 

Grande, 2012.

empresa Dias Horário
valor (em r$)

convencional* executivo*

Transoliveira Todos os dias 15:00 20,00** 22,00**

Transjanina Todos os dias 20:00 20,00** 22,00**

Trans-Amapá / 
Trans-Pracuúba

Todos os dias 07h30 13,00 15,00

Viação Santanense Todos os dias 07h45 / 15h45 / 17h45 20,00** 22,00**

Fonte: Terminal Rodoviário de Macapá (2012).

As tarifas cobradas nas viagens são estabelecidas por uma portaria da Secretaria de Estado 
de Transportes do Amapá (SETRAP) – Portaria 063/2012. No entanto, foi verificado que algumas 
empresas cobram um valor mais baixo para atrair passageiros.

Porto Grande não possui um sistema de transporte público de passageiros municipal. 
Desta forma, a população acaba utilizando os ônibus e microônibus dos grandes 
empreendimentos instalados na região para circular entre as várias regiões do território. Estes 
veículos servem não apenas aos trabalhadores mas à comunidade em geral. Em Porto Grande, 
a pista de pouso do antigo aeroporto se configura como um dos principais pontos de parada 
destes ônibus na área urbana. 

Outro meio de locomoção utilizado são os ônibus escolares, especialmente para os 
habitantes que se deslocam na área rural. Este fato, apesar de não estar previsto formalmente pelos 
órgãos gestores, é comum a muitos municípios brasileiros.

Por fim, Porto Grande possui 20 automóveis cadastrados para o serviço de táxi e 10 
mototáxis, que realizam trajetos no interior da malha urbana, para as localidades rurais e até para 
a capital do Estado e para outros municípios. 

6.9.  serviÇos De coMunicaÇÃo

Este item trata das questões relacionadas aos meios e serviços de comunicação que 
servem ao município de Porto Grande, a saber: correio, telefonia, internet, rádio e televisão. 
Destaca-se que, no cenário atual, em que os processos sociais – compra e venda de produtos, 
relacionamento e marketing – e burocráticos – procedimentos governamentais, emissão de 
documentos, transações bancárias – tem se utilizado cada vez mais de serviços de postagem, 
telefonia e internet, as condições de comunicação de um município têm grande influência sobre 
seu desenvolvimento.

O município de Porto Grande possui uma agência de Correios, localizada na Avenida 
Lourenço Frazão de Araújo, 552, na área central da cidade. Não há outros postos de coleta e, por 
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isso, o cidadão tem que se deslocar até essa agência para fazer postagens. De acordo com 
moradores, é relativamente comum a correspondência chegar com atraso.

Em relação à telefonia fixa, Porto Grande é atendido por apenas uma operadora, que 
abrange 08 localidades do município, perfazendo um total de 366 acessos individuais (ANATEL 
2012). Em entrevista com um técnico da Anatel, constatou-se que há um programa de Acesso 
individual Classe Especial, destinado à população de baixa renda, pelo qual é cobrada apenas uma 
taxa mínima, mas este benefício não é utilizado no município, provavelmente por falta de divulgação. 

A mesma operadora é responsável pelos telefones públicos, um total de 78 aparelhos, 
dos quais 65 estão localizados na área urbana da sede, sendo um deles adaptado para cadeirantes 
e nenhum adaptado para deficiência de audição/fala. O restante dos aparelhos está instalado nos 
distritos rurais e em alguns assentamentos, conforme o Quadro 28.

QUADRO 28. Localização, data de ativação e serviços disponíveis nos aparelhos de telefonia pública, Porto 

Grande, 2012.

localidade
Data de 
ativação

latitude longitude
ligações longa 
Distância (lDn)

ligações 
internacionais 

(lDi)

acessíveis 
24h

Vila Cupixi 05/01/2006 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Vila Cupixi 31/12/2005 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Vila Cupixi 31/12/2005 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Vila Cupixi 27/03/2006 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Vila Cupixi 19/01/2011 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Colônia Matapi 25/07/2001 00N363600 51W254700 SiM SiM SiM

Assentamento 
Nova Canaã

20/09/2001 00N370710 51W420330 SiM SiM SiM

Assentamento 
Nova Colina

27/09/2009 00S422925 51W243800 SiM SiM SiM

Comunidade 
Monte Tabor

28/09/2007 00N294510 51W075220 SiM SiM SiM

Comunidade 
Monte Tabor

30/09/2010 00N244501 51W441605 SiM SiM SiM 

Comunidade 
Monte Tabor

30/09/2010 00N244509 51W442201 SiM SiM SiM 

Comunidade 
Monte Tabor

30/09/2010 00N243401 51W440808 SiM SiM SiM 

Assentamento 
Munguba

18/02/2008 00N363700 51W540000 SiM SiM SiM 

Fonte: ANATEL (2012).
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A telefonia móvel também é oferecida por apenas uma operadora, especializada neste 
tipo de serviço. A área de abrangência atinge toda a sede municipal, o Distrito do Cupixi e grande 
parte da área rural. Em regiões mais afastadas, como na comunidade Vila Nova, ainda não há sinal 
e, nesse caso, para que a operadora providencie as instalações necessárias, os moradores estão 
organizando um abaixo-assinado com 3.000 assinaturas, número estipulado pela empresa para 
que o processo tenha início.

De acordo com o site da operadora, o município de Porto Grande já é abrangido pela 
tecnologia 3G e GSM/EDGE, pelos quais é possível realizar ligações e transmissão de dados de 
longa distância. No entanto, os moradores reclamam da baixa velocidade do serviço.

Quanto aos serviços de internet, a operadora responsável pelo serviço informa em seu site 
que Porto Grande possui a opção de conexão discada e ADSL. Neste último caso, o serviço abrange 
apenas a região central. Além disso, a relação custo-benefício deste serviço não é vantajosa, pois 
a velocidade máxima alcançada é de 600 Kbps, disponibilizado a um custo em torno de 14 vezes 
maior do que o oferecido em outras cidades do país. Cabe ressaltar que (i) esta velocidade, 
comparando-se com a realidade de outros municípios de áreas mais infraestruturadas do país, 
ainda é bastante baixa, e (ii) não diz respeito apenas ao município de Porto Grande, mas ao Estado 
do Amapá como um todo.

Com o intuito de melhorar os serviços de conexão em internet, o Ministério das 
Comunicações instituiu, em 2010, o Programa Nacional de Banda Larga. Este programa tem como 
meta oferecer o serviço de banda larga a 40 milhões de domicílios até 2014, com uma velocidade 
mínima de 1 Mbps. Apesar da operadora de telefonia que serve ao município integrar o rol de 
parcerias que constituem o programa, Porto Grande ainda não foi contemplado pela ação e não há 
previsão de quando isso irá acontecer.

6.10.  aBasteciMento aliMentar

Em Porto Grande há um pequeno mercado municipal concentrando o comércio de verduras 
e pescados localizado na Avenida Oito de Agosto com a Rua José da Silva Paranhos, com 
funcionamento diário em horário comercial. A cidade está equipada com mais dois espaços 
construídos especificamente para feiras de alimentação que, até o momento, segundo os 
comerciantes, mostram-se suficientes para a demanda existente. O maior deles, em formato linear 
com mais de 80 metros de extensão, localiza-se na Avenida Lourenço Frazão de Araújo, próximo 
ao balneário urbano, sendo destinado, especialmente, para a venda de frutas, verduras e legumes 
provenientes da área rural do município. A feira acontece uma vez por semana, aos sábados. 
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FiGURA 64. Mercearia situada no bairro Área Vi.

         

A outra feira, que pode ser considerada como um mercado de pequenas dimensões, situa-
se a duas quadras da feira de frutas e verduras. Esta estrutura tem funcionamento diário e é 
especializada no comércio de pescados.

O município não possui supermercados de grande porte, mas os produtos essenciais 
podem ser encontrados em mercados de médio porte localizados no centro da cidade, além de 
várias mercearias instaladas nos bairros mais afastados.

Por fim, o Governo do Estado iniciou uma obra para a construção de uma central de 
abastecimento de produtos alimentícios em local próximo à BR-210, na Área Vi. Esta obra foi parada 
há alguns anos, mas deve ser retomada em breve, de acordo com informações da Secretaria de 
infraestrutura do Governo do Estado (SEiNF). O objetivo deste projeto é facilitar o escoamento e a 
comercialização da produção agropecuária de Porto Grande e dos municípios vizinhos, visando o 
mercado de Macapá e Santana. Considerando a grande extensão territorial dos municípios produtores, 
bem como o fato das BRs 210/156 e a linha férrea se configurarem como principal ligação com a 
área mais populosa do Amapá, a central de abastecimento deve incrementar positivamente a logística 
e as condições das transações comerciais entre polo produtor e polo consumidor. 

FiGURA 65. Obra paralizada da central regional de abastecimento, localizada na Área Vi.
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Como citado no item 5.2.4. deste documento, Porto Grande possui um matadouro recém 
construído, mas que ainda não entrou em funcionamento por aguardar a licença ambiental para 
operação. Este matadouro deve atender à demanda municipal.

6.11.  assistÊncia social

A estrutura de assistência social presente atualmente em Porto Grande mostra como 
principal problema a deficiência do quadro de pessoal. Não existe nenhum assistente social 
concursado em atividade, apenas um profissional que presta serviços para a Prefeitura. Ainda 
assim, o poder público municipal considera que a área de assistência social é bem organizada, 
visto que praticamente todos os programas sociais têm bom funcionamento. Porto Grande conta, 
inclusive, com um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O esquema de serviço da assistência social é o próprio atendimento, trabalhando-se, 
principalmente, com convênios que garantem a continuidade dos programas federais Bolsa Família 
e Programa de Erradicação do Trabalho infantil (PETi) e dos serviços oferecidos no CRAS. As 
informações acerca dos programas e repasses do Governo Federal na área de assistência social 
estão expressas nas Tabelas 18 e 19.

TABELA 18. Programas federais de transferência de renda, número de beneficiados e repasses mensais e 

totais, Porto Grande, 2012.

transferência de renda

Programa
Beneficiários  

(famílias)
repasse mensal  

(em r$)
repasse total até junho 

de 2012 (em r$)

Bolsa Família 1.167 188.938,00 1.531.316,00

Fonte: MDS em Números. Banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O Programa Bolsa Família, ferramenta de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, é o mais 
abrangente em Porto Grande, atendendo a uma grande parcela da população que se encontra em 
situação de risco socioeconômico e movimentando a economia municipal ao gerar uma fonte de 
renda independente do mercado. 

Em relação à cobertura percentual do programa, baseando a estimativa no número de 
famílias pobres com perfil incluído no Cadastro único (Cad-único) dos programas sociais do MDS, 
o percentual de cobertura do Bolsa Família é de 74,36%, uma vez que são estimadas 2.313 
famílias em situação de risco pelos critérios do Cad-único, ou seja, unidades familiares que auferem 
menos de ½ salário mínimo mensal.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

172

TABELA 19. Programas federais na área de assistência social, número de beneficiados e repasses mensais 

e totais, Porto Grande, 2012.

assistência social

Programa Beneficiários
repasse mensal 

(em r$)
repasse total até junho 

de 2012 (em r$)

BPC1 – idoso 123 76.506,00 516.260,00

BPC – PCD2 (incluindo RMV3) 110 68.420,00 467.122,00

Serviços 
Específicos de 
Proteção Social 
Básica

Serviço de 
Convivência do idoso 
e/ou Criança com até 
6 anos

668 1.000,00 7.000,00

PAiF4 500 4.500,00 27.000,00

Total - 5.500,00 34.000,00

Ações do PETi5 52 1.500,00 9.500

total - 157.426,00 1.060.882,00

1 Benefício de Prestação Continuada.
2 Pessoa Com Deficiência.
3 Renda Mensal Vitalícia.
4 Serviço de Proteção Social Básica à Família.
5 Ações Sócio-educativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho.

Fonte: MDS em Números. Banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito garantido pela Constituição 
Federal, que assegura um salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de qualquer idade, incapacitada para a vida independente e para o trabalho, 
que comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento nem tê-lo provido por sua família. 
Em Porto Grande 233 pessoas são atendidas por tal benefício, configurando, ao todo, um fluxo de 
repasses mensais de quase de R$ 135 mil.

O Serviço de Proteção Social Básica à Família (PAiF) atende famílias em situação de 
vulnerabilidade social, buscando fortalecer, por meio de trabalhos sociais e da promoção de acesso 
a benefícios assistencialistas, as ações de proteção destas famílias. Esse programa é efetivado em 
unidades de assistência social vinculadas ao Governo Federal; no caso de Porto Grande, o CRAS 
situado no bairro Aeroporto. Para as atividades do programa, o município recebe, mensalmente, 
R$ 4.500,00.

Por fim, a transferência direta de renda a famílias com crianças ou adolescentes em 
situação de trabalho, parte do conjunto de ações realizadas no âmbito do Programa de Erradicação 
do Trabalho infantil (PETi), é de valor igual a R$ 1.500,00 mensais em Porto Grande, o que, dado 
que os benefícios individuais variam entre R$ 22,00 e R$ 140,00, revela um grande índice de 
trabalho infantil.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

173

TABELA 20. Programas de segurança alimentar e nutricional, beneficiados e repasses, Porto Grande, 2011.

segurança alimentar e nutricional

Programa agricultores beneficiados repasse do MDs (em r$)

PAA1 – CONAB2 29 68.163,50

PAA – Estado 33 41.805,20

total 62 109.968,70

1 Programa de Aquisição de Alimentos.
2 Companhia Nacional de Abastecimento.

Fonte: MDS em Números. Banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem como principal objetivo incentivar a 
agricultura familiar, com ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para pessoas 
em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos. O programa busca 
atuar como mantenedor de um preço justo da produção dos pequenos agricultores enquanto 
mecanismo de apoio à agricultura familiar. O PAA pode ser instrumentalizado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (CONAB) ou em parceria com os estados e municípios, sendo as duas 
modalidades observadas em Porto Grande. São atendidos pelo PAA 62 agricultores familiares do 
município, os quais já receberam benefícios de quase R$ 110 mil, com repasses mais volumosos 
no âmbito da comercialização via CONAB.

Embora o número de munícipes advindos de outras localidades seja bastante alto, não 
existe em Porto Grande uma central de atendimento exclusiva para a população migrante, bem 
como não são realizados levantamentos sobre sua chegada. Há uma demanda constante de pessoas 
na Prefeitura procurando emprego, entretanto, não se tem o cuidado de questionar acerca do tempo 
em que residem no município e qual a razão DE sua migração para a cidade. Para sanar esse déficit 
de informação, Porto Grande tem buscado implantar um cadastro do Sistema Municipal de Emprego 
(SiME), que permite mapear a população flutuante, a movimentação populacional e a demanda 
por emprego. Além disso, está nos planos da Prefeitura a estruturação de um prédio, onde se 
alocará a sede do SiME, se constituirá o centro de referência e será feita a qualificação de mão de 
obra em função das necessidades da obra. Ou seja, o centro de atendimento do SiME funcionará 
em conjunto com as iniciativas de qualificação profissional, que deverão ser realizadas em parceria 
com o SENAi.

As organizações da sociedade civil em Porto Grande são: a Associação de idosos; o 
Movimento Raça Negra, com atuação estadual; e a Associação de Moradores do Bairro do 
Aeroporto. Apesar de não possuírem estrutura física adequada para o seu funcionamento, 
apresentam bastante legitimidade junto a seus integrantes. A Associação de idosos e o Movimento 
Raça Negra promovem eventos culturais e de lazer, enquanto a Associação de Moradores do Bairro 
do Aeroporto atua com relação aos problemas típicos de núcleos urbanos pressionados pelo grande 
aumento populacional, tais como assistência à saúde, educação, transporte e saneamento. Também 
foi criada e inaugurada recentemente a Casa do Agricultor.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

174

FiGURA 66. Estrutura física de algumas das organizações civis de Porto Grande, 2011.

         

6.12.  cultura, esPorte e laZer

Porto Grande possui poucas áreas destinadas às atividades de cultura, esporte e lazer, 
como já destacado pelo estudo de infraestrutura social, elaborado para a empresa Ferreira Gomes 
Energia, em 2011, com a finalidade de complementar o Estudo de impacto Ambiental da UHE 
Ferreira Gomes. Pelos levantamentos realizados, tanto o de 2011 (pesquisa de campo para o 
supracitado estudo complementar) e 2012 (pesquisa de campo que dá base ao atual documento), 
verificou-se a existência de poucos equipamentos esportivos, praças e balneários.

Dentre os equipamentos construídos para a prática esportiva destacam-se a Arena do 
Aeroporto, localizada no centro do bairro de mesmo nome, e a Praça Cívica, localizada no centro 
da cidade, ambos em bom estado de conservação. Além destes equipamentos, tem destaque o 
campo de futebol localizado no final da Avenida Amapá. Existem outros campos de futebol 
inseridos na malha urbana, bem como quadras esportivas que, em geral, integram as facilidades 
dos equipamentos de educação do município. Porto Grande não possui centros culturais e/ou 
bibliotecas públicas.

Fora da sede municipal, a Prefeitura está construindo uma quadra poliesportiva na 
localidade de Vila Nova, mas não há instalação de equipamentos esportivos previstos para a sede 
do Distrito do Cupixi, que possui duas escolas e abriga uma quantidade considerável de moradores. 
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FiGURA 67. à esquerda, equipamento esportivo localizado na Praça Cívica; à direita, a Arena do Aeroporto, 

Porto Grande, 2011.

         

De acordo com a Prefeitura, a cidade conta com cinco balneários, dos quais dois estão 
localizados nas proximidades da área urbana. Um deles, construído em um igarapé que deságua 
no rio Araguari, é equipado com facilidades para encontros, piqueniques e pequenos shows, 
inclusive com iluminação noturna. O outro balneário, muito utilizado pela população urbana, 
localiza-se a cerca de 2 km a montante da sede municipal.  

FiGURA 68. Balneário do centro da cidade, Porto Grande, 2012.

         

Apesar de a cidade ter um calendário cultural significativo, não há equipamentos 
construídos especificamente para esta finalidade. O principal evento de Porto Grande é o Festival 
do Abacaxi, que ocorre anualmente no mês de setembro. Outra festa importante é o Porto Folia, 
que se concentra nas instalações do balneário da área urbana. 

A Praça Cívica, citada anteriormente por abrigar equipamentos esportivos, está situada 
no centro da cidade, entre a Avenida Joaquim Frazão de Araújo e a Rua Mario Cruz, é muito 
frequentada pelos moradores. Encontra-se bem estruturada, com calçadas, iluminação, 
estacionamento em diagonal para os carros e serviços de alimentação. 
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FiGURA 69. à esquerda, vista do Rio Araguari a partir da Praça da Orla; à direita, vista noturna da Praça 

Cívica, Porto Grande, 2012.

         

Além da Praça Cívica, outro espaço de estar foi implantado na orla do rio Araguari com 
um muro de arrimo, passeios pavimentados e iluminação pública, de onde se usufrui da bela 
paisagem proporcionada pelo rio. Entretanto, este equipamento é pouco utilizado pela população, 
talvez pela falta de árvores e áreas de sombreamento. Atualmente a Prefeitura tem recurso 
empenhado para a construção de uma nova praça nas proximidades do bairro Manoel Cortêz, que 
deverá contar também com equipamentos esportivos.

Na sede do Distrito de Cupixi há apenas um espaço público de estar, situado entre as 
duas escolas localizadas no centro da área urbanizada. No entanto, este espaço não está 
devidamente estruturado para o uso dos moradores, carecendo de mobiliário urbano, iluminação 
adequada, pavimentação e paisagismo.

FiGURA 70. à esquerda, espaço entre escolas propício para implantação de uma praça; à direita, Centro 

Comunitário do Cupixi.
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7. asPectos socioeconÔMicos

7.1. DinâMica PoPulacional

De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2010, realizado pelo iBGE, a 
população residente, àquele ano, em Porto Grande era de 16.809 habitantes. O mesmo estudo do 
iBGE apontou uma densidade demográfica municipal de 3,82 hab/km2, média considerada baixa 
quando em comparação com outros municípios brasileiros de mesmo porte. Porém, dado que no 
Estado a concentração populacional também é baixa, 4,09 hab/km2, e que muitos municípios 
amapaenses apresentam médias abaixo de 1 hab/km2, a situação em Porto Grande faz sentido em 
virtude do contexto estadual.

Por ser um município de instalação bastante recente, tendo sido desmembrado de Macapá 
em 1992, é de se esperar que a maior parte dos moradores de Porto Grande não seja natural do 
próprio município; mais de 58% dos atuais habitantes são provenientes de outros municípios do 
Amapá. O percentual de moradores do município que veio de outras Unidades da Federação 
também é considerável, dado que mais de 32% da população local não é amapaense, tal como se 
pode observar na Tabela 21.

TABELA 21. População residente, por naturalidade em relação ao município e à Unidade da Federação, 

totais e percentuais, Porto Grande, 2010.

População residente 
(Pessoas)

Percentual (%)

Porto Grande

Naturais 7.021 41,77

Não naturais 9.788 58,23

Total 16.809 100

estado do amapá

Naturais 11.395 67,79

Não naturais 5.414 32,21

Total 16.809 100

FONTE: iBGE. Censo Demográfico 2010.

interessante notar que dos 5.414 moradores de Porto Grande que não são naturais do 
Estado do Amapá, grande parcela, 61,64%, vive no local há mais de 10 anos; já os recém-
chegados, com menos de um ano de residência, representam apenas cerca de 7,5% do total. 
Observando os altos percentuais de habitantes provenientes de outros municípios do Estado, pode-
se perceber que, além de ser uma cidade ainda em formação, tanto nos aspectos institucionais 
quanto populacionais, Porto Grande caracteriza-se por ser ponto de atração de um intenso fluxo 
migratório, visto que, apesar de instalado recentemente, possui boa infraestrutura de saúde, 
educação etc., a qual é, muitas vezes, mais adequada do que a encontrada em municípios 
amapaenses mais antigos.
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A Tabela 22 expõe os dados relativos ao crescimento populacional de Porto Grande, tendo 
como fonte as informações estatísticas oficiais provenientes dos censos, contagens e estimativas 
realizadas pelo iBGE nas últimas décadas.

TABELA 22. Crescimento populacional e variação percentual no período, Porto Grande, 1991, 2007, 2010 

e 2011.

População residente (Pessoas)

1991 2000 2007 2010 2011
variação % 

1991 – 2000

6.564 11.042 13.962 16.809 17.252 162,82

Fonte: iBGE. Censos Demográficos e Contagens Populacionais.

Nos últimos 20 anos, a população residente em Porto Grande apresentou um crescimento 
percentual bastante acentuado, chegando a quase triplicar em duas décadas, com 162,8% de 
aumento do número de munícipes entre 1991 e 2011. Tal dinâmica pode ser explicada pelo fato 
de quando foi realizado o primeiro Censo Demográfico no município, em 1991, Porto Grande 
basicamente estava nascendo como ente federativo independente. A Figura 71 permite visualizar 
como se deu esse crescimento ao longo do tempo.

FiGURA 71. Representação gráfica do crescimento populacional ocorrido em Porto Grande entre 1991 e 

2011.

Percebe-se, que o crescimento do contingente populacional, quando analisado em termos 
numéricos brutos, configura-se como uma escala crescente, com nítida tendência à ampliação em 
curtos espaços temporais. Tal realidade é própria de municípios de criação recente, caracterizando-
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se de forma mais acentuada em Porto Grande em virtude do cenário geral amapaense, que 
apresenta uma acentuada taxa de crescimento geométrico do contingente populacional.

Também é possível perceber que entre 1991 e 2000 o nível de incremento do número 
de habitantes do município foi mais significativo, com o contingente populacional praticamente 
dobrando, ainda que entre 2000 e 2007 tenha se mantido em níveis bastante elevados. No 
intervalo de tempo de 2007 a 2011 esse aumento sofreu uma ligeira redução, mas seus níveis 
não indicam claramente que está em andamento um processo de estabilização do contingente 
populacional, uma vez que, somente nesse período, a população cresceu em mais de 23,5%.

TABELA 23. Taxas de crescimento populacional por período entre a realização dos censos e contagens, Porto 

Grande, 1991 a 2011.

taxa de crescimento %

1991 a 2000 2000 a 2007 2007 a 2010 2010 a 2011

68,22 26,44 20,39 2,63

Fonte: iBGE. 

Antes de analisar os resultados da Tabela 23 é preciso considerar que os intervalos 
temporais são irregulares e isso impacta diretamente nos percentuais encontrados. Todavia, é 
interessante manter esses valores como referências, uma vez que expressam nitidamente o que já 
foi mencionado acerca do boom de crescimento populacional nos primeiros anos após a instalação 
do município, com subsequente estabilização, até se chegar a uma média de crescimento anual, 
entre 2010 e 2011, de 2,63%, valor próximo ao encontrado em vários municípios amapaenses, 
dentre os quais Macapá e Santana.

A Tabela 24 apresenta a distribuição geográfica da população, ou seja, o número de 
pessoas residentes em zonas rurais e urbanas, e o que isso representa em termos percentuais para 
o município como um todo.

TABELA 24. População de acordo com a zona de residência, rural ou urbana, totais e percentuais, Porto 

Grande, 2010. 

Distribuição Populacional por Zona de residência

urbana rural total

no de Pessoas % no de Pessoas %
16.809

10.809 64,30 6.000 35,70

Fonte: iBGE. Censo Demográfico 2010.

Como ocorre em praticamente todo o Estado do Amapá, Porto Grande possui um alto grau 
de urbanização, 66,78%. Consequentemente, a população residente em zona urbana é mais 
elevada do que a de zona rural; essa diferença é significativa não só em termos percentuais, onde 
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os habitantes urbanos tem uma margem de quase 20% de superioridade, mas também em números 
brutos, como se pode constatar na Tabela 24. 

Observando as figuras dispostas a seguir, que apresentam as zonas urbanas e rurais do 
município de acordo com a distribuição demográfica, vê-se que há uma grande concentração de 
moradores em área urbana, enquanto na área rural, os habitantes encontram-se mais dispersos e, 
portanto, apresentam-se em densidades demográficas menores.

FiGURA 72. Densidade demográfica urbana na sede de Porto Grande, 2012.
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FiGURA 73. Densidade demográfica rural no município de Porto Grande, 2012.

Tanto em zona rural quanto em zona urbana, em Porto Grande podem ser observados 
bolsões de alta densidade demográfica; em ambos os casos, esses chamados bolsões são vistos 
em áreas de ocupação mais antiga, assim como nas proximidades de estradas, ruas e vias marginais 
de importância no município.

Na área urbana, o local com menor densidade demográfica é a chamada Área Vi, resultado 
de uma iniciativa recente do governo municipal para expandir a malha urbana e superar parte do 
déficit habitacional do município. Ou seja, a área urbana com densidade demográfica inferior a 10 
hab/km2 é justamente a mais nova, onde a implantação de infraestrutura ainda está sob planejamento 
e a ocupação dos lotes tem se dado aos poucos.

Em zona rural, a densidade demográfica tem patamares bem mais baixos, com a maior 
parte das áreas ocupada a uma média de 1 a 2 hab/km2. interessante notar que, apesar do grande 
número de Projetos de Assentamento (PAs) constituídos, isso não incide em um aumento 
populacional, já que vários PAs encontram-se em áreas com as menores densidades demográficas 
registradas. As áreas mais densas em zona rural correspondem à Colônia Agrícola do Matapi, que 
tem densidade demográfica variando entre 2,35 e 5,34 hab/km2.

Um aspecto interessante é que, de acordo com o Estudo de impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico Cachoeira Caldeirão (2010), a população urbana de Porto Grande vem 
sofrendo reduções acentuadas ao longo das últimas décadas. Segundo o supracitado documento, 
em 1991, o percentual de residentes em zonas urbanas era de 83,2%, passando para 66,8% em 
2000 e 66,0% em 2007. Entre 2007 e 2011, manteve-se essa tendência, com um decréscimo 
de cerca de 2% no número de moradores urbanos no município.
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TABELA 25. Distribuição da população por gênero, totais e percentuais, Porto Grande, 2010. 

Distribuição Populacional por Gênero

Masculino Feminino total

no de Pessoas % no de Pessoas %
16.809

8.872 52,78 7.937 47,21

Fonte: iBGE. Censo Demográfico 2010.

A distribuição por sexo é bastante próxima, havendo ligeira predominância de indivíduos 
do sexo masculino, o que é uma característica de praticamente todos os municípios amapaenses. 
Chama atenção, entretanto, o fato de que, considerando a área urbana, os percentuais de 
distribuição de gênero são muito mais próximos, com 50,5% de homens e 49,5% de mulheres. 
Já na zona rural, as mulheres representam 43,15% do total e o percentual de homens sobe para 
56,85%. Tal fato pode ser explicado, pelo menos em parte, por uma maior demanda de mão de 
obra masculina em atividades agroextrativistas e por conta de que muitas mulheres acabam saindo 
da zona rural para trabalhar em casas de família em áreas urbanas.

Por fim, é interessante analisar a pirâmide etária do município, de modo a entender um 
pouco melhor as perspectivas de crescimento e/ou consolidação populacional.

TABELA 26. População por faixas de idade selecionadas e variação percentual no período, Porto Grande, 

2000 e 2010.

2000 2010 variação %

0 a 4 anos 1.642 1.935 17,84

5 a 9 anos 1.492 2.094 40,34

10 a 19 anos 2.580 3.925 52,13

20 a 29 anos 2.016 2.940 45,83

30 a 39 anos 1.464 2.343 60,04

40 a 49 anos 853 1.667 95,42

50 a 59 anos 509 1.038 103,92

60 anos ou mais 486 867 78,39

TOTAL 11.042 16.809 52,22

Fonte: iBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Entre 2000 e 2010, a pirâmide etária mostra uma alteração dramática por conta do 
crescimento bruto e percentual elevadíssimo das faixas etárias mais idosas, ainda que em 2010 
tenha-se a mesma predominância das faixas mais jovens visualizada em 2000, em especial aquelas 
situadas entre 10 e 39 anos de idade. isso representa um grande potencial de mão de obra, uma 
vez que grande parte desse contingente faz parte da População Economicamente Ativa (PEA) 
municipal, mostrando, também, o potencial de expansão populacional de Porto Grande.
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Outro dado importante é o crescimento percentual elevado das faixas etárias mais 
elevadas, o que mostra um aumento da qualidade de vida, já que o número de idosos é um dos 
aspectos considerados quando do cálculo de índices de desenvolvimento municipais. Porém, é 
preciso lembrar que esse incremento do número de habitantes com 60 anos ou mais indica uma 
maior pressão sobre os serviços públicos em virtude do aumento do nível de dependência 
populacional. A Figura 74 apresenta a pirâmide etária do município.

FiGURA 74. Pirâmide etária do município de Porto Grande, 2010.

A pirâmide etária de Porto Grande é uma das mais “estreitas” do Estado do Amapá nas 
faixas de menor idade, com alterações proporcionais relativamente pequenas entre as faixas. Tal 
comportamento não chega a expressar um processo de estagnação populacional, como ocorre em 
países europeus, por exemplo, mas demonstra que o dinamismo demográfico em Porto Grande é 
menor do que nos demais municípios amapaenses.

Há predominância da população masculina em quase todas as faixas de idade; em 
praticamente todas as faixas etárias, essa diferença é pequena, mas, a partir das faixas de 40 anos, 
os homens passam a superar significativamente as mulheres. O número de homens com mais de 
50 anos de idade, por exemplo, é 50% superior ao de mulheres nessas mesmas faixas etárias.

interessante notar que a frequência populacional de cada faixa evolui de forma usual, com 
a redução de contingente de habitantes na passagem das faixas etárias mais jovens às mais velhas. 
Este tipo de estrutura etária é típico de localidades sem grandes impactos de pressões migratórias 
ou alterações bruscas na composição populacional.
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7.2. traBalHo e renDa

As informações relativas ao emprego formal são importantes por permitirem acompanhar 
o desempenho de um conjunto de atividades econômicas, principalmente as de base urbana, 
possibilitando a construção de indicadores sobre o dinamismo das economias locais. Entretanto, 
não se deve esquecer que esse tipo de informação não permite caracterizar a situação de parcela 
expressiva dos ocupados, principalmente onde o peso das atividades agrícolas organizadas em 
molde familiar ainda é significativo ou em locais onde a ocupação pode estar intimamente ligada 
à informalidade, como é o caso de Porto Grande.

Em relação às informações da População Economicamente Ativa (PEA), para 2010 estão 
disponíveis apenas os resultados preliminares, portanto, a soma dos valores apontados na Tabela 
27 não corresponde ao total de residentes no município, já que é fruto de um processo ainda na 
fase de amostragem.

TABELA 27. População Economicamente Ativa ocupada e desocupada, totais e percentuais, Porto Grande, 

2010.

População economicamente ativa
População não 

economicamente ativa

ocupada Desocupada total
no de Pessoas

no de Pessoas % no de Pessoas % no de Pessoas

6.272 86,71 961 13,29 7.234 5.548

FONTE: iBGE. Censo Demográfico 2010 – Resultados Preliminares.

É possível notar que há um amplo percentual de pessoas não economicamente ativas; 
cerca de 43% da população de 10 anos ou mais de idade não se encontra exercendo nenhuma 
função no quadro econômico municipal. Tal fato pode ser, em parte, explicado pelo grande 
número de residentes na faixa de 10 a 19 anos, os quais, muitas vezes, tendo oportunidade, 
focam nos estudos e não entram prematuramente no mercado de trabalho, assim como pelo alto 
número de indivíduos com mais de 65 anos, que não são considerados, tradicionalmente, como 
economicamente ativos.

Entre a PEA, o número de ocupados é bem maior do que o de desocupados, o que pode 
indicar um baixo nível de desemprego, ainda que a informalidade seja marcante na economia de 
Porto Grande. Uma vez que a maior parte desse percentual de ocupados encontra-se alocada em 
atividades do setor primário e na prestação de serviços domésticos, explica-se a diferença entre a 
ocupação e os empregos formais no município, visto que a primeira é bastante superior ao total 
dos segundos.

Na sequência serão expostos os principais dados acerca do mercado de trabalho formal 
do município de Porto Grande.
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Observando a Tabela 28 percebe-se que os saldos negativos são bastante significativos 
em alguns anos, ainda que não sejam expressivos em relação a setores específicos; por exemplo, 
2009, 2011 e 2012 apresentaram muito mais desligamentos do que admissões, o que contribuiu 
significativamente para um saldo final total negativo de 238 postos de trabalho. O setor que 
apresentou saldo total negativo mais pronunciado foi o de empregos relacionados ao setor primário, 
sendo significativo também o saldo final negativo do setor “outros/ignorado”. Em termos de 
crescimento no número de empregos, nenhum setor apresentou valores acentuados e o maior saldo 
positivo final foi visualizado no ano de 2010.

TABELA 29. Número de empregos formais por setor econômico considerado como de relevância nas bases 

do CAGED, Porto Grande, em 31 de dezembro de 2010.

setor Masculino Feminino total

Extrativa Mineral 15 - 15

indústria de Transformação 90 07 97

Construção Civil 14 03 17

Comércio 122 36 158

Serviços 47 54 101

Administração Pública 200 276 476

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 514 06 520

TOTAL 1.002 382 1.384

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.

Ao contrário do que pode ser observado em quase todos os municípios amapaenses, onde 
o funcionalismo público é a maior fonte de trabalho, os empregos formais em Porto Grande 
concentraram-se, em 2010, na área da agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (37,7%), o 
que reforça a importância do município como polo produtor agrícola no Estado do Amapá. 

Entretanto, a administração pública também apresenta importante peso na economia 
trabalhista portograndense, visto que, em 31 de dezembro de 2010, 34,4% dos habitantes que 
possuíam carteira assinada encontravam-se nessa condição por serem funcionários públicos. 

Em 2010, comércio e serviços, embora com percentuais mais tímidos, também eram 
importantes fontes de geração de empregos, com percentuais, respectivos, de 11,4% e 7,3%. A 
indústria de transformação contribuiu com 7% do total de empregos formais. interessante notar a 
baixíssima participação do setor de construção civil (1,2%).
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TABELA 30. Remuneração média (em R$) por setor econômico de relevância, Porto Grande, em 31 de 

dezembro de 2010.

setor Masculino Feminino Média*

Extrativa Mineral 788,66 - 788,66

indústria de Transformação 1.039,83 738,39 1.018,08

Construção Civil 919,01 846,67 906,24

Comércio 758,52 838,19 776,67

Serviços 1.485,86 939,97 1.194,00

Administração Pública 819,21 779,48 796,17

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca 1.411,30 1.187,35 1.408,71

*Em relação ao montante salarial e ao número de empregados por gênero (dados expostos na Tabela 29).

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.

Os maiores salários são encontrados no setor de serviços, o que é de se esperar, uma vez 
que, apesar de ser uma cidade de pequeno porte, Porto Grande exerce grande atração em relação 
a habitantes de outros municípios menores da região, tais como Ferreira Gomes e Cutias do 
Araguari. Os segundos maiores salários são observados no setor de agricultura, extração vegetal, 
caça e pesca, o que destoa da realidade da grande maioria dos municípios amapaenses, onde esse 
setor é marcado pela informalidade e pelos baixos salários. Mais uma vez, tem-se ratificada a 
importância da agricultura e da pecuária na economia do município. Os demais setores apresentam 
salários médios bastante próximos e, em nenhum caso, são inferiores ao salário mínimo considerado 
na base de cálculos do CAGED, que é de R$ 510,00. 

Em relação ao recorte de gênero, é interessante notar que, com exceção do comércio, 
onde a remuneração feminina é levemente superior à masculina, em todos os outros setores os 
homens ainda recebem salários bastante superiores aos das mulheres, ficando ainda mais evidente 
no caso dos setores da indústria da transformação e de serviços.

TABELA 31. Ocupações com maiores e menores saldos, admitidos e desligados e variação bruta, Porto 

Grande, janeiro a julho de 2012.

ocuPaÇÕes coM Maiores salDos

ocupação admitidos Desligados saldo

Marceneiro 08 - 08

Auxiliar de escritório em geral 12 05 07

Mecânico de manutenção de automóveis, 
motocicletas e veículos similares

04 - 04

Técnico de apoio ao usuário de informática 04 - 04

Eletricista de instalações 04 01 03
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ocuPaÇÕes coM Menores salDos

ocupação admitidos Desligados saldo

Trabalhador de extração florestal em geral 49 64 -15

Servente de obras 09 17 -08

Alimentador de linha de produção 08 16 -08

Classificador de madeira - 05 -05

Pedreiro 01 04 -03

FONTE: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.

As ocupações com maiores saldos não apresentam, em nenhum caso, valores 
acentuados, o que mostra que a variação dos estoques de emprego não chega a ser pronunciada 
nos primeiros meses de 2012. As profissões que mais desligaram no primeiro semestre de 2012 
estão ligadas ao setor de construção civil e de extração florestal. isso tem se mostrado uma 
constante ao longo dos últimos anos, com a sucessiva queda do número de admissões e o 
aumento do número de desligamentos no setor. Destaque para o número de extratores florestais, 
15, de serventes de obras, 08, bem como de classificadores de madeira, 05, e pedreiros, 03, 
demitidos nos últimos seis meses.

Em relação ao rendimento, de acordo com os resultados do Censo Demográfico 2010, 
divulgados recentemente pelo iBGE, o rendimento mensal domiciliar per capita nominal médio em 
Porto Grande é de R$ 321,00, o que fica pouco mais de 93% abaixo do salário mínimo instituído 
pelo Governo Federal, R$ 622,00. Há ainda que se ressaltar que os valores urbanos e rurais de 
rendimento diferem acentuadamente, sendo que, para zonas urbanas o rendimento mensal médio 
é de R$ 350,00 e, para áreas rurais, R$ 267,00, uma diferença de quase 32%.

TABELA 32. Rendimento domiciliar mensal médio em domicílios particulares permanentes, por zona de 

localização e classe de rendimento, totais e percentuais, Porto Grande, 2010.

classe de rendimento*
urbana rural total

Domicílios % Domicílios % Domicílios %

Até ¼ de salário mínimo 39 0,95 38 0,92 77 1,87

Entre ¼ e ½ salário mínimo 106 2,57 96 2,33 202 4,90

De ½ a 1 salário mínimo 533 12,93 461 11,18 994 24,11

De 1 a 2 salários mínimos 753 18,26 405 9,82 1.158 28,09

De 2 a 3 salários mínimos 351 8,51 146 3,54 497 12,05

De 3 a 5 salários mínimos 336 8,15 122 2,96 458 11,11

De 5 a 10 salários mínimos 242 5,87 81 1,96 323 7,83

De 10 a 15 salários mínimos 42 1,02 14 0,34 56 1,36

De 15 a 20 salários mínimos 13 0,32 06 0,15 19 0,46

De 20 a 30 salários mínimos 12 0,29 04 0,10 16 0,39
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classe de rendimento*
urbana rural total

Domicílios % Domicílios % Domicílios %

Mais de 30 salários mínimos 07 0,17 - - 07 0,17

Sem rendimento* 169 4,10 147 3,57 316 7,66

Total 2.603 63,13 1.520 36,87 4.123 100

* Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.

** A categoria “Sem rendimento” inclui os domicílios cujos moradores recebiam somente em benefícios. 

FONTE: iBGE. Censo Demográfico 2010.

Observando-se a Tabela 32, é possível notar como a distribuição de renda é díspar em 
Porto Grande. Enquanto quase 8% da população não tem nenhum rendimento, a não ser os 
benefícios concedidos por esferas governamentais e/ou entidades filantrópicas, pouco mais de 1% 
dos munícipes concentram as maiores rendas, superiores a R$ 7.500,00, dentre os quais sete 
indivíduos auferem, mensalmente, mais de R$ 15.000,00. 

A maior parcela da população tem rendimento entre ½ e 2 salários mínimos (52,2%). O 
número de habitantes com rendimentos abaixo de um salário mínimo é ligeiramente maior em zona 
urbana, o que indica que já há um movimento de periferização de áreas do município. Porém, isso 
ainda não é tão intenso, uma vez que os percentuais entre zonas urbanas e rurais, nas classes de 
rendimento mais baixas, ainda são bastante próximos.

Abaixo, nas Figuras 75 e 76, são apresentados os mapas de distribuição de renda, 
nas áreas urbanas e rurais de Porto Grande, respectivamente. Os mapas mostram como, 
geralmente, as áreas mais pauperizadas são exatamente as onde são encontrados infraestrutura 
e serviços públicos.
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FiGURA 75. Mapa de distribuição de renda na área urbana do município de Porto Grande.

A Figura 75 mostra, em destaque, a área urbana do município de Porto Grande de 
acordo com o percentual de domicílios que recebem até 1 salário mínimo. As melhores condições, 
ou seja, os locais onde há menores percentuais de domicílios com rendas inferiores a 1 salário 
mínimo, são encontradas nos seguintes bairros: Centro (principalmente o sul do bairro), Palmeiras 
e Malvinas – todos indicados pelas cores mais claras no mapa e pelos números 1, 2, 6 e 7. 
Apesar da Área Vi (indicada pelo número 5 no mapa), local de expansão habitacional do 
município, também se enquadrar como uma das localidades com menor percentual, isso se deve, 
sobretudo, à distorção provocada pela baixa densidade demográfica do bairro, que ainda se 
encontra em processo de ocupação.

O bairro Aeroporto (4 no mapa da Figura 75) encontra-se em um meio termo, com pouco 
mais de 75% de seus domicílios na condição de renda inferior a 1 salário mínimo. A situação é 
mais precária no bairro Manoel Cortêz, onde mais de 80% das residências encontram-se auferindo 
uma renda menor do que a equivalente a um salário mínimo.
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FiGURA 76. Mapa de distribuição de renda na zona rural do município de Ferreira Gomes.

Em zona rural as condições são piores do que na área urbana, uma vez que, de acordo 
com os setores censitários do iBGE, nenhum local tem menos de 68% dos domicílios com renda 
inferior a 1 salário mínimo. As áreas ilustradas no mapa com os números 8 e 17 são as que 
apresentam as piores condições de renda, com, respectivamente, cerca de 85% e 81% dos 
domicílios auferindo rendas inferiores a 1 salário mínimo.

Essas informações espacializadas, como já mencionado, indicam que os problemas 
relacionados à distribuição de renda domiciliar são agravados pelo fato de que os domicílios e, 
consequentemente, as famílias com menores rendas médias encontram-se residindo justamente 
nas áreas do município onde há menor oferta de infraestrutura e serviços o que acaba por tornar 
suas situações ainda mais precárias.
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7.3. inDicaDores De DesenvolviMento

O nível de desenvolvimento de uma localidade não é de fácil mensuração, uma vez que 
envolve diversos aspectos da realidade que não podem ser convertidos em valores matemáticos 
sem ponderações adequadas. Assim, tradicionalmente, quando se busca mostrar uma situação em 
termos de desenvolvimento, seja de um município, Estado ou país, costuma-se utilizar alguns 
indicadores que já foram objeto de amplos estudos e que se baseiam em vários cálculos capazes 
de dar origem a índices síntese que expressam, da maneira mais adequada possível, as principais 
características socioeconômicas de uma região administrativa ou geográfica. No presente estudo, 
serão utilizados dois indicadores principais: iDH Municipal e índice Firjan. 

Esses índices refletem a situação da distribuição da riqueza gerada localmente, permitindo 
traçar ao menos um esboço do panorama das principais condições socioeconômicas da população, 
bem como avaliar, ainda que de forma compactada, os níveis de desigualdade em termos de renda 
e acesso a bens e serviços.

As informações acerca desses indicadores em Porto Grande estão expostas a seguir, 
constando, ainda, quando disponíveis, os dados amapaenses e brasileiros, de modo a permitir uma 
breve comparação entre o município e as demais esferas de abrangência geográfica de interesse 
para o presente estudo. 

O iDH, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
é um dos índices mais utilizados para a caracterização sintética das condições de uma dada 
localidade. Esse indicador, cujos dados para Porto Grande estão expostos na Tabela 33, considera 
tanto a oferta de saúde e de educação, quanto a geração e a distribuição de renda, de modo a 
contemplar as três variáveis mais representativas do desenvolvimento. Quanto mais próximo de 1 
o índice, melhor a condição do município.

TABELA 33. índice de Desenvolvimento Humano Municipal e evolução percentual no período, Porto Grande, 

1991 e 2000. informações acerca do Estado do Amapá e Brasil a título de comparação.

iDH

Porto Grande amapá Brasil

1991 2000
evolução 

(%)
1991 2000

evolução 
(%)

1991 2000
evolução 

(%)

iDH-M 0,632 0,719 13,76 0,691 0,753 8,97 0,696 0,766 10,05

iDH-M 
Longevidade

0,671 0,728 8,49 0,667 0,711 6,59 0,662 0,727 9,81

iDH-M 
Educação

0,638 0,823 28,99 0,756 0,881 16,53 0,745 0,849 13,95

iDH-M Renda 0,586 0,605 3,24 0,649 0,666 2,61 0,681 0,723 6,16

FONTE: PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano. 
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Observa-se que o iDH-M de Porto Grande, apesar de ter apresentado o maior crescimento 
percentual na série exposta, fica ligeiramente abaixo do brasileiro (6,5%) e do amapaense (4,7%). 
Esse indicador apresentou, ao longo de praticamente uma década, um aumento de quase 14%, 
percentual superior ao registrado para o Estado do Amapá e para o Brasil. Tal incremento foi 
impulsionado, primordialmente, pelo iDH-Educação, que teve uma ampliação de cerca de 30%, 
média bem maior do que a registrada para as demais esferas em análise.

O indicador Longevidade mostrou um crescimento superior ao amapaense, porém, inferior 
ao brasileiro, tendo sido visualizado o mesmo no indicador referente à renda. Contrapondo esses 
dados com os apresentados no item sobre dinâmica populacional, que mostrou um aumento 
bastante elevado do número de habitantes com 60 anos ou mais, pode-se concluir que o principal 
problema do município, em relação aos índices de desenvolvimento, é a desigualdade na distribuição 
de renda.

Comparando os dados municipais com os estaduais e nacionais, percebe-se que, apesar 
de ser um município de pequeno porte, interiorano, recentemente instalado, com déficits acentuados 
de serviços públicos e de oferta de infraestrutura básica, Porto Grande apresenta índices 
relativamente satisfatórios, principalmente em relação à longevidade e à educação.

Em virtude dos grandes gargalos temporais entre os cálculos de iDH, que são baseados 
em Censos Demográficos e, portanto, tem espaçamentos de 10 anos, em 2008, a Federação das 
indústrias do Rio de Janeiro (FiRJAN) lançou um índice-síntese de mensuração municipal, o índice 
FiRJAN de Desenvolvimento Municipal (iFDM), calculado anualmente. Algumas das vantagens da 
utilização desse índice em complemento ao iDH, além da periodicidade, é que ele inclui, por 
exemplo, a coleta de dados diferenciados em base oficiais e possui uma metodologia simplificada 
de cálculo.

Para facilitar a análise dos dados, a FiRJAN classificou os índices de acordo com seus 
valores; assim, um iFDM entre 0 e 0,4 indica baixo desenvolvimento, entre 0,4 e 0,6 pontos, 
desenvolvimento regular, entre 0,6 e 0,8 aponta para um desenvolvimento moderado e acima de 
0,8 mostra-se alto desenvolvimento.

Os dados mais recentes do iFDM para o município, cujo ano base é 2009, bem como os 
de ano base 2000, a título de comparação, são apresentados na Tabela 34.

TABELA 34. índice FiRJAN de Desenvolvimento Municipal – iFDM e variação percentual entre os períodos 

apresentados, Porto Grande, Edição 2008 (ano base 2000) e Edição 2011 (ano base 2009).

2000 2009 variação %

iFDM 0,5554 0,5475 -1,42

iFDM – Educação 0,4309 0,6203 43,95

iFDM – Saúde 0,6289 0,6071 -3,46

iFDM – Emprego e Renda 0,6065 0,4151 -31,55

FONTE: Sistema FiRJAN, disponível em: http://www.firjan.org.br/iFDM/.
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Basicamente, ao se observar as informações contidas na Tabela 34, percebe-se que a 
situação, entre 2000 e 2009, no município de Porto Grande, em termos de desenvolvimento, 
deteriorou-se de maneira acentuada, com exceção dos aspectos relacionados à educação, que 
aumentaram quase 44%. O iFDM-Saúde teve um decréscimo de pouco mais de 3,4% no intervalo 
analisado, enquanto o indicador de emprego e renda decaiu em mais de 31%. Essas quedas, 
principalmente a relativa ao emprego e renda, fizeram com que o iFDM consolidado diminuísse 
em pouco mais de 1,4%.

Nenhum dos indicadores de Porto Grande apresenta-se como de alto desenvolvimento. O 
iFDM-Saúde, apesar da redução, e o iFDM-Educação são considerados de desenvolvimento moderado, 
enquanto o iFDM Consolidado e o iFDM Emprego e Renda apresentam-se como regulares.

Esses dados ratificam que o maior problema de Porto Grande refere-se à desigualdade de 
renda e a falta de oportunidades de empregos formais. Analisando-se a evolução ano a ano desse 
índice, disponibilizada pela FiRJAN, percebe-se que a situação na última década não tem mostrado 
nem melhorias nem pioras significativas, mantendo-se estável entre 2000 e 2009, com exceção 
de alguns anos em que a situação de emprego e renda mostrou-se ainda mais deficitária.

Em relação aos demais municípios do Estado do Amapá, Porto Grande faz parte dos 
62,5% que apresentam um iFDM Consolidado de desenvolvimento regular superior (entre 0,5 e 
0,6 pontos), sendo que nenhum dos municípios amapaenses atinge patamares de alto 
desenvolvimento – somente Macapá e Serra do Navio apresentam melhores condições e se 
classificam como municípios de desenvolvimento moderado.

7.4. PerFil Das ativiDaDes ProDutivas

7.4.1.  ANÁLiSE SETORiAL

O Produto interno Bruto (PiB) mensura, monetariamente, tudo o que é produzido em 
determinado período de tempo em uma esfera político-administrativa. Esse é, provavelmente, o 
mais importante indicador da atividade econômica para as diferentes esferas políticas- 
administrativas, uma vez que além de medir a riqueza gerada e mostrar a evolução dos agregados 
econômicos, institucionalmente o PiB serve como um dos parâmetros para a distribuição dos 
Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM), que, em cidades pequenas, 
tal como Porto Grande, constituem a quase totalidade da renda disponível para investimentos. 

Para fins de cálculo do PiB considera-se apenas o que é produzido internamente em 
determinada unidade territorial, descartando-se qualquer tipo de recurso externo que entra na 
receita local. O cálculo do PiB estima a riqueza produzida por cada um dos três setores da economia 
(agropecuária, indústria e serviços) que, quando somados, possibilitam observar não só suas 
contribuições específicas como também uma visão do crescimento econômico como um todo e as 
tendências em termos de potencialidades para a economia local. 

Na Tabela 35 estão expostos os valores do PiB de Porto Grande entre 2005 e 2009. Na 
mesma tabela constam os dados estaduais, possibilitando uma breve comparação em termos de 
crescimento percentual.
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TABELA 35. Produto interno Bruto (PiB) a preços correntes (em R$ mil) e variação percentual no período, 

Porto Grande e Estado do Amapá, 2005 a 2009.

PiB a preços correntes (r$ 1.000,00)

abrangência 2005 2006 2007 2008 2009
variação (%) 
2005-2009

Porto Grande 104.940 120.440 131.407 131.759 144.603 37,79

Estado do Amapá 4.361.255 5.260.017 6.022.132 6.764.834 7.404.389 69,77

Fonte: iBGE. Produto interno Bruto dos Municípios.

Considerando que Macapá e Santana, os dois principais municípios do Estado do Amapá 
são responsáveis por 78% de toda a riqueza gerada em nível estadual, não chega a espantar o fato 
de que, em 2009, o PiB de Porto Grande, um município de menos de 20 mil habitantes, 
representasse apenas 1,95% do PiB amapaense. Entretanto, dos 16 municípios que compõem o 
Estado, à época, Porto Grande apresentava o 5º maior PiB, ficando atrás, apenas, de Macapá, 
Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque.

 Além da reduzida participação na esfera estadual, analisando a série exposta na Tabela 
35, percebe-se que o crescimento percentual do PiB de Porto Grande ficou bastante abaixo do 
visualizado no Estado como um todo. No município, o produto a preços correntes cresceu, em 
média, em cinco anos, quase 50% a menos do que o PiB amapaense. Na Figura 77 é possível 
acompanhar a variação percentual anual do PiB municipal e estadual entre 2005 e 2009.

FiGURA 77. Evolução percentual do PiB, Porto Grande e Estado do Amapá, 2005 a 2009.
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Observando os incrementos percentuais ano a ano, observa-se uma propensão à queda 
contínua do crescimento entre 2006 e 2008; no último biênio, entre 2008 e 2009, entretanto, 
retoma-se no município uma tendência de crescimento. Entre 2005 e 2006 houve um aumento 
de quase 15% no valor do PiB municipal, porém, após esse pico, a série contempla apenas quedas, 
chegando ao valor de apenas 0,26% de incremento entre 2007 e 2008. A partir de 2008, o 
crescimento volta a níveis normais, comparados com os estaduais, chegando a quase 9,8%. No 
mesmo período, o Estado do Amapá manteve uma linha decrescente em termos de crescimento 
percentual, ainda que esta queda tenha sido, ao longo de toda a série, bem menor do que a vista 
no município. Ressalta-se, entretanto, que não houve decréscimo do PiB em nenhum momento, 
nem no Estado, nem no município.

O PiB per capita, indicador que relaciona o valor do PiB bruto pelo número de habitantes 
de determinada localidade, é um dos principais índices utilizados para analisar a qualidade de vida 
da população, uma vez que são comuns os casos de esferas políticas-administrativas onde se 
observa um PiB elevado por serem territorialmente extensas, mas que, por contarem com um 
grande contingente populacional, apresentam um PiB per capita inferior ao de outras localidades 
que apresentam PiB nominal e número de habitantes proporcionalmente menores. 

TABELA 36. Produto interno Bruto per capita (em R$) a preços de mercado e variação percentual no período, 

Porto Grande e Estado do Amapá, 2005 a 2009.

PiB per capita a preços correntes (r$ 1,00)

abrangência 2005 2006 2007 2008 2009
variação (%) 
2005-2009

Porto Grande 7.151 7.858 9.401 10.666 9.671 35,23

Estado do Amapá 7.335 8.543 10.254 11.032 11.816 61,09

Fonte: iBGE. Produto interno Bruto dos Municípios.

Observa-se na Tabela 36 que o PiB per capita de Porto Grande não só apresentou uma 
variação menos acentuada do que a do mesmo indicador para o Estado, como também ficou abaixo 
do crescimento percentual de seu PiB bruto, o que indica que houve um aumento populacional 
não acompanhado do incremento da renda gerada no município. interessante, ainda, notar como 
a série histórica apresentada para esse indicador em Porto Grande mostra ligeira instabilidade, com 
acréscimos percentuais significativos em alguns biênios – a exemplo de 2006-2007 – e quedas 
expressivas em seguida – como em 2008-2009.

Em 2009, dentre os 16 municípios amapaenses, Porto Grande apresentava-se na 10ª 
posição em relação aos valores de PiB per capita. Nesse caso, é interessante notar que o PiB per 
capita mais alto do Amapá é o de Serra do Navio (R$ 27.572) em função do reduzido contingente 
populacional (4.380 habitantes) e da altíssima arrecadação econômica das atividades ligadas à 
mineração, sendo o segundo maior PiB per capita, R$ 12.774, o de Ferreira Gomes, município 
com vocação turística e pequeno número de habitantes.
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FiGURA 78. Evolução do PiB per capita bruta (acima) e percentual (abaixo), Porto Grande e Estado do 

Amapá, 2005 a 2009.

A partir da análise da Figura 77, percebe-se que, como mencionado, em termos de valor 
bruto, o PiB per capita municipal manteve-se abaixo do estadual em toda a série, porém, a 
diferença ficou mais visível no último ano, quando o indicador amapaense cresceu e o de Porto 
Grande apresentou uma queda acentuada de mais de 10%. Em relação à evolução percentual, 
é interessante como a dinâmica observada é ligeiramente diferente, com um aumento maior no 
município do que no Estado entre 2006 e 2008, quando, embora o Amapá tenha apresentado 
um decréscimo no nível de crescimento, Porto Grande viu o valor de seu PiB per capita cair 
significativamente.
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A seguir, na Tabela 37, estão expostos os valores adicionados fiscais para cada setor 
econômico de Porto Grande, bem como suas representações percentuais em relação ao total 
agregado. Ressalta-se que, em todos os anos apresentados, o valor do setor terciário, que 
compreende serviços, comércio e Administração Pública foi o mais alto, tendo sido inflado por esta 
última, que, normalmente, contribui com mais de 50% do total desse setor.

TABELA 37. Valor Adicionado Fiscal (em R$1.000,00) por setor e percentual em relação ao PiB total, Porto 

Grande, 2005 a 2009.

valor adicionado (r$ 1.000,00)

ano
agropecuária indústria

serviços &  
adm. Pública*

impostos

total % total % total % total %

2005 17.100 16,3 19.585 18,7 65.746 62,6 2.509 2,4

2006 22.079 18,3 14.974 12,5 79.491 66,0 3.895 3,2

2007 25.624 19,5 15.821 12,0 86.214 65,6 3.748 2,9

2008 21.780 16,5 6.736 5,1 98.695 74,9 4.547 3,5

2009 19.605 13,6 8.876 6,1 110.281 76,3 5.841 4,0

* inclui saúde, educação pública e seguridade social.

Fonte: iBGE. Produto interno Bruto dos Municípios.

É possível notar, ao observar a Tabela 37, o grande peso do setor terciário na economia 
do município, destacando-se, nesse aspecto, como já mencionado, o fato de que a Administração 
Pública é a principal responsável por agregar valor nesse setor, uma vez que as atividades de 
comércio e serviços são típicas de municípios de pequeno porte. Destaca-se, em segundo lugar, o 
peso da agropecuária em Porto Grande, que, em média, corresponde a 1/6 do PiB bruto do 
município, um alto percentual dado o fato de que predomina a agricultura familiar em Projetos de 
Assentamento (PAs) e pequenas propriedades.

Analisando a série temporal, duas tendências chamam a atenção: primeiramente, destaca-
se o crescimento da agropecuária entre 2006 e 2008, ano a partir do qual se inicia um decréscimo 
progressivo da participação desse setor na formação do PiB; em segundo lugar, a acentuada e 
contínua queda da participação do valor indústria no produto final do município, que passa de 
quase 19% para pouco mais de 6% em um período de cinco anos. Enquanto os dois supracitados 
setores admitem decréscimos expressivos ao longo da série, o setor terciário, impulsionado 
principalmente pela Administração Pública, tal como será exposto com mais detalhes na Tabela 
38, apresenta notável crescimento.

Como é frequente em pequenos municípios, os impostos representam pequena parcela 
do Valor Adicionado Fiscal municipal, com grandes oscilações de arrecadação ao longo da série 
temporal analisada.

A dinâmica de composição do PiB de Porto Grande, a partir dos dados de Valor Adicionado 
Fiscal pode ser melhor visualizada nas figura abaixo.
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FiGURA 79. Composição, por setor, do PiB Municipal, Porto Grande, 2005 a 2009.
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FiGURA 80. Evolução dos percentuais de participação de cada setor para a composição do PiB Municipal, 

Porto Grande, 2005 a 2009.

Dado o apresentado até aqui, ratifica-se o peso da Administração Pública na economia 
de Porto Grande, o que, segundo Chelala (2009) é uma característica do Estado do Amapá como 
um todo que, historicamente, teve seu desenvolvimento vinculado às ações e aos recursos 
estatais, desde os tempos anteriores à formação do Território do Amapá até o momento atual, 
quando a dependência passa a ser de transferências federais e das próprias atividades públicas 
exercidas localmente. 

Conforme mencionado anteriormente, a Administração Pública é a maior contribuinte para 
o Valor Adicionado do setor terciário que, claramente, predomina na formação do PiB de Porto 
Grande. A Tabela 38 explicita essa relação numérica.

TABELA 38. Composição do Valor Adicionado Fiscal do setor terciário, Porto Grande, 2005 a 2009.

valor adicionado (r$ 1.000,00)

ano
serviços administração Pública* setor terciário (total)

total % total % total %**

2005 18.850 28,7 46.896 71,3 65.746 62,6

2006 22.511 28,3 56.980 71,7 79.491 66,0

2007 25.886 30,0 60.328 70,0 86.214 65,6

2008 28.864 29,2 69.831 70,8 98.695 74,9

2009 33.053 30,0 77.228 70,0 110.281 76,3

* inclui saúde, educação pública e seguridade social.

** Em relação ao Valor Adicionado total.

Fonte: iBGE. Produto interno Bruto dos Municípios.
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Observa-se que, em toda a série exposta na Tabela 38, a Administração Pública contribuiu 
com mais de 70% do Valor Adicionado do setor terciário de Porto Grande. isso implica em duas 
constatações já feitas ao longo desse item, mas que, por sua importância, serão ratificadas aqui: 
as atividades de comércio e serviços em Porto Grande, ainda que este funcione como polo de 
atração de serviços para outros municípios menores do entorno, são bastante incipientes, não sendo 
responsáveis por grande agregação de valor; Porto Grande, assim como grande parte dos municípios 
brasileiros e, sobretudo, amapaenses, ainda é economicamente dependente da Administração 
Pública e das atividades a ela ligadas.

7.4.2. MiNERAçãO

De acordo com a SEPLAN, em 2010, o PiB (Produto interno Bruto) do Amapá foi superior 
a R$8 milhões, com a seguinte composição percentual: 3,2% no setor primário; 10,0% no setor 
secundário e 86,8% no setor terciário. A participação da produção mineral no Valor Adicionado 
Bruto (a preços básicos) não chega a 2% do setor secundário; no entanto tem tido um papel 
relevante no crescimento da riqueza, geração de empregos e dinamização dos municípios nos quais 
a atividade está instalada. Se for considerado o PiB per capita, que é o valor da riqueza produzida 
dividida para toda a população do Amapá, chega-se a um total de R$11.816,60 (R$ 1.000 a 
preços correntes), em 2009, para o Estado como um todo. Já nos municípios onde a base da 
economia é a mineração, os valores são mais altos: Pedra Branca do Amapari apresentou um PiB 
per capita de R$12.769,37, Serra do Navio, R$27.572,90, Porto Grande, R$9.671,80 e Santana, 
R$11.361,09, este último em decorrência das atividades portuárias. 

Os principais produtos exportados continuam sendo minérios de ferro não aglomerados 
como o manganês, cromita, cassiterita, tantalita, bauxita, ouro em barras. Essas atividades 
extrativistas são executadas e/ou gerenciadas nos municípios de Serra do Navio, Santana e Pedra 
Branca do Amapari.

A Lei Nº 1.613/AP, de 30 de dezembro de 2011, instituiu a Taxa de Controle, 
Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários - TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - CERM. 
Essa iniciativa, à semelhança do que ocorreu nos estados do Pará e Minas Gerais, deverá gerar um 
crescimento significativo na arrecadação de impostos sobre a atividade mineral no Estado do 
Amapá. O valor da TFRM corresponde a 3 (três) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Amapá UPF/
AP, vigente na data do pagamento, por tonelada de minério extraído; para 2013 o valor da UFP/
PA é de R$1,6268. Ficaram isentos da taxa a produção de calcário para agricultura e de minérios 
destinados à construção civil e água mineral.

De acordo com o estudo “Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do Amapá”, coordenado 
pelo iEPA e publicado em 2010 (MME/SEiCOM/iEPA), há uma tradição de extração de agregados 
para construção civil no polo extrativista de Porto Grande e Ferreira Gomes, denominado de Distrito 
Mineiro de Porto Grande (Figura   ). É o principal polo fornecedor de areia, seixo, cascalho ou seixo 
rolado e brita, que abastecem as obras civis e de pavimentação no estado e geram emprego para 
diferentes modalidades de trabalhadores braçais, como caçambeiros, caminhoneiros e tratoristas. 
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Estes bens minerais são classificados como de interesse social, sendo enquadrado em regime de 
exploração mineral diferenciado, denominado regime de licenciamento, o qual dispensa estudos de 
viabilidade técnica-econômica da lavra em uma área de até 50 hectares. São recursos abundantes e 
com valor de venda baixo tendo sua viabilidade associada à proximidade de polos consumidores, 
como Macapá e Santana. 

De acordo com a publicação, “São diversos empreendimentos mineiros de pequeno porte 
dedicados à extração de areia, seixo ou cascalho e, mais recentemente, à produção de brita. Até 
agosto de 2009 estavam registrados nos dois municípios cerca de 39 processos de requerimento 
mineral para agregados de construção, sendo: dezoito  para  areia,  doze  para  seixo  e  nove  para  
brita.  Contudo,  o  número  de  empreendimentos  em atividade é pouco maior que 50% deste total” 
(MME/SEiCOM/iEPA 2010:73).

FiGURA 81. Processos minerários e áreas de extração de agregados de construção civil em Porto Grande e 

Ferreira Gomes.

Fonte: MME/SEiCOM/iEPA 2010:73
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A relevância social que a extração destes agregados tem no município de Porto Grande, 
não pode ocultar o impacto ambiental e as condições precárias de trabalho predominantes. A 
implantação da UHE Cachoeira Caldeirão, em processo de licenciamento, deverá gerar um impacto 
econômico significativo uma vez que 60 processos minerários serão atingidos na Área Diretamente 
Afetada do reservatório. Desses, 76% (46) são processos ainda na fase de requerimento (pesquisa 
ou lavra) ou de autorização de pesquisa, passíveis de bloqueio por parte do DNPM, pois ainda não 
constituem direitos de concessão mineral. (ECOTUMUCUMAQUE 2013). O Plano Básico Ambiental 
deste empreendimento propõe um programa de ordenamento mineral em Porto Grande que, se 
executado, poderá disciplinar, ordenar e modernizar o setor.  

7.4.3.  AGROPECUÁRiA

A agropecuária, especialmente a de cunho familiar, é uma atividade econômica muito 
importante para os municípios do interior do Amapá por conta das dificuldades de desenvolvimento 
ocasionadas pela falta de investimento e de potencial para a industrialização e para a ampliação 
e especialização do setor de comércio e serviços. No caso de Porto Grande, soma-se a isso uma 
vocação para a agricultura e grandes áreas de pastagens, fazendo com que o município destaque-
se no cenário estadual em relação às atividades do setor primário.

Como visto anteriormente, o Valor Adicionado das atividades ligadas ao setor primário, 
sobretudo à agropecuária, representa, em Porto Grande um percentual considerável frente ao 
total produzido e arrecadado no município, variando entre 14% e 20% no período analisado – 
2005 a 2009. Porém, os valores brutos não refletem a representatividade desse setor para o 
município, especialmente por conta do fato de que ali a grande maioria das propriedades agrícolas 
funciona em sistemas familiares e não comerciais. Cabe ressaltar, entretanto, que a partir de 
2007 vem sendo observada uma tendência de redução da participação desse setor na formação 
do PiB municipal.

De acordo com o Censo Agropecuário 2006, existiam, em Porto Grande, à época, 858 
unidades/estabelecimentos agropecuários distribuídos, de acordo com a condição legal do produtor, 
da seguinte maneira: 853 pertenciam a proprietários individuais, ocupando uma área de 50.293 
hectares; 01 propriedade estava sob a gestão de uma sociedade anônima de cotas limitadas, não 
se tendo informações disponíveis acerca de sua extensão; e 02 propriedades eram vinculadas ao 
Governo Federal, cujos dados acerca de tamanho também não estão disponíveis. 

Em Porto Grande predominam pequenas propriedades, em sua maioria de agricultores 
familiares, 777 de acordo com o Censo Agropecuário 2006, o que representa 90,5% do total de 
estabelecimentos. Entretanto, em relação à área ocupada por essas unidades, são apenas 38.744 
ha, o que representa somente pouco mais de 14% dos 270.803 ha voltados para atividades 
agropecuárias no município. Tal situação é bastante semelhante no Estado do Amapá, onde existem 
3.527 estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 873.789 hectares, dos quais 2.863 
são unidades familiares (81,1%), mas que se estendem por uma área de apenas 130.770 hectares, 
o que em percentual corresponde a só cerca de 15% da área total vinculada à agropecuária 
portograndense (SiLVA e LOMBA 2011). isso mostra que tanto no Estado quanto no município 
ainda predomina a estrutura agrária de latifúndios e concentração de terras.

Em relação ao crédito concedido aos pequenos estabelecimentos agropecuários, Porto 
Grande destaca-se no cenário amapaense por ser o segundo município com maior percentual de 
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pequenos produtores enquadrados na categoria de beneficiários desse recurso (12,59%), ficando 
atrás apenas de Tartugalzinho (16,06%); nenhum outro município apresenta percentual relativo à 
concessão de crédito superior a 7% (NASCiMENTO et al. 2011).

Da área total voltada para atividades agropecuárias em Porto Grande, em 2006, 14.128 
ha (5,2%) eram utilizados para lavouras permanentes, 6.046 ha (2,2%) para lavouras temporárias, 
1.289 ha (0,5%) de área plantada com forrageiras para corte, 2.064 ha (0,8%) para pastagens 
naturais, 3.488 ha (1,3%) para pastagens plantadas, 462 ha (0,2%) de sistemas agroflorestais, 
69 ha (0,02%) para aquicultura e 319 ha (0,1%) eram terras degradadas e/ou inutilizáveis para 
agricultura e pastagens; os restantes 242.938 hectares dividiam-se entre 236.639 ha (87,4%) 
de matas naturais e florestas plantadas sob algum tipo de restrição e/ou referentes à reserva legal 
e 6.299 ha (2,3%) de benfeitorias, construções e/ou caminhos.

Os dados apresentados acima mostram que, em termos de atividades agropecuárias, 
tem-se um predomínio de utilização de terras para a preservação ou para florestas plantadas. Apesar 
da importância da agricultura para os munícipes, como ela é praticada predominantemente para 
fins de subsistência, com pequeno percentual para abastecimento local, a utilização de hectares 
para esses cultivos não chega a 10%, sendo ainda menor a área de pastagens: 1,5%.

Nas Tabelas 39 e 40 estão expostos os dados mais recentes acerca da área agrícola de 
produção no município de Porto Grande de acordo com os principais itens cultivados nas lavouras 
temporárias e permanentes, respectivamente.

TABELA 39. Área voltada para a produção da lavoura temporária de acordo com o item cultivado, total e 

percentual, e variação percentual das áreas, Porto Grande, 2006 a 2010.

Produtos

lavoura temporária

2006 2007 2008 2009 2010 var. 
área 
(%)ha % ha % ha % ha % ha %

Abacaxi 50 4,5 60 5,0 80 5,6 90 5,7 90 5,1 80,0

Arroz (em 
casca)

90 8,1 140 11,7 160 11,1 185 11,8 190 10,8 111,1

Cana-de-
açúcar

30 2,7 30 2,6 40 2,8 30 2,6 50 2,9 66,6

Feijão  
(em grão)

120 10,8 120 9,7 136 9,5 156 9,9 164 9,3 36,6

Mandioca 700 63,1 700 58,1 780 54,3 870 55,6 1.020 58,0 45,7

Melancia 30 2,7 35 2,9 45 3,1 45 2,9 55 3,1 83,3

Milho  
(em grão)

90 8,1 120 10,0 195 13,6 180 11,5 190 10,8 111,1

total 1.100 100,0 1.205 100,0 1.436 100,0 1.566 100,0 1.759 100,0 59,9

Fonte: iBGE. Pesquisa Agrícola Municipal.

A produção da lavoura temporária de maior importância em termos de área cultivada é a 
mandioca, que apresenta, ao longo de toda a série, percentuais de utilização de terras em torno 
de 55 e 65%, representando, em 2010, 58% do total da área de cultivo do município. Arroz, feijão 
e milho ocupam uma posição secundária em relação à ocupação das áreas destinadas à lavoura 
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temporária, com índices variando entre 10 e 15%. Por fim, cana-de-açúcar e culturas frutíferas 
(abacaxi e melancia) apresentam pouca representatividade em termos de utilização percentual de 
áreas destinadas à lavoura temporária.

Em relação ao crescimento percentual das áreas cultiváveis por produto, percebe-se um 
grande incremento de hectares voltados ao cultivo de grãos, sobretudo arroz e milho, com mais de 
110% de aumento em cinco anos. As frutíferas também apresentaram incrementos significativos, 
com adições percentuais de mais de 80% em sua área de cultivo entre 2006 e 2010. Mandioca, 
apesar de ser o principal produto em termos de área cultivada em Porto Grande apresentou o 
segundo menor percentual de aumento, ficando atrás apenas do feijão. Em relação à área total 
destinada à lavoura temporária, houve um aumento de cerca de 60%.

TABELA 40. Área voltada para a produção da lavoura permanente de acordo com o item cultivado, total e 

percentual, e variação percentual das áreas, Porto Grande, 2006 a 2010.

Produtos

lavoura Permanente

2006 2007 2008 2009 2010 var. 
área 
(%)ha % ha % ha % ha % ha %

Banana 
(cacho)

50 15,4 80 20,5 115 25,8 140 28,6 130 26,2 160,0

Laranja 220 67,7 250 64,1 270 60,6 290 59,2 300 60,4 36,3

Mamão 30 9,2 30 7,7 30 6,8 30 6,1 32 6,4 6,6

Maracujá 25 7,7 30 7,7 30 6,8 30 6,1 35 7,0 40,0

TOTAL 325 100,0 390 100,0 445 100,0 490 100,0 497 100,0 52,9

Fonte: iBGE. Pesquisa Agrícola Municipal.

Em termos de área cultivada, a lavoura permanente é bem menos importante do que a 
lavoura temporária, com um número de hectares bastante inferior ao da primeira. Os produtos 
cultivados nessa modalidade são todos frutíferos, com destaque para a laranja e a banana. 
Somente com o cultivo de laranja são ocupados mais de 60% da área de lavoura permanente 
de Porto Grande, enquanto o cultivo de banana se estende por pouco mais de 26% do total. 
Mamão e maracujá representam, juntos, menos de 20% da área total de utilização de terra na 
lavoura permanente. 

Em relação ao crescimento percentual das áreas cultiváveis por produto, destaca-se o 
incremento do cultivo de banana, 160%. O significativo aumento percentual de cultivo de 
maracujá (40%) deve-se ao diminuto número de hectares cultivados no início da série. Pode-se 
observar que as culturas permanentes, no município, passam por grandes períodos de estabilidade 
em termos de área de cultivo, excetuando-se a banana, que, ao longo de toda a série apresentou 
crescimento contínuo.

Por fim, analisando as atividades agrícolas, é preciso observar as quantidades produzidas 
e os valores de produção dos principais itens cultivados no município, informações que estão 
dispostas nas Tabelas 41 e 42 para produtos de lavouras temporárias e permanentes, 
respectivamente.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

208

TA
B

EL
A
 4

1
. 
Q

ua
nt

id
ad

e 
pr

od
uz

id
a 

e 
va

lo
r 

de
 p

ro
du

çã
o 

do
s 

ite
ns

 d
e 

la
vo

ur
a 

te
m

po
rá

ria
 e

 v
ar

ia
çã

o 
pe

rc
en

tu
al

 n
o 

pe
río

do
, 

P
or

to
 G

ra
nd

e,
 2

0
0

6
 a

 2
0

1
0

.

P
ro

du
to

s

la
vo

ur
a 

te
m

po
rá

ri
a

2
0

0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

v
ar

. 
%

 
Q

ua
nt

.

2
0
0
0
-1

0

v
ar

. 
%

 
v

al
. 

P
ro

d.

2
0
0
0
-1

0
Q

td
.

v
al

. 
P

ro
d.

 
(m

il 
r

$
)

Q
td

.
v

al
. 

P
ro

d.
 

(m
il 

r
$
)

Q
td

.
v

al
. 

P
ro

d.
 

(m
il 

r
$
)

Q
td

.
v

al
. 

P
ro

d.
 

(m
il 

r
$
)

Q
td

.
v

al
. 

P
ro

d.
 

(m
il 

r
$
)

A
ba

ca
xi

 (
m

il 
fr

ut
os

) 
2

0
5

2
4
0

2
5
0

3
0
0

2
5
9

2
8
5

2
8

4
2

8
4

3
8

4
3

8
4

8
7

,3
6

0
,0

A
rr

oz
 (

to
ne

la
da

s)
6

0
4
3

1
0
0

9
5

1
8
2

1
7
7

2
3

0
2

2
5

2
4

5
2

4
0

3
0

8
,3

4
5

8
,1

C
an

a-
de

-a
çú

ca
r 

(t
on

el
ad

as
)

6
1

5
2
6
5

7
2
0

3
2
0

8
4
0

3
7
8

9
0

0
4

3
2

1
.2

6
2

4
8

6
1

0
5

,2
8

3
,3

Fe
ijã

o 
(t

on
el

ad
as

)
8

5
5
2

1
1
0

9
7

1
2
6

1
1
2

1
3

2
1

5
8

1
4

8
1

7
8

7
4

,1
2

4
2

,3

M
an

di
oc

a 
(t

on
el

ad
as

)
6

.9
4

8
4
.9

0
5

6
.9

8
0

6
.8

7
5

7
.1

2
0

6
.5

5
0

8
.2

5
0

4
.5

3
8

1
1

.2
5

0
6

.1
8

8
6

1
,9

2
6

,1

M
el

an
ci

a 
(t

on
el

ad
as

)
1

8
0

2
2
5

2
1
0

2
6
3

2
7
8

3
4
8

2
6

0
3

4
3

3
2

3
6

3
2

7
9

,4
1

8
0

,8

M
ilh

o 
 (

to
ne

la
da

s)
7

5
4
3

9
0

7
2

1
7
0

1
3
9

1
6

7
9

2
1

8
2

1
0

0
3

3
,3

1
3

2
,5

to
ta

l
--

5
.7

7
3

--
8
.0

2
2

--
7
.9

8
9

--
6
.0

7
2

--
8
.2

0
8

--
--

-
4
2
,1

Fo
nt

e:
 iB

G
E.

 P
es

qu
is

a 
A
gr

íc
ol

a 
M

un
ic

ip
al

.

TA
B

EL
A
 4

2
. 
Q

ua
nt

id
ad

e 
pr

od
uz

id
a 

e 
va

lo
r 

de
 p

ro
du

çã
o 

do
s 

ite
ns

 d
e 

la
vo

ur
a 

pe
rm

an
en

te
 e

 v
ar

ia
çã

o 
pe

rc
en

tu
al

 n
o 

pe
río

do
, 

P
or

to
 G

ra
nd

e,
 2

0
0

6
 a

 2
0

1
0

.

P
ro

du
to

s

la
vo

ur
a 

P
er

m
an

en
te

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

v
ar

. 
%

 
Q

ua
nt

.

2
0
0
0
-1

0

v
ar

. 
%

 
v

al
. 

P
ro

d.

2
0
0
0
-1

0
Q

td
.

v
al

. P
ro

d.
 

(m
il 

r
$
)

Q
td

.
v

al
. P

ro
d.

 
(m

il 
r

$
)

Q
td

.
v

al
. P

ro
d.

 
(m

il 
r

$
)

Q
td

.
v

al
. P

ro
d.

 
(m

il 
r

$
)

Q
td

.
v

al
. P

ro
d.

 
(m

il 
r

$
)

B
an

an
a 

(t
on

el
ad

as
)

1
8

5
1
8
1

3
5
0

3
9
2

3
8
6

4
2
5

4
6

3
5

1
9

4
9

2
5

5
1

1
6

5
,9

2
0

4
,4

La
ra

nj
a 

(t
on

el
ad

as
)

2
.9

1
0

2
.0

1
0

3
.2

0
0

2
.6

4
0

3
.3

0
4

2
.8

7
4

3
.8

9
7

3
.8

1
9

4
.3

0
8

4
.2

2
2

4
8

,0
1

1
0

,0

M
am

ão
 (

to
ne

la
da

s)
2

2
0

1
3
8

2
6
0

2
0
3

2
8
5

2
6
8

2
6

4
3

0
4

2
7

4
3

0
4

2
4

,5
1

2
0

,2

M
ar

ac
uj

á 
(t

on
el

ad
as

)
1

5
5

1
1
0

1
8
0

1
6
4

2
1
0

2
0
2

1
6

2
1

7
8

1
8

6
2

6
1

2
0

,0
1

3
7

,2

TO
TA

L
--

2
.4

3
9

--
3
.3

9
9

--
3
.7

6
9

--
4

.8
2

0
--

5
.4

4
2

--
--

-
1

2
3

,1

Fo
nt

e:
 iB

G
E.

 P
es

qu
is

a 
A
gr

íc
ol

a 
M

un
ic

ip
al

.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

209

Nenhum item da lavoura temporária, entre 2000 e 2010, mostrou redução de quantidade 
produzida, ainda que ao longo da série apresentada sejam observadas ligeiras variações, ora 
positivas ora negativas, na quantia total produzida de alguns itens. O mesmo pôde ser observado 
na lavoura permanente, embora o aumento da quantidade produzida nesta última tenha ficado 
bem abaixo da primeira para praticamente todos os produtos, excetuando-se a banana.

Os valores de produção dos itens cultivados em Porto Grande sofreram incrementos 
percentuais extremamente acentuados ao longo dos últimos cinco anos, o que pode ser verificado 
tanto para a lavoura temporária quanto permanente. Destaque para o aumento de quantidade 
produzida e de valor de produção do arroz, mais de 300 e 450%, respectivamente; já na lavoura 
permanente, o item com maior aumento de produção foi a banana, acompanhado, de maneira 
esperada, pelo maior incremento de valor. 

 interessante notar que, em todos os casos dos produtos da lavoura permanente o aumento 
percentual de valor de produção foi superior ao da quantidade produzida, de modo que se pode 
vincular o crescimento da agregação monetária à elevação de preços de mercado dos produtos. O 
mesmo não pôde ser observado na lavoura temporária, onde o incremento do valor de produção 
do abacaxi, da cana-de-açúcar e da mandioca foi menor do que o crescimento das respectivas 
quantidades produzidas.

A pecuária amapaense é marcada pelo baixo nível tecnológico, bem como pela ausência 
de preocupação com a adoção de práticas sustentáveis na expansão da atividade. A pecuária 
amapaense é tipicamente extensiva, sem aplicação de técnicas e manejos que sejam adequados 
às particularidades da vegetação, do solo e da hidrografia amapaense, o que acaba por causar 
danos ambientais irreparáveis. Considerando esse fato, ao se observar que as atividades pecuárias 
no Estado não atingem proporções relevantes, pode-se considerar tal peculiaridade como uma 
boa característica. Em Porto Grande destaca-se apenas a criação bovina, possuindo o município 
o 3º maior efetivo do Estado, ficando atrás apenas de Amapá (29.378 cabeças) e de Macapá 
(14.321 cabeças).

TABELA 43. Efetivos pecuários municipais (em cabeças) e variação percentual no período, Porto Grande, 

2007 a 2011. 

tipo do rebanho 
(cabeças)

2007 2008 2009 2010 2011
variação % 

(2007-2011)

Bovino 8.475 8.518 9.114 10.548 11.978 41,3

Equino 94 108 179 168 187 98,9

Bubalino 384 247 307 345 410 6,7

Muar 108 88 71 76 81 -33,3

Asinino 92 75 84 82 97 5,4

Suíno 624 703 773 675 781 25,1

Caprino 195 181 207 214 254 30,2

Ovino 83 76 97 109 121 -45,7



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

210

tipo do rebanho 
(cabeças)

2007 2008 2009 2010 2011
variação % 

(2007-2011)

Galos, frangas, 
frangos e pintos

2.439 1.948 2.390 2.459 2.675 9,6

Galinhas 1.262 957 1.172 1.256 1.410 11,7

Fonte: iBGE. Pesquisa Pecuária Municipal.

Os rebanhos pecuários de Porto Grande apresentam-se bastante divergentes em relação 
às variações percentuais do número de cabeças nos últimos cinco anos. Enquanto o rebanho equino 
praticamente dobrou no período, o efetivo ovino sofreu uma redução quase 50%. A maior parte 
dos rebanhos teve acréscimos diminutos, variando entre 5 e 25%. O efetivo bovino que, além de 
ser o maior no município, é um dos mais representativos no Estado, teve um acréscimo de pouco 
mais de 40% entre 2007 e 2011. 

Em 2011 a produção de ovos do município era a terceira maior no Amapá, ficando atrás 
apenas de Macapá (15 mil dúzias) e Calçoene (7 mil dúzias). A produção de leite apresenta-se na 
média dos menores municípios do Estado, não se configurando como destaque positivo ou negativo.

A Tabela 44 apresenta os valores de produção dos itens de origem animal ao longo dos 
últimos cinco anos, permitindo uma comparação e o delineamento da tendência desse ramo 
pecuário no município.

TABELA 44. Valor da produção de origem animal (em mil R$) e variação percentual no período, Porto Grande, 

2007 a 2011.

tipo do Produto 2007 2008 2009 2010 2011
variação % 

(2007-2011)

Leite 185 276 364 413 709 283,2

Ovos de galinha 11 08 09 10 14 27,2

Mel de abelha - 50 56 66 78 56,0

Total 196 334 429 489 801 308,6

Fonte: iBGE. Pesquisa Pecuária Municipal.

Os valores de produção de itens de origem animal em Porto Grande, embora não sejam 
muito significativos em relação ao total, assim como as quantidades produzidas, apresentam, em 
todos os casos, percentuais de crescimento consideráveis ao longo dos últimos anos, com destaque 
para a produção de leite, que aumentou em mais de 280% entre 2007 e 2011. interessante notar 
que o valor da produção leiteira equivalia, em 2011, a 88% do total arrecadado com a venda de 
produtos animais no município.

 Os ovos de galinha apresentaram a menor variação no período, bem como a trajetória 
mais inconstante, com crescimentos seguidos de decréscimos em curtos períodos de tempo. Por 
fim, o mel de abelha, extraído em somente três municípios amapaenses, dentre os quais não só 
se inclui Porto Grande, como este apresenta a maior quantidade extraída (5.782 kg – mais de 
quatro vezes superior à produção do segundo município em escala de extração de mel, Macapá, 
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que teve, em 2011, uma produção de 1.420 kg), apresentou na série da Tabela 44 tendência 
contínua de crescimento de valor de produção, com um percentual final de incremento, entre 2008 
e 2011, de 56%.

7.4.4.  EXTRATiViSMO VEGETAL E SiLViCULTURA

O território da Amazônia, como um todo, teve sua colonização e sua ocupação intimamente 
ligadas às atividades de extrativismo. Historicamente, a extração de borracha e de outros produtos 
florestais, madeireiros e não-madeireiros, contribuiu para o desenvolvimento local e para o 
povoamento da região. Ainda hoje, em praticamente toda a Amazônia, o segmento extrativista é 
de grande importância para a economia. O Amapá, em especial, apresenta grande potencial ao 
vincular a extensão das terras estaduais, a densidade dos corpos hídricos que ali nascem e/ou 
perpassam e, sobretudo, a grandeza das florestas, cujo nível de conservação permite antever fatores 
de produção até então pouco explorados que, se devidamente utilizados, podem tornar-se valiosas 
fontes econômicas.

O mercado para produtos extrativos vai além das espécies madeireiras encontradas nas 
florestas amazônicas. No Amapá, tem-se, por exemplo, a extração de produtos alimentícios, tais 
como cupuaçu e açaí, tem ampliado o horizonte econômico de muitas famílias, assim como as 
sementes oleaginosas com alto teor de óleo. Dentre as espécies madeireiras de grande aceitação 
comercial nos mercados nacionais e internacionais, destacam-se: acapú, macacaúba, andiroba, 
pau mulato, breu, cedro, maçaranduba, angelim e sucupira. 

Em Porto Grande, a extração vegetal concentra-se na exploração de apenas um produto 
alimentício, o açaí, no carvão vegetal, na lenha e na madeira em tora. O açaí é extraído em 
quantidades bastante limitadas, assim como o carvão vegetal. Adicionando-se a isso o fato de que 
seus valores de mercado são bastante inferiores ao dos produtos madeireiros, tem-se que ambos 
os produtos, em 2010, foram responsáveis por agregar ao total do valor de produção do extrativismo 
de Porto Grande, respectivamente, apenas 1,77% e 1,64%.

Os dados expostos na Tabela 45 permitem compreender a dimensão da importância da 
extração de madeira em tora no município. Entre 2000 e 2010 houve uma variação percentual da 
quantidade extraída de quase 3.000%, sendo que o aumento da extração teve uma progressão 
moderada entre 2000 e 2006, saltando de maneira acentuada entre 2006 e 2008, quando a 
produção passou de cerca de 7.000 m3 para mais de 64.000 m3, um crescimento percentual de 
mais de 800% em um período de dois anos.  Em termos de valor de produção, o aumento 
percentual foi de 2.400% na década analisada, ou seja, inferior ao crescimento da extração, 
podendo-se inferir uma queda de preços de mercado da madeira ou um aumento das dificuldades 
de comercialização do item.

O segundo principal produto da extração vegetal, a lenha, apresenta uma produção tímida 
quando comparada à madeira, o que, somado ao fato de que na década em análise seu aumento 
foi bem menor faz com que, em 2010, a extração de lenha representasse apenas ¼ da de madeira, 
enquanto no início da série, em 2000, a primeira fosse quase 3 vezes superior à segunda. Em 
termos de valor de produção total do extrativismo em Porto Grande, para se ter uma base de 
comparação monetária, em 2000, a lenha representava 15% e a madeira 66%; em 2010, esses 
percentuais sofreram alterações substanciais, passando para 3% e 92%, respectivamente.
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Em relação à silvicultura, destacam-se, em Porto Grande, as atividades da AMCEL, uma 
empresa brasileira de um manejo florestal sustentável, que tem atividades de reflorestamento e 
processamento de cavacos de eucalipto com fins de exportação e uso na indústria de celulose, 
papel e produtos de madeira. A empresa iniciou suas atividades em terras amapaenses ao ano de 
1976 com a produção de cavacos e biomassa. Após 30 anos de funcionamento, em 2006, a 
empresa passou a ser controlada pelas empresas japonesas Marubeni Corporation e Nippon Paper 
industries, às quais, posteriormente, somou-se a NYK-Nippon Yusen Kaisha, sofrendo modificações 
importantes em termos não só de gestão como também de produção, tal como será apresentado 
a seguir. Atualmente, as empresas atuam em consórcio e apresentam uma produção anual de 900 
mil toneladas de cavacos, para a qual são empregados, aproximadamente, mil funcionários diretos 
e outros 3.000 indiretos.

A AMCEL conta com aproximadamente 130 mil hectares disponíveis para o plantio de 
florestas renováveis de eucalipto, aos quais se somam 180 mil hectares de reservas nativas. O 
projeto florestal empreendido pela AMCEL abrange, além de Porto Grande, outros seis municípios 
do Estado do Amapá, a saber: Santana, Macapá, Porto Grande, itaubal do Piririm, Tartarugalzinho 
e Amapá. Essa ampla distribuição pelo Amapá faz com que a empresa se destaque como propulsora 
do desenvolvimento florestal e industrial do Estado, uma vez que conta com bases florestais em 
sete municípios.

De acordo com o documento de certificação da empresa AMCEL (SCS 2008), no cartório 
de Ferreira Gomes está matriculado um dos 12 imóveis da empresa, sendo este o maior em termos 
de área total, plantio e reserva legal. A propriedade inscrita em Ferreira Gomes possui uma área 
total de 163.706,06 hectares, dos quais 93.359,84 ha são de plantio, 5.189,67 de infraestrutura 
e os restantes 65.156,55 são destinados à Reserva Legal e APP. Grande parte dessa área encontra-
se em território portograndense, de modo que, de acordo com o Estudo de impacto Ambiental do 
AHE Cachoeira Caldeirão:

“No Estado do Amapá, somente os municípios de Porto Grande e Vitória do Jari (...) desenvolvem 

atividades de silvicultura, com grande predominância do primeiro. Trata-se de plantações de 

eucalipto e pinus destinadas à produção de celulose. Em Porto Grande esta atividade é 

desenvolvida pela AMCEL (Amapá Celulose Ltda.) e em Vitória do Jarí pela em empresa Jari 

Celulose”. (ECOTUMUCUMAQUE 2010:196).

Percebe-se, assim, que, no município, as atividades da empresa são extremamente 
importantes para a composição do PiB e, portanto, da arrecadação de receita própria, além disso, 
uma parte dos postos de trabalho formais registrados em Porto Grande está vinculada à AMCEL. 
A Tabela 46 mostra as quantidades e a Tabela 47 os valores de produção dos produtos silvícolas 
em Porto Grande, ressaltando-se as modificações em termos dos itens de silvicultura, bem como 
dos valores agregados a eles a partir de 2006, ano da supracitada modificação do controle da 
AMCEL, quando se substitui na cesta de produtos a madeira extraída para indústrias do papel e 
celulose para a madeira extraída com outras finalidades, no caso, os cavacos com fins de exportação, 
dada a mudança da espécie de madeira extraída: de eucalipto para pinus.
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Apesar de entre 2010 e 2000 ter havido um aumento da produção silvícola em Porto 
Grande (18,15%), observando a Tabela 46, parece que a mudança efetuada em 2006, quando 
se passou de madeira extraída para a indústria do papel e celulose àquela destinada a outras 
finalidades houve prejuízo quanto às quantidades extraídas, visto que, enquanto entre 2000 e 
2006 houve um aumento percentual de pouco mais de 51%, entre 2006 e 2010 observou-se uma 
queda de quase 38%. Entretanto, há que se ressaltar que, por serem produtos diferentes, não se 
pode compará-los de maneira definitiva, uma vez que seus rendimentos, bem como os investimentos 
necessários para a sua produção são diferentes.

Em relação aos valores de produção, apresentados na Tabela 47, a comparação entre os 
dois produtos e entre o início e fim da série analisada é mais acurada, uma vez que se lida com a 
mesma medida para ambos os casos, ou seja, a moeda corrente. Apesar de entre 2000 e 2010 a 
receita proveniente da silvicultura em Porto Grande ter dobrado, percebe-se que, ao longo do tempo, 
a renda advinda da madeira destinada à indústria do papel e celulose mostrou maior sucesso, visto 
que houve, entre 2000 e 2006, um crescimento de mais de 85%, enquanto entre 2006 e 2010, 
quando se passou a comercializar madeira com outras finalidades, houve uma queda de arrecadação 
de 24%.

Comparando as variações de produção e de valor agregado por item é possível notar que 
a madeira extraída para a indústria do papel e celulose apresentou um aumento de preços entre 
2000 e 2006, tendo o mesmo acontecido para a madeira com outras finalidades entre 2006 e 
2010, entretanto, enquanto no primeiro caso o acréscimo foi de quase 22% no preço por m3, no 
segundo reduziu-se para 8,3%. Desse modo, pode-se antever, com o passar dos próximos anos, 
caso a tendência mantenha-se constante, uma queda na arrecadação com a silvicultura em Porto 
Grande, o que pode ser fortemente prejudicial para a economia do município como um todo pelo 
indicativo de que há certa dependência de Porto Grande para com as atividades silvícolas 
desenvolvidas pela AMCEL.

7.4.5.  TURiSMO

O Estado do Amapá, por sua cobertura florestal bastante preservada, bem como pelos 
atrativos históricos encontrados em sua capital, Macapá, e os fenômenos naturais únicos ali 
encontrados por sua posição geográfica, tais como o equinócio e a pororoca, acaba atraindo 
um fluxo considerável de turistas interessados na modalidade conhecida como ecoturismo ou 
turismo verde.

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo do Amapá (2010), Porto Grande, apesar 
de ainda não ter se firmado como um polo turístico em âmbito local, apresenta grande potencial 
para tanto, bem como pode se tornar um ponto de integração com roteiros regionais. Há possibilidade 
de utilizar roteiros fluviais ligados ao turismo de pesca e ao ecoturismo. Além disso, no período do 
verão, o município é palco da formação de várias corredeiras ideais para a prática de esportes 
radicais ao longo do rio Araguari, que banha a cidade.

A beleza cênica proporcionada pelos recursos naturais, pelas florestas bem conservadas 
e pelo próprio rio Araguari, fazem com que as atividades de recreação e lazer nos balneários tornem-
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se potenciais atrativos para turistas locais e de outros estados. Porto Grande, por ser uma cidade 
em crescimento, apresenta inúmeros estabelecimentos de alimentação e hospedagem que, se 
devidamente adaptados, podem vir a se tornar parte de um roteiro turístico. Atualmente a SETUR 
(2010) classificou apenas quatro equipamentos de alimentação (bares e lanchonetes) como 
possíveis atendentes de turistas, os quais possuem capacidade de atendimento simultâneo de 
pouco mais de 200 pessoas.

QUADRO 29. Atrativos naturais e culturais, Porto Grande, 2010.

atrativos naturais e culturais

nome
localização e 

acesso
estrutura e 

equipamentos
atividades e visitação

Balneário da 
Estrada

Localização não 
identificada. O 
acesso é feito por 
estrada de terra 
mal conservada 
pela maior parte 
dos visitantes, 
mas, 
esporadicamente, 
alguns utilizam o 
rio.

- Um restaurante 
com capacidade 
para atender 50 
pessoas.

- instalações 
sanitárias.

- Estacionamento.

- Ar condicionado.

- Equipamentos de 
TV e vídeo.

- Serviços de 
limpeza.

As atividades no balneário foram 
iniciadas em 1997. 

A área particular à beira do Araguari 
possui acesso ao rio para banhos. 

A visitação é feita por moradores 
locais, que utilizam as dependências e 
facilidades do restaurante.

Balneário 
Brasil Tropical

Ramal do 
Carvoeiro, às 
margens do rio 
Araguari. Distante 
2km do centro da 
cidade. Acesso por 
via terrestre 
(estrada mal 
conservada) e 
fluvial.

- Hotel (05 quartos), 
04 chalés (para até 
04 pessoas e 03 
crianças).

- Restaurante - 
Quiosque à beira do 
rio. 

- Som ambiente.

- instalações 
sanitárias.

- Espaço para banho 
– balneário.

O estado de conservação do atrativo é 
considerado regular. 

A visitação se dá ao longo do ano 
todo, principalmente de junho a 
novembro, com público visitante de 
origem do entorno regional, já tendo 
sido registrada a presença de turistas 
franceses. O período de visitação varia 
de 2 a 3 dias. 

Não há guias de visitação nem 
cobrança de ingresso. 

As principais atividades realizadas são 
banhos no rio.
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atrativos naturais e culturais

nome
localização e 

acesso
estrutura e 

equipamentos
atividades e visitação

Estação 
Ferroviária de 
Porto Platon

Localização: 
BR-210, km 108, 
a cerca de 07 km 
do centro da 
cidade.

Acesso por via 
terrestre em 
estrada não 
pavimentada ou 
por via ferroviária.

- Posto de 
informações.

- Posto de 
segurança.

- Boxes de 
alimentação.

- instalações 
sanitárias.

- Serviços de 
limpeza.

A visitação é feita ao longo do ano 
todo, nas 2as, 4as e 6as feiras. O valor 
cobrado para visitação é de R$ 3,00.

As atividades realizadas ali consistem 
em passeios entre várias localidades 
do Estado do Amapá, tais como: 
Santana, Porto Grande, Munguba, 
Cupixi, Pedra Branca, Serra do Navio 
e Macapá.  

A origem do público visitante é 
indicada como sendo do o município e 
entorno regional  (Macapá e Santana). 
A época de maior fluxo de visitantes é 
de junho a agosto.

De acordo com a Anglo American 
Ferros Brasil Ltda., mantenedora do 
atrativo, o número anual de usuários é 
de cerca de 7.500 pessoas.

Fonte: SETUR (2010).

Outro ponto importante, como em toda cidade interiorana, é a promoção de eventos 
típicos, que acabam atraindo um fluxo relativamente grande de moradores de municípios próximos 
e até da capital e/ou de outros estados. Em Porto Grande, o principal evento cultural é o Festival 
do Abacaxi, que ocorre em setembro e busca fomentar o comércio da fruta e de seus derivados. 
Além do cunho econômico de atração turística e promoção da cultura agrícola local, a festa 
proporciona à população local momentos de lazer em função da realização de diversas atividades 
artísticas. Além do Festival do Abacaxi, outras festas de destaque no município são: o Carnaval do 
Povo, que se une com a festividade conhecida como Porto Folia e ocorre nos primeiros meses do 
ano; o aniversário da cidade em maio; o chamado Forrozão do Povo em junho; e os festejos a 
Nossa Senhora do Brasil, padroeira de Porto Grande, em novembro. 

Para o desenvolvimento turístico de determinada localidade, é essencial que haja uma 
rede de infraestrutura preparada para receber turistas com perfis variados; dois dos pontos mais 
importantes são: hotéis e pontos de alimentação diversificados e de qualidade, assim, o Quadro 
30 descreve os principais equipamentos de hospedagem e alimentação existentes em Porto Grande 
e que se encontram adaptados para receber turistas. 

Em termos de potencialidades a serem aproveitadas para o desenvolvimento do turismo 
local, há ainda o terminal de Porto Platon que pode ser utilizado como espaço para a promoção 
de projetos de interpretação histórico-ambiental da região, agregando valor e conhecimento à 
diversidade natural encontrada no município.
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QUADRO 30. Equipamentos de hospedagem e alimentação, Porto Grande, 2010.

Hospedagem

nome localização
unidades 

Habitacionais/leitos
observações

Pousada Ula 
Ula

Rua José da Silva 
Paranhos, 393 – a 
cerca de 2km de 
distância dos 
balneários

- 08 aptos com 
banheiro privativo.

- 18 leitos.

Pousada localizada na área 
urbana, em alvenaria, mas em 
condições razoáveis, de pequeno 
porte, estilo vila de quartos.

O atendimento é prestado por 04 
funcionários, 02 permanentes e 
02 temporários.

Pousada do 
Francês

Rua Lorenço Frazão de 
Araujo, 603 – em 
frente ao balneário de 
Porto Grande

- 08 aptos com 
banheiro privativo.

- 11 leitos.

Pousada localizada na área 
urbana.

Conta com 02 funcionários 
permanentes.

Hotel Pontal 
das Pedras

BR-156, km 109 – 
localiza-se na divisa 
entre Porto Grande e 
Ferreira Gomes

- 08 chalés para 
casal com banheiro 
privativo.

- 16 leitos.

Hotel localizado na área rural.

Conta com 02 funcionários 
permanentes.

alimentação

nome localização observações

Bar e 
Restaurante 
Gostoso

Rua Lourenço Frazão 
de Araujo, 303 – em 
frente ao balneário da 
cidade

Em funcionamento desde 1994, conta com 01 
funcionário permanente e 04 temporários. Tem como 
especialidade comida brasileira e culinária amazônica e 
paraense.

Bar e 
Restaurante 
Variedades 

Avenida Mario Cruz, 
501 – situado a 2 km 
do balneário da cidade

Em funcionamento desde 2008, conta com 01 
funcionário permanente e nenhum temporário. Tem 
como especialidade comida caseira brasileira tipo 
mineira e paraense.

Bar Bujari
Rua Lourenço Frazão 
de Araujo – em frente 
ao balneário da cidade

Em funcionamento desde 1998, conta com 01 
funcionário permanente e nenhum temporário. Tem 
como especialidade comida brasileira e culinária 
amazônica e paraense.

Lanchonete 
Avenida 

Avenida 08 de agosto, 
626 – a 500 metros 
do balneário da cidade

Em funcionamento desde 2008, conta com 01 
funcionário permanente e nenhum temporário. Trabalha 
com salgados em geral e com a comercialização de 
alguns gêneros alimentícios.

Fonte: SETUR (2010).

O relatório da SETUR (2010), entretanto, ressaltou que é urgente a necessidade de 
investir em equipamentos de apoio turístico, principalmente no que diz respeito à hotelaria, que 
conta com apenas 24 unidades habitacionais distribuídas entre dois empreendimentos, e na 
adequação dos equipamentos urbanos já existentes, como restaurantes e lanchonetes, para 
atendimento de turistas. A qualificação profissional para todo o setor, além de melhorias no 
sistema de comunicação e nas vias de acesso urbanas e rurais, também foi considerada essencial 
para a promoção turística do município.
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8. asPectos institucionais

8.1. arcaBouÇo JuríDico-institucional

O Plano Diretor de Porto Grande, enquanto conformador de políticas públicas, integra um 
processo de planejamento que se estende muito além da esfera municipal. Esta afirmação implica 
em algumas questões que merecem destaque e serão abordadas no presente item.

O planejamento público configura-se como um processo e, apesar de cada etapa resultar 
em um produto final, neste caso, uma Lei do Plano Diretor, as ações são articuladas de forma a 
compor um ciclo de Política Pública (FiGUEiREDO e FiGUEiREDO 1986; FREY 2000), conforme 
representado na figura abaixo. 

FiGURA 82. Organograma sobre a composição de um ciclo de Política Pública de acordo com Figueiredo e 

Figueiredo (1986) e Frey (2000).

No caso da elaboração do Plano Diretor, levando em conta que o município não possui 
este tipo de legislação em vigor, pode-se afirmar que o foco está nos três primeiros passos do ciclo, 
a saber: (i) definição de problemas, (ii) conformação da agenda e (iii) formulação. No entanto, há 
que se considerar que existe um trabalho de avaliação necessário para a elaboração do plano, 
especialmente no que tange às políticas públicas que tratam do território e do meio ambiente nas 
esferas federal e estadual, cada uma com suas legislações próprias. 

Chama-se atenção, também, que, apesar do Plano Diretor pertencer à esfera municipal, 
o documento deve ser coerente para com a política urbana nacional e estadual, obedecendo, dessa 
forma, à estrutura hierárquica legislativa.

Deste modo, mesmo se recortando a problemática no nível municipal, o disciplinamento 
das questões urbanísticas e territoriais acontece em três dimensões determinantes do ordenamento 
territorial e de questões administrativas relacionadas a ele: (i) planos e legislações federais, como 
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diretrizes e orientação geral, de coordenação macro-regional; (ii) planos e legislações estaduais, 
atinentes à coordenação micro-regional; e (iii) articulando-se às dimensões anteriores, os planos 
urbanísticos e setoriais municipais a serem implantados como ferramentas para a concretização 
dos anseios da comunidade do município, destacando-se, dentre eles, o Plano Diretor. Cabe 
ressaltar que o planejamento ganha força e realmente orienta políticas públicas adequadas à 
realidade municipal quando é transformado em lei, como é o caso do Plano Diretor e das leis 
complementares a sua matéria, caso sejam necessárias.

Nesse sentido, a análise do arcabouço jurídico-legislativo inicia-se com uma leitura dos 
instrumentos jurídicos federais e estaduais, a começar com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, para, em seguida, abordar as leis municipais vigentes em Porto Grande.

8.1.1.  CONSTiTUiçãO DA REPúBLiCA FEDERATiVA DO BRASiL

Dada a importância da questão urbana no Brasil, uma vez que a maior parte da população 
vive nas cidades e o processo de urbanização vem ocorrendo de forma intensa desde a década de 
1970, a Constituição Federal dedica um capítulo especialmente para a Política Urbana.

Este capítulo está em congruência com o artigo 30, inciso Viii, que assegura ao município 
a atribuição de legislar sobre o espaço urbano e questões de interesse local:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

pré-escolar e de ensino fundamental;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento 

à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual.
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O artigo 182 detalha a questão, definindo que o Plano Diretor Municipal é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, dando diretrizes no sentido de garantir 
o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Os critérios para se avaliar o 
cumprimento destas funções sociais deverão ser definidos no Plano Diretor, documento que deverá 
ser aprovado pela Câmara dos Vereadores do Município. No entanto, tal como se pode observar 
abaixo, a Constituição Federal já indica alguns destes critérios ao colocar em pauta a questão da 
ocupação do solo urbano, possibilitando o uso de instrumentos específicos para garantir o 
aproveitamento adequado dos terrenos, em contraposição à prática de especulação imobiliária:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais 

de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro.

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou 

de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 

ou rural.

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 

ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
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O artigo 183 institui a possibilidade de uso do instrumento de usucapião em áreas urbanas 
para posse de terrenos de pequeno porte, matéria que será regulamentada pelo Estatuto da Cidade. 
Por outro lado, descarta a possibilidade da utilização do mesmo instrumento em terras públicas.

Assim como a questão do instrumento de usucapião, o Estatuto da Cidade (Lei Federal 
no 10.257/2001) dá outras diretrizes, garantindo direitos e deveres aos cidadãos e gestores públicos 
no que tange ao planejamento municipal, dentre os quais se destaca a inclusão da área rural na 
elaboração do Plano Diretor que, até então, limitava-se a planejar as áreas definidas por uma lei 
de perímetro urbano como urbanizáveis.

8.1.2.  ESTATUTO DA CiDADE

A Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, regulamenta 
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal no que tange à política urbana. De início, no primeiro 
artigo, além do estabelecimento de normas para garantir a função social da cidade e da propriedade 
pela regulação do uso da propriedade urbana, o Estatuto explicita a questão do equilíbrio ambiental 
como matéria importante para a garantia do interesse social e do bem estar dos cidadãos. 

Em seguida, no artigo 2º, estabelece uma série de diretrizes gerais para ordenar o 
desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade, das quais algumas se destacam 
como eixos orientadores para a elaboração de planos municipais, em especial do Plano Diretor, a 
saber: (i) garantia ao direito a cidades sustentáveis; (ii) gestão democrática por meio da participação 
da população na elaboração, execução e acompanhamento de planos de desenvolvimento urbano; 
(iii) cooperação entre governos e destes com a iniciativa privada, visando ao atendimento do 
interesse social; (iv) planejamento das cidades e ordenamento do uso do solo, de modo a evitar e 
corrigir distorções do crescimento desordenado, bem como a especulação imobiliária, vista como 
um severo agravante de tais distorções; (v) oferta adequada dos serviços públicos e equipamentos 
comunitários; (vi) integração entre as atividades urbanas e rurais com vistas ao desenvolvimento 
socioeconômico sustentável dos municípios; (vii) proteção do patrimônio cultural e ambiental; (viii) 
justa distribuição dos bônus e ônus decorrentes do processo de urbanização; (ix) recuperação, por 
parte da municipalidade, dos investimentos públicos que resultam na valorização dos imóveis 
urbanos, utilizando-se instrumentos específicos; (x) regularização fundiária e urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda; e (xi) simplificação das leis urbanísticas para diminuição 
dos custos e aumento da oferta de moradia.

Estas diretrizes, complementadas por orientações e instrumentos detalhados no decorrer 
do dispositivo legal, dão um caráter de clareza e objetividade ao princípio da garantia da função 
social da cidade e da propriedade, colocando o interesse coletivo acima do individual e dando 
prioridade para a resolução dos problemas socioespaciais característicos da expansão urbana 
desordenada, marcada pela especulação imobiliária. 

Assim, o Estatuto da Cidade se configura como um marco regulatório da prática de planejar 
e executar a política urbana, estabelecendo regras gerais de como se deve dar este processo, 
exigindo a participação da comunidade na elaboração dos planos ao mesmo tempo em que, como 
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aponta a publicação do Ministério das Cidades, “funciona como uma espécie de caixa de ferramentas 
para uma política urbana local” (BRASiL 2001: 21).

Reforçando o que foi estabelecido pela Constituição, o Estatuto da Cidade afirma o Plano 
Diretor como o instrumento básico da política urbana, remetendo a ele a regulamentação detalhada 
de diversos instrumentos propostos em seu Capítulo ii – instrumentos da Política Urbana. Também 
dedica ao Plano Diretor um capítulo específico, no qual se define seu conteúdo mínimo e a 
obrigatoriedade do instrumento:

 Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

        I – com mais de vinte mil habitantes;

        II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

        III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do 

art. 182 da Constituição Federal;

        IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

        V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 

utilização, na forma do art. 5o desta Lei;

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.

O caso de Porto Grande se enquadra nos incisos iV e V do artigo 41, já que se configura 
como uma área de grande potencial turístico e abriga diversos empreendimentos de grande 
impacto ambiental. 

Quanto ao conteúdo mínimo assegurado pelo artigo 42, faz-se a ressalva de que, devido 
ao porte do município e a configuração da dinâmica imobiliária, há a possibilidade dos instrumentos 
de Outorga Onerosa do Direito de Construir, de Transferência do Potencial Construtivo e de 
Operações Urbanas Consorciadas não se adequarem às necessidades decorrentes dos problemas 
que Porto Grande enfrenta atualmente. No entanto, obedecendo à diretriz preconizada pela 
legislação federal e prevendo-se mudanças futuras na realidade municipal, a possibilidade de uso 
destes instrumentos deve ser incorporada à Lei do Plano Diretor.

O terceiro item exigido no artigo 42 é de suma importância para a garantia de um dos 
princípios do Estatuto da Cidade: a gestão democrática, já que a participação da comunidade na 
gestão municipal só é possível a partir da publicidade e transparência das questões de interesse 
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social, dentre elas as ações preconizadas pelo Plano Diretor. A partir deste sistema, a população 
pode acompanhar e monitorar o processo de execução do plano.

O tema da gestão democrática perpassa o Estatuto da Cidade em vários trechos, 
destacando-se: (i) a exigência da participação popular na elaboração dos planos, especialmente o 
Plano Diretor; (ii) a exigência da participação da comunidade para o controle social dos instrumentos 
de política urbana (art. 4 o, § 3o), como Estudo de impacto de Vizinhança, Operações Urbanas 
Consorciadas, Planos de Urbanização de interesse Social; e (iii) a definição de instrumentos 
específicos de participação, detalhados no Capitulo iV da lei. 

Nesse sentido, o Plano Diretor deverá prever um sistema de gestão que dê condições de 
participação à sociedade civil, preferencialmente de forma paritária com o poder público no que 
tange à deliberação de questões estratégicas do planejamento e gestão municipal. Além disso, o 
Plano Diretor deve regulamentar e detalhar as regras de funcionamento dos instrumentos previstos 
no capítulo iV do Estatuto da Cidade, a saber, Conferências, Audiências Públicas e Consultas.   

Por fim, compreendendo o planejamento territorial como um processo contínuo, o Estatuto 
da Cidade também define que os Planos Diretores devem determinar o tempo de revisão de suas 
diretrizes, não ultrapassando o período de 10 anos.

8.1.3.  CONSTiTUiçãO ESTADUAL

A Constituição do Estado do Amapá, promulgada em março de 1994, define diretrizes 
para o planejamento e a implantação de uma política urbana adequada à realidade dos 
municípios amapaenses. 

Tomando-se como perspectiva o planejamento territorial, destacam-se alguns incisos do 
artigo 17 que preconiza que, além de determinar a atribuição de legislar sobre assuntos de interesse 
local, o município tem competência para:

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial local, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual;

X - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, no âmbito de seu território;

XI - instituir fundos municipais de desenvolvimento para executar as funções públicas de 

interesse comum;

Os incisos citados englobam questões essenciais à gestão do território municipal, tais 
como o ordenamento territorial e a proteção do patrimônio cultural, e antecipam o que será exigido 
posteriormente pelo Estatuto da Cidade. Complementarmente, enfatiza-se a questão da defesa do 
meio ambiente em todo o território municipal, incluindo a área rural, além de possibilitar a 
instituição de fundos municipais, necessários para a implementação da política urbana e ambiental.
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A Constituição Estadual também dedica um capítulo específico à política urbana, 
definindo como objetivo para a mesma “ordenar e harmonizar e crescimento das cidades de 
maneira a atender à função social do solo urbano e ao bem-estar dos habitantes”. Buscando 
adequar a legislação federal à realidade do Estado, caracterizada pela existência de municípios 
de pequeno porte com alto grau de urbanização, a Constituição Estadual estabeleceu um critério 
de obrigatoriedade de Plano Diretor baseado no contingente populacional de forma diversa ao 
Estatuto da Cidade, exigindo o plano para municípios com população superior a 5.000 habitantes. 
No entanto, esta tentativa foi questionada e o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou tal medida 
inconstitucional ao ano de 1999. 

Além das questões apontadas, este capítulo ainda define conteúdos que diferem ou 
detalham as orientações da legislação federal (art. 195, § 1º):

§ 1º - O plano diretor disporá sobre:

I - normas relativas ao desenvolvimento urbano;

II - políticas de orientação à formulação de planos setoriais;

III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas 

a moradias populares com garantias de acesso aos locais de trabalho e lazer;

IV - proteção ambiental;

V - ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal.

Percebe-se que o texto da lei dá ênfase à questão social, determinando a previsão de 
moradias populares na elaboração do Plano Diretor. Além disso, seguindo estas regras, o Plano 
Diretor deverá determinar as diretrizes gerais para a elaboração dos planos setoriais.

Os artigos 196 e 197 detalham a questão da instalação de empreendimentos industriais, 
delegando ao Estado a função de estabelecer diretrizes locacionais e de integração regional, 
salvaguardando os interesses socioambientais e, aos municípios, a criação e a regularização de 
zonas industriais em congruência com as diretrizes estaduais. 

Por fim, cabe destacar que a Constituição Estadual determina que:

Art. 198. A Lei Orgânica Municipal fixará o âmbito, conteúdo básico, periodicidade, obediência, 

condições de aprovação, controle e revisão do plano diretor, dispondo sobre a competência dos 

órgãos de planejamento e consulta a entidades representativas da sociedade civil.

Esta questão será detalhada no item que trata da Lei Orgânica do município de  
Porto Grande.
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8.1.4.  LEGiSLAçãO AMBiENTAL FEDERAL E ESTADUAL

Além da legislação que trata diretamente das questões urbanísticas, há outros diplomas 
legais que incidem sobre a questão do ordenamento territorial, os quais devem ser considerados 
na elaboração do Plano Diretor, tendo especial destaque aqueles que tratam da conservação do 
meio ambiente.

Estas leis trazem um conjunto de regras sobre o uso e ocupação do solo urbano e rural, 
bem como sobre a gestão de unidades de conservação e dos impactos da antropização sobre o 
meio ambiente. Apresentam-se a seguir os principais fatores de influência no planejamento 
territorial municipal:

•	 Código Florestal Brasileiro. Passou recentemente por um processo de reformulação, 
resultando na Lei Federal no 12.651/2012. O Código Florestal institui as regras de 
delimitação das áreas de proteção permanente, bem como os usos permitidos nas 
mesmas, além de definir as áreas de reserva legal para as propriedades rurais. Além 
disso, define normas para a supressão vegetal e para a exploração florestal. O novo 
código difere da lei anterior por flexibilizar a delimitação de áreas de proteção ambiental 
em porções territoriais já ocupadas, tanto na área urbana como na área rural. No caso 
de ocupações irregulares em áreas urbanas, o código permite a consolidação da 
ocupação mediante estudo técnico que propicie melhoria das condições ambientais 
da área a ser regularizada. Em áreas consolidadas em terrenos rurais, a lei define 
regras de regularização, propondo alternativas de recomposição da área de reserva 
legal, de regeneração natural da vegetação ou de compensação da reserva legal 
protegendo-se outra porção territorial localizada no mesmo bioma do terreno original.

•	 Lei nº 6.902, de 27/04/1981. Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas 
de Proteção Ambiental, definindo cada uma destas unidades de conservação e 
instituindo regras para o uso do solo das áreas delimitadas.

•	 Resolução CONAMA nº 10, de 14/12/1988. Compreendendo-se que as Áreas de 
Proteção Ambiental devem propiciar um uso sustentável pelos proprietários das terras 
gravadas por esta modalidade de unidade de conservação, a Resolução nº 10 exige a 
elaboração de Zoneamento Ecológico Econômico, permitindo uso agropecuário desde 
que sem a utilização de agrotóxicos.

•	 Resolução CONAMA nº 13, de 06/12/1990. Estabelece o licenciamento obrigatório 
para as atividades que possam afetar a biota de unidades de conservação.

•	 Resolução CONAMA n. 237/1997. Define conceitos básicos referentes ao processo 
de licenciamento ambiental e estabelece critérios e procedimentos para a execução 
de tal processo. Também classifica as atividades em relação ao seu impacto, 
estabelecendo as competências de cada esfera em relação a esta classificação. Ao 
tratar da esfera municipal, o instrumento institui:

Art. 6. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes  da União, dos 

Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos 
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e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio.

Por esta definição, abre-se a possibilidade do Estado repassar a responsabilidade de 

licenciamento ambiental para os municípios, como é o caso de Porto Grande. Entretanto, 

deve-se considerar que o detalhamento que estabelece as atribuições de cada termo do 

convênio deve ser realizado por legislação estadual específica.

•	 Lei nº 9.985, de 18/06/2000. institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC), padronizando as tipologias de unidades de conservação e 
definindo critérios para a sua delimitação e formas de gestão.

•	 Lei Estadual nº. 0005 de 18/08/94. institui o Código de Proteção Ambiental ao Meio 
Ambiente do Estado do Amapá. Estabelece finalidades, princípios e objetivos da 
Política Estadual do Meio Ambiente. Também define os instrumentos para a execução 
da política, destacando-se o planejamento ambiental, os mecanismos de licenciamento, 
controle e monitoramento de atividades de impacto ambiental e as normas específicas 
para os espaços territoriais especialmente protegidos. A lei exige que as unidades de 
conservação e espaços territoriais especialmente protegidos possuam planos de 
utilização e gestão ambiental. Para o gerenciamento dos espaços territoriais 
especialmente protegidos, a lei cria o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
(SiSEUC), que tem como meta “abranger amostras representativas de todos os 
ecossistemas naturais existentes no território estadual” (AMAPÁ 1994). Cabe destacar 
que o Código Estadual abre a possibilidade de descentralização das atividades 
fiscalizadoras e de educação ambiental mediante convênios com os municípios, fato 
que se consolidou no caso de Porto Grande.

•	 Resolução CONSEMA 001/2007. Regulamenta a parceria com municípios para 
licenciamento e fiscalização, estabelecendo os critérios aos quais os municípios 
deverão se enquadrar para o exercício da função. Dentre eles, destacam-se: a 
necessidade de instalação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente (paritário, 
tripartite e deliberativo); a disponibilidade de técnicos com capacitação comprovada 
para exercer as funções de licenciamento e fiscalização; legislação municipal específica 
para a proteção ambiental; e a implementação de lei de Plano Diretor para municípios 
com mais de 20.000 habitantes ou de diretrizes urbanas para os demais casos. 
Destaca-se que este último critério deixa uma significativa margem de interpretação. 
No caso de Porto Grande, as leis que estabelecem diretrizes urbanas são (i) a Lei 
Orgânica, (ii) o Código de Posturas, (iii) o Código Ambiental e (iv) a Lei da Planta de 
Valor Genérico, mas não há lei que estabeleça critérios e parâmetros objetivos de 
ordenamento do uso e ocupação do solo, matéria essencial de um Plano Diretor e que 
se mostra importante para o exercício da função de licenciamento ambiental. 
Relacionando uma série de tipologias de usos e atividades que podem fazer parte da 
parceria, a resolução estabelece que, no início do processo, o município assume 30% 
das tipologias estabelecidas e, gradativamente, aumenta o espectro da habilitação até 
a totalidade, o que deve ocorrer no quarto ano de convênio.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

230

•	 Decreto-Lei 97.630/1989. institui a Floresta Nacional do Amapá. A Floresta Nacional 
(FLONA) é uma das categorias de unidades de conservação de uso sustentável 
previstas pela Lei no 9.985/2000, na qual se define como seu objetivo o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, regulamentados por um 
plano de manejo. A mesma lei preconiza que a FLONA tem posse e domínio público, 
mas admite a permanência de populações tradicionais em seu território, fato que deve 
ser considerado na elaboração do plano de manejo.

•	 Lei Estadual 1.028/2006. institui a Floresta Estadual do Amapá e estabelece 
mecanismos de gestão. Este instrumento classifica a FLOTA como uma unidade de 
conservação de uso sustentável, permitindo “a exploração dos recursos naturais 
renováveis e não renováveis de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (AMAPÁ 2006). 
Como principal instrumento de gestão, a lei define a necessidade de elaboração de 
um plano de manejo nos moldes da Lei Federal no 9.985/2000.

8.1.5.  LEGiSLAçãO DE âMBiTO MUNiCiPAL

Este item apresenta uma análise da legislação referente às questões de ordenamento 
territorial e de gestão municipal relacionadas ao processo de elaboração do Plano Diretor. Cabe 
ressaltar que estes instrumentos legais fazem parte de um arcabouço jurídico hierarquizado, ou 
seja, as leis municipais devem estar de acordo com as leis das esferas superiores, sendo este um 
dos critérios de avaliação utilizados para esta análise. Apresenta-se abaixo um esquema da estrutura 
hierárquica legislativa, na qual se insere a futura lei do Plano Diretor e as legislações existentes 
analisadas neste item.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

231

FiGURA 83. Esquema conceitual do encadeamento hierárquico da legislação urbanística, da esfera federal 

até a esfera municipal.

Seguindo a mesma lógica da estrutura hierárquica, as leis urbanísticas e administrativas 
do município se tornam complementares e num nível abaixo da Lei do Plano Diretor quando esta 
for promulgada. Neste sentido, a análise contempla uma avaliação da legislação municipal existente 
frente às mudanças no cenário legislativo decorrentes da implantação do Plano Diretor.
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8.1.5.1. lei orgânica Municipal

A Lei Orgânica (LO) de Porto Grande trata das questões de instituição e funcionamento 
da administração municipal, definindo as funções dos poderes executivo e legislativo no município, 
além de dar diretrizes gerais para os principais aspectos da ordem social submetidos à administração, 
a saber: assistência social, saúde e saneamento básico, segurança do trabalhador, educação, cultura 
e patrimônio histórico-cultural, meio ambiente, política urbana, política minerária e hídrica, turismo, 
esporte e lazer, defesa do consumidor e pessoas com necessidades especiais.

No artigo 3o, a Lei Orgânica reforça a competência geral dos municípios, já prevista na 
legislação federal e estadual, de legislar sobre as questões de interesse local, entendidas como fator 
essencial para o desenvolvimento da comunidade portograndense. Detalhando esta atribuição, a 
lei institui uma série de normas e instrumentos de gestão municipal que tem influência direta e 
indireta na elaboração do Plano Diretor, em especial, a forma de organização e as regras de 
funcionamento do poder legislativo e do poder executivo municipal, o planejamento municipal e a 
definição da política urbana e de meio ambiente.

Dentre as competências atribuídas ao município, no capítulo sobre a Organização 
Municipal, destacam-se alguns incisos que tratam da questão do ordenamento e gestão territorial 
(artigo 16):

 X – Criar, organizar e suprimir distritos e subdistritos, observada a legislação estadual;

XI – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial;

XIV – Elaborar o plano diretor;

XXIII – Conceder licença para:

a) localização instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;

b) construção de imóveis para qualquer finalidade;

c) afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para 

fins de publicidade e propaganda;

d) exercício do comércio enventual e ambulante.

Ainda, no parágrafo único do mesmo artigo, fica estabelecido que o município deverá 
dispor sobre os serviços funerários e cemitérios, “incumbindo-se da administração dos que forem 
públicos e da fiscalização dos pertencentes a entidades privadas”.

No título que trata da ordem social, a Lei Orgânica estabelece uma série de diretrizes com 
vistas a dar objetividade aos princípios básicos definidos no artigo 1o da lei, algumas delas 
pertinentes ao processo de elaboração do Plano Diretor, a saber:
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•	 Tratando	da	política	de	educação	municipal,	o	artigo	147	estabelece	o	dever	do	
município de dotar do serviço todos os povoados, agrovilas e vilas de escolas.

•	 A	LO	dedica	um	capítulo	específico	para	a	questão	do	patrimônio	histórico	e	cultural,	
definindo os parâmetros básicos para a sua proteção, inclusive a possibilidade do uso 
de incentivos fiscais e isenções tributárias para os entes que contribuírem para a 
produção artístico-cultural e para a preservação do patrimônio (art. 165).

•	 Com	relação	ao	meio	ambiente,	a	lei	garante	ao	município	a	função	de	fiscalizar	e	
manter as unidades públicas de conservação e as florestas remanescentes, também 
com possibilidade de incentivos fiscais para ações de cunho ecológico (art. 171) e 
para a preservação de áreas de interesse ecológico em propriedade privada (parágrafo 
único do art. 177).

•	 A	LO,	no	artigo	181,	institui	uma	política	municipal	de	turismo,	definindo	a	prioridade	
para o desenvolvimento de atividades de turismo ecológico e, em consonância com a 
Política Nacional de Turismo, preconizando o planejamento regional da atividade.

Além das questões tratadas acima, o Título Vi aborda a política de desenvolvimento urbano 
e a política de desenvolvimento rural, apresentando uma série de diretrizes com influência direta 
na elaboração do Plano Diretor. As principais diretrizes concernentes às questões urbanas estão 
listadas a seguir.

•	 Apesar	de	ter	sido	redigida	na	década	de	1990,	verifica-se	que	alguns	princípios	do	
Estatuto da Cidade são antecipados pela LO. Nesse sentido, o artigo 195 acrescenta 
alguns dispositivos para o cumprimento da função social da cidade e garantia de bem 
estar dos cidadãos, assegurados pela Constituição, destacando-se: (i) a adequada 
distribuição das atividades econômicas e sociais e dos equipamentos urbanos públicos 
e privados; e (ii) a identificação e perfeita integração das áreas urbanas e rurais.  
Atenta-se para o fato de que o Plano Diretor abrange a totalidade do território, incluindo 
a área rural, para a qual poderá ser elaborado um zoneamento de uso e ocupação do 
solo, desde que respeitadas as normas de âmbito federal e estadual. 

•	 O	artigo	196	define	o	Plano	Diretor	como	instrumento	básico	de	desenvolvimento	e	
expansão urbana, determinando que a população organizada deve participar de todas 
as fases concernentes a sua elaboração. 

•	 A	LO	dá	ênfase	à	questão	habitacional	voltada	para	população	de	baixa	renda,	fato	
que pode ser verificado nos artigos de 198 a 205, destacando-se a previsão de um 
órgão específico para a elaboração de projetos residenciais de até 50m2 direcionados 
para proprietários com renda até 03 salários mínimos. Desta forma, a lei já indica um 
parâmetro importante para a aplicação de instrumentos urbanísticos voltados à questão 
habitacional propostos pelo Estatuto da Cidade, como o das Zonas Especiais de 
interesse Social. 

•	 O	artigo	201	preconiza	a	elaboração	e	a	execução	de	programas	habitacionais,	
abarcando a construção de moradias populares e a implantação de infraestrutura 
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urbana e estabelecendo a obrigatoriedade de destinação de verbas para habitação de 
interesse social com previsão no orçamento público.

•	 O	artigo	204	introduz	o	dispositivo	de	estudos	de	impacto	ambiental	e	urbanístico	
para a implantação de empreendimentos imobiliários e industriais que produzam 
mudanças no meio ambiente, mas não estabelece os parâmetros para a aplicação do 
instrumento.

•	 Tratando	da	questão	de	sistema	viário	e	transporte,	a	LO	prevê	a	elaboração	de	um	
Plano Viário de Transporte, entretanto, não define as questões que deverão ser tratadas 
no instrumento. Cabe ressaltar que, para o porte de Porto Grande, é possível que as 
diretrizes viárias e de transporte comumente abordadas em planos diretores sejam 
suficientes para suprir as necessidades do município.

A Lei Orgânica de Porto Grande dá um importante direcionamento para se planejar o 
desenvolvimento do município pela maneira como enfatiza e detalha a política de desenvolvimento 
rural. O capítulo que trata desta matéria se inicia com a definição de três objetivos, como se verifica 
a seguir:

Art. 208. A atuação do Município na zona rural terá como principais objetivos:

I – Oferecer meios para assegurar ao ser humano condições de permanência no interior;

II – Assegurar ao pequeno e médio produtor e ao trabalhador rural condições de trabalho e de 

mercado para os produtos, a rentabilidade de empreendimentos e a melhoria do padrão de vida 

da família rural;

III – Garantir o escoamento da produção.

A LO ainda prevê a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Rural Agrícola e a criação 
de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola Rural, composto por entidades do Poder 
Público e, majoritariamente, de entidades da sociedade civil organizada. Este Conselho tem como 
funções: a coordenação da elaboração do plano rural, a participação do processo de planejamento 
de ações voltadas à questão rural e agrícola e o acompanhamento da execução e da elaboração do 
orçamento destas ações. 

Ainda com relação à política de desenvolvimento rural, cabe destacar que o artigo 209 
da Lei Orgânica prevê a obrigatoriedade do município de destinar, anualmente, o mínimo de 10% 
da receita proveniente de transferências para a política de desenvolvimento rural e que, no artigo 
214, a LO estabelece o dever do município, em conjunto com outros órgãos governamentais e 
privados, de prestar serviços gratuitos de assistência técnica e extensão rural para os pequenos 
produtores e suas formas associativas.

Para que as diretrizes apresentadas possam ser aproveitadas há necessidade de se 
desenvolver mecanismos adequados de aplicação, bem como de se regulamentar a forma de 
efetivar estes mecanismos. Como citado anteriormente, a Lei Orgânica define o Plano Diretor 
como o principal instrumento para a definição e detalhamento dos dispositivos necessários ao 
desenvolvimento urbano de Porto Grande. Entretanto, ressalta-se que, apesar de textualmente 
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se referir apenas à política urbana, o parágrafo único do artigo 196 estabelece que o Plano 
Diretor deve abarcar a totalidade do território municipal, englobando, assim, a política de 
desenvolvimento rural. 

Por fim, destaca-se que a Lei Orgânica do município de Porto Grande não trata da 
exigência da Constituição Estadual de fixar a periodicidade, as condições de aprovação, controle e 
revisão do Plano Diretor, bem como não estabelece a competência dos órgãos públicos e 
dasentidades da sociedade civil no processo.

8.1.5.2. códigos urbanísticos

O Código de Obras e Edificações, a Lei de Perímetro Urbano, a Lei de Parcelamento do 
Solo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Posturas compõe o código urbanístico que 
regula os comportamentos e o modo como a população e o Poder Público se relacionam com seu 
território. Em geral, o Plano Diretor, situando-se em um grau superior em termos de importância, 
dá as diretrizes gerais da política urbana do município e as demais leis, citadas acima, devem 
obedecer aos seus preceitos. Entretanto, tal como acontece no caso de Porto Grande, não há 
necessidade do Plano Diretor para que as leis do código urbanístico sejam instituídas no município. 
Nesse caso, estas leis devem obedecer às orientações dos instrumentos jurídicos superiores, em 
especial, no âmbito municipal, a Lei Orgânica. 

No momento em que o Plano Diretor é elaborado, as leis urbanísticas complementares 
existentes devem ser readequadas para que se forme um conjunto articulado de instrumentos 
jurídicos que tratem das questões urbanas e territoriais.

Em Porto Grande o único código urbanístico existente é o Código de Posturas, promulgado 
em agosto de 1999, sete anos após a criação do município. Porém, considerando-se o teor da 
matéria, há outros instrumentos legais que também podem ser considerados como definidores de 
diretrizes urbanas, dentre eles a lei que institui a planta de valores genéricos dos terrenos da área 
urbana – Lei Municipal no 120/2001, na qual se apontam algumas diretrizes de zoneamento, fato 
já tratado no item 5.3 do presente documento, e a Lei Municipal no 187/2003, que trata da 
denominação e do emplacamento das ruas.

O Código de Posturas de Porto Grande não difere muito do que geralmente é tratado neste 
tipo de dispositivo, dispondo sobre regras de segurança, ordem pública, normas de instalação e 
funcionamento das atividades comerciais, industriais e de serviços, questões de higiene pública e 
de proteção ambiental. Para que a Prefeitura possa exercer a fiscalização e o controle dos aspectos 
relacionados, o Código também estabelece as penalidades e os procedimentos administrativos 
referentes à fiscalização e autuação de infratores. Sobre o Código de Posturas destacam-se as 
seguintes considerações:

•	 As	normas	de	higiene	detalhadas	nos	artigos	2º	a	66º	são	suficientes	para	o	exercício	
da fiscalização dos padrões construtivos e de funcionamento das atividades da área 
urbana de Porto Grande.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

236

•	 Quanto	às	normas	de	ruídos	permitidos,	o	Código	de	Obras	se	remete	à	ABNT.	A	norma	
que trata do assunto é a NBR 10.151, que estabelece os níveis permitidos de ruídos 
relacionados aos horários do dia. Para além desta norma, o Código de Posturas trata 
especificamente do caso de escolas, hospitais, edificações públicas, templos religiosos 
e áreas residenciais (art. 88).

•	 A	seção	sobre	a	publicidade	e	propaganda	em	vias	públicas	define	uma	série	de	
informações que deverão ser prestadas na solicitação de instalação do material 
publicitário, mas não estabelece os parâmetros para a aprovação do pedido, impedindo 
o cumprimento da finalidade do mecanismo. Dentre os parâmetros ausentes, destaca-
se o limite de tamanho dos elementos de comunicação visual, fato que pode acarretar 
poluição visual dos espaços públicos.

•	 A	seção	que	trata	de	cercas	e	muros	dá	margem	a	interpretações	diversas,	pois,	apesar	
de admitir a possibilidade de construção de cercas, exige, no artigo 59, inciso ii, que 
a construção dos muros seja de alvenaria, com altura mínima de 1,5m. Destaca-se 
que a lei só exige muros e cercas em terrenos localizados em ruas dotadas de meio-fio. 
Além da lógica desta exigência ser questionável, este fato pode ser verificado apenas 
na Vila Cupixi e em raras vias da sede municipal. Não há exigências quanto à 
construção de calçadas.

•	 A	lei	estabelece	os	procedimentos	para	a	obtenção	de	licença	de	funcionamento	de	
atividades não residenciais, mas carece de parâmetros para a definição da localização 
em relação à compatibilidade dos usos com as vizinhanças, algo importante para a 
atividade de fiscalização e que poderá ser resolvido com um zoneamento de uso e 
ocupação do solo e um Código de Edificações. Em alguns trechos da lei menciona-se 
que atividades de impacto não devem se localizar na área urbana ou poderão ter seu 
pedido de licença recusado pela administração municipal (art. 143), mas faltam 
critérios para a tomada de decisão nestes casos. 

•	 O	código	apresenta	diretrizes	dispersas	em	várias	partes	do	dispositivo	 legal	
relacionando a aprovação e o licenciamento de atividades ao incômodo provocado 
pelas mesmas, porém, em vários casos não são definidos os parâmetros objetivos 
para sua aplicação. Um exemplo disto encontra-se no artigo 12, que determina que 
as atividades comerciais só poderão ser instaladas depois de comprovar que não 
causarão prejuízos ao sossego da vizinhança. O artigo 46 define alguns critérios para 
a instalação de atividades industriais que se mostram importantes para os processos 
de licenciamento e fiscalização, entretanto, há falta de parâmetros e informações 
não apenas para a fiscalização, mas para que os empreendedores possam adequar 
suas instalações aos padrões aceitáveis de funcionamento. Ressalta-se que a 
instituição de uma Lei de Zoneamento e a adequação do Código de Posturas em 
relação às suas diretrizes poderá facilitar o entendimento das regras para a instalação 
de novas atividades. 

•	 O	capítulo	que	trata	do	horário	de	funcionamento	das	atividades	não	residenciais	
apresenta uma contradição entre o art. 158, que assegura a liberdade de horários de 
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funcionamento, e o art. 159, que estabelece uma série de regras para abertura e 
fechamento dos estabelecimentos. Questiona-se o nível de detalhamento do art. 159 
pelo fato de dificultar a atividade de fiscalização sem que haja uma finalidade clara 
para a definição dos horários diversificados.

•	 Em	relação	aos	aspectos	formais	da	lei,	verificam-se	algumas	repetições	de	normas	
em artigos diferentes e dispersões de regras sobre o mesmo assunto; um exemplo disto 
é a exigência de expressão da categoria do estabelecimento no alvará de funcionamento 
preconizada pelo art. 150, que poderia ser incorporado como um inciso do art. 153. 
Apesar destes fatores não causarem problemas de interpretação da lei, prejudicam o 
entendimento das normas, especialmente pelos cidadãos que pretendem passar pelo 
processo de licenciamento de atividades no município.

•	 Quanto	aos	procedimentos	administrativos	de	fiscalização	de	infrações,	a	lei	prevê	as	
situações e os caminhos administrativos necessários para a resolução dos problemas. 
No entanto, observa-se a falta de definição das categorias de multas em relação a sua 
gravidade, matéria que poderia ser tratada no código ao invés de ser remetida para 
decreto posterior, conforme determina o art. 250. Além disso, verifica-se a falta do 
conteúdo da notificação preliminar que adverte o infrator, fato que pode dificultar a 
este o entendimento de sua infração e, portanto, a preparação dos recursos de defesa 
previstos no art. 261. 

Além do Código de Posturas, reconhece-se que, enquanto parte do arcabouço de legislação 
urbanística, a Lei no 120/2001, que institui a Planta de Valores Genéricos, é de extrema importância 
pelas diretrizes de uso e ocupação esboçadas de forma preliminar, bem como que a Lei no 
101/1999, que trata do processo de regularização fundiária no município, tem grande impacto na 
ocupação do solo urbano de Porto Grande.

Como apontado no item 5.3 do presente estudo, a Lei no 120/2001 prevê um zoneamento 
de usos para a área urbana, mas não estabelece parâmetros objetivos para sua aplicação. As 
diretrizes urbanas são expressas pela nomenclatura das zonas e sua espacialização, entretanto, 
elas tratam ou das questões de uso (industrial, proteção ambiental, comercial etc.) ou das 
questões de ocupação (alta densidade, média densidade), possibilitando diversas interpretações 
do dispositivo legal.

A Lei no 101/1999 estabelece os procedimentos necessários para a regularização dominial 
dos terrenos de propriedade do município ocupados por terceiros e localizados na área urbana de 
Porto Grande, prevendo para esse processo dois caminhos: a emissão do título de domínio, pelo 
qual o direito de propriedade passa para o ocupante; e a Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), 
pela qual a propriedade continua sendo da municipalidade, mas concede-se, por um tempo 
determinado, a possibilidade de utilização do terreno para um ente privado. Ressalta-se que a 
CDRU é restrita apenas para fins específicos de urbanização de interesse social, conforme dita o 
art. 6º da referida lei.

A falta dos outros códigos urbanísticos, em especial das leis de perímetro urbano, uso e 
ocupação do solo e de parcelamento, traz riscos para o bom funcionamento da estrutura urbana e 
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para o bem estar da população, os quais são, prioritariamente, ocasionados pela expansão 
desordenada da malha urbana. 

8.1.5.3. código Municipal de Meio ambiente

O Código de Meio Ambiente, instituído em 2009, é um importante instrumento de gestão 
ambiental por instituir uma Política de Meio Ambiente adaptada aos aspectos específicos da 
realidade regional. Tem sua importância reforçada pelo fato de Porto Grande figurar entre os cinco 
municípios do Estado do Amapá que realizaram convênio com o órgão estadual de meio ambiente 
para licenciar, fiscalizar e monitorar atividades de impacto ambiental.

O código está bem estruturado, sendo dividido em dois livros, com o primeiro contendo 
as questões gerais do meio ambiente no município, primordialmente: (i) a Política Municipal do 
Meio Ambiente; (ii) o sistema de gestão ambiental; e (iii) os instrumentos para a execução da 
política. Enquanto o segundo trata das normas e parâmetros necessários ao processo de fiscalização.

O primeiro livro inicia-se com o estabelecimento de objetivos, princípios e conceitos 
necessários para a aplicação da política de meio ambiente. Observa-se que alguns dos princípios 
elencados configuram-se, na verdade, como estratégias para a garantia dos princípios 
fundamentais, listados especialmente nos incisos i ao V do artigo 4º da referida lei. Entretanto, 
como tais estratégias são coerentes com os princípios propostos, o fato apontado não invalida o 
dispositivo legal. 

Em seguida, o Código do Meio Ambiente de Porto Grande institui, em seu artigo 9º, o 
Sistema Municipal de Meio Ambiente, composto por quatro categorias organizacionais, a saber:

•	 Conselho	Municipal	de	Meio	Ambiente	–	CONSEMMA.	Órgão	colegiado	deliberativo	
composto paritariamente por 07 representantes do Poder Público e 07 representantes 
da sociedade civil. Destaca-se que, da maneira como o texto foi redigido, é possível 
interpretar que há mais representantes do Poder Público do que da sociedade civil 
(vide inciso i, alínea d, na qual são listados quatro representantes do executivo 
municipal), ameaçando a paridade preconizada no caput do artigo. O Conselho possui 
uma série de atribuições, destacando-se: (i) a formulação de um Plano de Ação 
Ambiental integrado em conjunto com a SEMMA; (ii) o exercício da ação fiscalizadora 
a partir das legislações municipais pertinentes à questão ambiental; (iii) a apreciação 
e a aprovação dos Estudos de impacto Ambiental (EiA); e (iv) a decisão sobre os 
recursos relacionados à aplicação de multas e sanções. Outras questões administrativas 
relativas ao CONSEMMA serão tratadas no item “8.3. Estruturação e institucionalização 
da Administração Municipal” do presente documento.

•	 Secretaria	Municipal	de	Meio	Ambiente	–	SEMMA.	Tem	a	função	de	coordenar,	
executar e controlar a Política de Meio Ambiente, destacando-se as atribuições de (i) 
instituir normas relacionadas à gestão ambiental portograndense, (ii) coordenar e 
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implementar o Zoneamento Ecológico Econômico do município e seu Plano Diretor9 
de forma participativa e (iii) realizar o controle ambiental em parceria como os órgãos 
estaduais e federais. Além das atribuições supracitadas, a Secretaria deve promover 
uma série de ações voltadas para proteção ambiental e utilização sustentável dos 
recursos naturais.

•	 Órgãos	Seccionais.	Este	dispositivo	inclui	as	outras	secretarias	do	município	que	
desenvolvem atividades de relação direta e indireta com “a qualidade ambiental e/ou 
a vida dos habitantes do município” (PORTO GRANDE 2009). Ressalta-se que, neste 
caso, todos os órgãos administrativos municipais fazem parte do sistema e devem se 
adaptar aos preceitos da Política de Meio Ambiente.

•	 Fundo	Municipal	de	Meio	Ambiente	–	FMMA.	Tem	por	objetivo	“criar	condições	
financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e 
serviços relativos ao meio ambiente como um todo” (PORTO GRANDE 2009). É 
regulamentado por legislação específica e, dentre as várias fontes de receita previstas 
na lei, figuram os recursos provenientes dos processos administrativos de atividades 
de impacto ambiental e as taxas de análise de projeto e licença ambiental, fato 
envolvido num questionamento realizado pelo Ministério Público do Meio Ambiente. 

 Quanto aos instrumentos, o código é bastante completo, citando inclusive o Plano Diretor 
como uma das ferramentas para a garantia dos princípios da Política de Meio Ambiente. Além do 
Plano Diretor cabe destaque aos seguintes instrumentos:

•	 Planejamento	ambiental.	Adota	como	unidade	básica	de	planejamento	as	bacias	
hidrográficas, compatibilizadas com a malha viária em se tratando de áreas 
urbanizadas. Não há documentos que espacializem estas unidades de planejamento, 
mas esta é uma questão a ser considerada na elaboração do Plano Diretor. Ainda com 
relação ao planejamento, o artigo 31 propõe a realização de um diagnóstico ambiental, 
incluindo o estudo de capacidade de suporte de ecossistemas e do grau de saturação 
das zonas urbanas.

•	 Zoneamento	Ecológico	Econômico	–	ZEE.	O	código	propõe	a	realização	de	um	ZEE,	
mas remete sua forma de elaboração à legislação específica, que até o momento não 
foi instituída. O artigo 33 articula o ZEE ao Plano Diretor e, nesse sentido, considerando 
que o segundo dispositivo deve abarcar todo o território municipal, parte dos objetivos 
deste instrumento pode ser atingida pela elaboração do macrozoneamento.

•	 Espaços	territorialmente	protegidos.	O	município	se	utiliza	da	figura	instituída	pela	
Constituição Estadual para proteger, além das áreas de proteção já previstas por outras 
legislações, os fragmentos florestais urbanos. Nesse caso, a supressão de remanescentes 
florestais deverá passar por avaliação e autorização do órgão ambiental. Nesse sentido, 
torna-se importante demarcar estas áreas no trabalho de georreferenciamento integrante 
da elaboração do Plano Diretor.

9	 De	acordo	com	o	Código,	a	SEMMA	deveria	estar	coordenando	a	execução	do	presente	trabalho,	mas	esta	função	vem	sendo	
realizada	pelo	Gabinete	do	Prefeito.
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•	 Avaliação	de	impactos	ambientais.	Uma	das	principais	ferramentas	para	a	avaliação	
é o Relatório Prévio de impacto Ambiental (EPiA). O capítulo iV do Título iV trata de 
alguns critérios e procedimentos relativos ao EPiA, porém, remete a um ato do poder 
executivo a elaboração dos parâmetros que definem que tipo de empreendimento 
estará obrigado à elaboração desse relatório. 

•	 Licenciamento	ambiental.	Como	apontado,	este	instrumento	é	regulamentado	pela	
Resolução CONSEMA 001/2007 e por um Decreto do Poder Executivo Municipal, os 
quais definem os empreendimentos e as atividades sujeitas ao licenciamento. Destaca-
se que, no artigo 63, parágrafo único, o Código exige, como parte do processo de 
licenciamento, que o empreendimento ou a atividade esteja em conformidade com o 
Plano Diretor, em especial com a lei de uso e ocupação do solo.

•	 Sistema	de	Informações	Ambientais	–	SIA.	Este	instrumento	é	importante	não	apenas	
para as atividades de monitoramento da SEMMA, mas também para tornar possível 
a ampliação do controle social sobre os processos de licenciamento e demais assuntos 
da esfera ambiental. No entanto, o SiA não prevê esta possibilidade e, neste sentido, 
aponta-se a necessidade de inclusão dos processos de licenciamento, medidas 
mitigadoras e compensatórias exigidas aos empreendimentos, indicadores de 
monitoramento ambiental e Relatórios de Qualidade do Meio Ambiente (outro 
instrumento proposto pelo Código com o intuito de informar a população sobre a 
situação ambiental do município) aos documentos como de acesso livre à comunidade.

•	 Selo	Verde	Municipal.	Certificado	de	qualidade	ambiental	concedido	para	produtos	
fabricados no território de Porto Grande. Apesar do selo se configurar como um 
incentivo para a melhoria da qualidade ambiental, deve se considerar que este 
instrumento exige recursos significativos por parte do órgão ambiental concedente, 
fato que pode inviabilizar a proposta.

Em relação ao Livro ii do Código, que trata do controle ambiental, são estabelecidos 
diversos parâmetros relacionados a posturas e incômodos, especialmente no que tange ao controle 
da poluição sonora, do ar, da água e da higiene pública, destacando-se que alguns deles se 
sobrepõem ao Código de Posturas do município. 

Ainda que algumas normas importantes para o exercício da atividade de fiscalização sejam 
mais detalhadas no Código Ambiental, a existência de dois instrumentos legais versando sobre a 
mesma matéria pode acarretar em (i) dificuldades no trabalho de fiscalização, (ii) dificuldades de 
apreensão das normas por parte dos cidadãos e (iii) inconsistências jurídicas e, consequentemente, 
anulação da regra.  Ainda sobre o Livro ii, algumas questões pontuais merecem destaque por sua 
relação como o Plano Diretor:

 O artigo 146, em seu parágrafo 3º, estabelece que empreendimentos imobiliários 
devem reservar áreas de proteção de florestas proporcionalmente ao seu porte, mas 
não define os parâmetros necessários para a aplicação da norma.

•	 O	artigo	149	reproduz	as	normas	para	áreas	de	proteção	no	entorno	dos	corpos	hídricos	
constantes do antigo Código Florestal Brasileiro. Considerando que o município pode, 
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quando de interesse local, aplicar regras ambientais mais restritivas que as legislações 
federais e estaduais, este artigo reforça as faixas de proteção permanente que correram 
o risco de serem flexibilizadas pelo novo Código Florestal.

•	 O	artigo	155,	em	seu	inciso	II,	exige	que	projetos	urbanísticos	com	área	superior	a	25	
hectares, ou quando localizados em área de relevância ambiental, apresentem Estudo 
de impacto Ambiental (EiA) como parte do processo de aprovação.

•	 As	normas	de	controle	da	poluição	visual	são	bastante	detalhadas,	facilitando	o	
trabalho de fiscalização; entretanto, o processo de aprovação para instalação de 
artefatos de publicidade é demasiadamente complexo, o que pode gerar descumprimento 
sistemático da regra.

De maneira geral, o Código Ambiental de Porto Grande propõe uma série de ações que 
ficam sob a responsabilidade da SEMMA, mas não estabelece prazos para sua consecução. 
Ressalta-se que, para que o órgão dê conta de todas estas ações, há necessidade de ampliação de 
sua estrutura administrativa.

Por fim, cabe destacar que o Código Ambiental do município apresenta alguns problemas 
formais, a saber: (i) repetições desnecessárias que podem acarretar em confusões na apreensão e 
aplicação das normas e (ii) utilização de nomenclatura variada para um mesmo instrumento, fato 
que pode resultar em interpretações dúbias da lei.

8.1.5.4. legislação organizacional

A forma de organização administrativa do município é definida, em linhas gerais, pela 
Lei Orgânica, a qual determina atribuições, direitos e deveres dos principais cargos e estruturas 
administrativas, a saber: Câmara Municipal, vereadores, prefeito, vice-prefeito e respectivos 
auxiliares. Além disso, trata dos principais processos do legislativo e executivo municipal, em 
especial da aprovação de leis e normas, do orçamento e dos processos concernentes a licitações. 
Estas questões administrativas estão conformes aos preceitos definidos nas leis federais e 
estaduais e seguem o modelo básico da maioria dos municípios brasileiros, não havendo 
destaques sobre o assunto.

A estrutura administrativa desenhada no nível estratégico pela LO é detalhada por uma 
série de dispositivos legais complementares, destacando-se: o Decreto no 084/2001 e suas 
modificações posteriores, que tratam da organização administrativa do poder executivo; a Lei no 
050/1996, que institui o Regime Jurídico dos Servidores; e as Leis no 299/2009 e no 315/2010, 
que versam sobre o plano de carreira dos servidores municipais.

O Decreto no 084/2001 institui o organograma da Prefeitura, criando uma estrutura 
hierárquica para as pastas administrativas da gestão pública, definida em secretarias, diretorias, 
divisões e chefias. A lei determina as subdivisões de cada secretaria e aponta as competências de 
cada célula da estrutura administrativa. Esta estrutura foi modificada posteriormente pela Lei no 
281/2008, que vigora até hoje, na qual várias secretarias foram desmembradas e novas divisões 
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foram criadas. Entretanto, a lei não define as competências para as novas células, fato que pode 
causar hiatos ou sobreposições na execução das funções necessárias à administração municipal. 
Destaca-se também que a Lei no 281/2008 institui uma gerência distrital para a localidade do 
Cupixí, consolidando a existência do distrito na divisão administrativa do município.

Outros detalhes da legislação organizacional são tratados no item “8.3. Estruturação e 
institucionalização da Administração Municipal” do presente documento.

8.2. ProGraMas GovernaMentais

O Amapá tem uma carteira de projetos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 
do governo federal que soma mais de R$5.5 bilhões de investimentos, entre 2011 e 2014, 
organizada em seis eixos:

QUADRO 31. investimentos do PAC no Amapá

eiXo n. eMPreenDiMentos valor

ÁGUA E LUZ PARA TODOS 30 258.719.810,48

TRANSPORTE 17 890.893.835,62

ENERGiA 14 4.070.008.000,00

COMUNiDADE CiDADã 48 11.532.151,00

MiNHA CASA MiNHA ViDA 13 234.827.526,31

CiDADE MELHOR (saneamento) 37 82.766.514,28

TOTAL GE 5.548.747.837,89

Fonte: GEA – SEPLAN

Para o município de Porto Grande estes investimentos totalizam R$8.976.839,64 e estão 
concentrados no abastecimento de água, ampliação detrês Unidade Básica de Saúde e elaboração 
de projeto de saneamento, e drenagem, conforme detalhamento apresentado no Quadro 30.

QUADRO 32. investimentos do PAC em Porto Grande

eiXo valor

ÁGUA – ABASTECiMENTO DE ÁGUA 5.189.160,00

ÁGUA – ABASTECiMENTO DE ÁGUA 1.200.000,00

UNiDADES BÁSiCAS DE SAúDE- AMPLiAçãO 101.710,00

UNiDADES BÁSiCAS DE SAúDE- AMPLiAçãO 101.710,00

UNiDADES BÁSiCAS DE SAúDE- AMPLiAçãO 102.000,00

DRENAGEM PARA COMBATE à MALÁRiA 2.000.000,00

SANEAMENTO-ELABORAçãO DE PROJETOS 282.259,64

TOTAL 8.976.839,64
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Além destes projetos, o Governo do Amapá está em negociações avançadas com o BNDES 
para uma modalidade de empréstimo denominada PDR (Programa de Dinamização Regional) que 
poderá aportar cerca de 1 bilhão de Reais na modernização da estrutura de arrecadação e de outras 
funções públicas. Ainda com BNDES também está em negociação o PROiNVEST, no valor de 25 
milhões para estabelecer a interligação da Companhia de Energia do Amapá (CEA) ao Sistema 
interligado Nacional (SiN).

Na modalidade doação a fundo perdido, o Amapá está em negociação avançada com o 
Fundo Amazônia para aprovação de um projeto de R$49,2 milhões voltado para ações de 
preservação, conservação e fomento na economia sustentável visando incentivar as potencialidades da 
cadeia produtiva do açaí, da castanha e da madeira.

A alocação destes recursos de origem federal está associada aos investimentos previstos 
no Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 do Governo do Amapá que foi elaborado em consulta à 
sociedade, com foco territorial e de forma regionalizada, conforme a Figura 84.

FiGURA 84. Regiões Funcionais de Planejamento do PPA 2012-2015, Estado do Amapá.

Fonte: SEPLAN
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A Região Centro Oeste é formada pelos municípios de Ferreira Gomes, Porto Grande, 
Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio para os quais foram identificados investimentos 
prioritários nas seguintes áreas de desenvolvimento: Agricultura Familiar, Apicultura, Avicultura, 
Extrativismo, Manejo Florestal, Fruticultura, Piscicultura, Pecuária, Turismo e Mineração.

O território Centro Oeste concentra 5,8% do PiB do Estado em 2009, que foi de 7.4 
bilhões de reais, e 5,4% da população estadual, conforme Quadro.32.

QUADRO 33. População e Produto interno Bruto na Região Centro Oeste do Amapá e Participação no Total 

do Estado

MunicíPios PoPulaÇÃo (2010) % PiB (2009) %

Porto Grande 16.809 2,7 144.603,00 2,0

Pedra Branca do Amapari 10.772 1,7 109.795,00 1,5

Serra do Navio 4.380 0.7 104.479,00 1,4

Ferreira Gomes 5.802 0.9 69.938,00 0.9

TOTAL DA REGiãO 37.763 428.815,00

TOTAL DO ESTADO 627.177 5.4% 7.404.389.000,00 5,8

A região Centro Oeste concentra as principais atividades econômicas do Estado, como a 
mineração, é também a que apresenta um setor agrícola mais consolidado e conta com investimentos 
de infraestrutura como hidrelétricas, ferrovia, a BR 156, além de ter a área mais antropizada dentre 
as demais regiões. Neste contexto, Porto Grande é um entroncamento que conecta o sul com o 
norte do Estado e a proximidade dos maiores centros consumidores dá ao município uma vantagem 
estratégica especialmente em termos de abastecimento alimentar. Ferreira Gomes apresenta como 
vantagem competitiva o potencial turístico, o acesso por asfalto e alguma infraestrutura hoteleira 
que pode ser potencializado no futuro. 

O PPA 2012-2015 prevê investimentos no total de R$16.4 bilhões distribuídos em nove 
eixos de desenvolvimento conforme a Figura 85. 
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FiGURA 85. Dispêndio por eixo de desenvolvimento no PPA/AP 2012-2015.

Fonte: SEPLAN

Aos investimentos em programas de desenvolvimento e infraestrutura social e produtiva 
dos governos federal e estadual, deve-se acrescentar os recursos de compensação associados à 
implantação de hidrelétricas nos dois municípios. No caso de Ferreira Gomes estão sendo 
investidos R$40 milhões em programas sociais, econômicos e de infraestrutura pela Ferreira 
Gomes Energia em decorrência da contrução da UHEFG. No caso de Porto Grande, os 
investimentos associados à UHE Cachoeira Caldeirão estão sendo planejados e deverão permitir 
um avanço nos programas socioeconômicos. 

O ponto crítico, neste contexto, é a gestão pública que deverá ser aperfeiçoada, em nível 
municipal e estadual, para assegurar que os investimentos previstos nos programas governamentais 
sejam gastos com eficácia, eficiência e em benefício da sociedade local. 

8.3.  estruturaÇÃo e institucionaliZaÇÃo Da aDMinistraÇÃo MuniciPal

Para que o planejamento municipal seja implantado de forma efetiva, faz-se necessário 
uma avaliação das condições da estrutura administrativa local, tendo em vista dois fatores que 
delimitam essa análise: (i) a capacidade de assimilação das novas ações previstas pelo Plano Diretor 
pela gestão pública municipal e (ii) as necessidades de mudanças e incrementos na forma como 
a administração se organiza atualmente, com vistas a dar suporte à execução das diretrizes do 
Plano. Nesta perspectiva, este item trata (i) da estrutura administrativa da Prefeitura de Porto 
Grande, (ii) dos mecanismos de informações da gestão e suas informatizações, incluindo o cadastro 
técnico imobiliário e (iii) dos recursos humanos existentes. Devido ao caráter da maioria das ações 
previstas em um Plano Diretor, a análise enfatiza as questões relacionadas à gestão territorial.

8.3.1  ESTRUTURA ADMiNiSTRATiVA 

A Prefeitura de Porto Grande está organizada em oito secretarias, a saber: Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças (SEMPLAFiN), Secretaria Municipal de infraestrutura 
e Desenvolvimento Urbano (SEMiDURB), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 
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Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Ação Social (SEMAS), 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA). Soma-se a elas, no mesmo nível hierárquico, o Gabinete do Prefeito, a Procuradoria 
Geral do Município (PROGEM) e uma Agência Distrital do Cupixi. A Figura 86 mostra o 
organograma geral dessa estrutura.

FiGURA 86. Organograma geral da Prefeitura de Porto Grande - primeiro nível hierárquico.
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De modo geral, o primeiro nível hierárquico da organização administrativa supre as 
necessidades de um município do porte de Porto Grande e abarca todas as temáticas da gestão 
pública de interesse local seguindo um modelo comum em muitas prefeituras. Por outro lado, ao 
se analisar as subdivisões previstas na Lei no 281/2088, que versa sobre a estrutura administrativa 
da Prefeitura, verifica-se um número significante de departamentos, divisões e seções, 
complexificando a administração e dificultando a comunicação interna. Este fenômeno, que se 
repete em muitas prefeituras brasileiras, vem sendo criticado por não permitir ações integradas de 
gestão de aspectos intimamente relacionados (MARiCATO 2001). 

Em Porto Grande, a questão da setorização excessiva ou da sobreposição de áreas de 
atuação fica bastante evidente entre a SEMPLAFiN e a SEMiDURB. Apesar da SEMiDURB englobar 
as questões de desenvolvimento urbano, a SEMPLANFiN acumula as atribuições de “fiscalizar o 
cumprimento das normas referentes a construções particulares e à estética urbana, aos loteamentos 
e desmembramentos” (PORTO GRANDE 2008). 

Além do fenômeno descrito acima, também é bastante comum a diferença entre a 
prescrição da lei de estrutura administrativa e a organização real dos órgãos municipais. Realizando-
se uma comparação entre a entrevista com técnicos da SEMiDURB e o que está preconizado na 
lei, verifica-se que, na prática, a administração da Secretaria é bem mais simples. Na entrevista 
são citadas apenas duas diretorias e duas seções, sendo que uma delas não aparece no organograma 
da lei. Esta discrepância pode ser verificada no quadro abaixo.

QUADRO 34. Comparação da organização administrativa da SEMiDURB: estrutura prescrita e real, Porto 

Grande, 2012.

Prescrição da lei no 281/2008 referência dos técnicos da seMiDurB

1. Departamento de Desenvolvimento Urbano Diretor de Obras

1.1. Seção de Estudos, Projetos, Contratos e Convênios  

1.2. Seção de Fiscalização de Obras 03 fiscais

1.3. Seção de Terras e Cadastro Técnico Chefe de Seção de Terras

2.2. Divisão de Saneamento e Desenvolvimento Urbano Diretor de Saneamento

2.2.1. Seção de Controle Urbano e Saneamento  

2.2.2. Seção de Terras e Cadastro Técnico  

2.2.3. Seção da Administração do Cemitério Assistente de Cemitério

 - Chefe de Setor Pessoal

Fonte: Pesquisa de campo (2012).

É provável que a listagem repassada na entrevista se refira às funções realmente exercidas 
pelos funcionários da Secretaria e não aos cargos formais que ocupam. Esta diferença demonstra 
como, muitas vezes, a estrutura administrativa formal é superdimensionada frente às necessidades 
da gestão cotidiana. Por outro lado, isto também pode ser um indício do desconhecimento de 
algumas atribuições e funções do órgão, as quais não vêm sendo efetivadas.  
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Pela mesma comparação, também é possível perceber que algumas funções mais simples, 
como a de administração do cemitério, não necessitam de uma seção própria, podendo ser 
enquadradas nas funções de outras células da administração. Este fato se evidencia pelo modo 
como os técnicos se referem ao atual responsável por esta função, diferenciando-o dos demais 
chefes de seção. 

A estrutura formal também apresenta problemas. No caso da SEMiDURB, percebe-se a 
repetição da mesma seção de terras e cadastro técnico, uma subordinada ao departamento de 
desenvolvimento urbano e outra à divisão de saneamento e desenvolvimento urbano. A divisão de 
funções entre o departamento e a divisão também não fica clara, denotando certa sobreposição. 

A fragmentação das atividades de fiscalização costuma ser uma constante na administração 
pública municipal. Além da SEMiDURB, a SEMPLAFiN, a SEMMA e a SEMSA possuem atribuição 
de fiscalizar aspectos semelhantes localizados em espaços coincidentes (por exemplo, a fiscalização 
de obras, de vigilância sanitária e de posturas tem como alvo as edificações da área urbana), 
denotando a possibilidade de integração da função e otimização dos recursos.

Fatos semelhantes aos relatados acima acontecem em outros setores administrativos da 
Prefeitura, denotando a necessidade de revisão da estrutura organizacional voltada à realidade da 
gestão pública municipal, o que se soma às demandas provenientes da futura implementação do 
Plano Diretor. 

Cabe ressaltar que, devido à extensão do território de Porto Grande, a previsão de uma 
Agência Distrital localizada no Cupixi se mostra bastante oportuna, descentralizando a 
administração municipal e melhorando a comunicação com os cidadãos de áreas mais afastadas 
em relação à sede.

Por se tratar de uma Secretaria bem estruturada e correlata às funções demandadas pela 
implementação do Plano Diretor, vale destacar algumas considerações sobre a SEMMA. Como 
discorrido no item 8.1., a legislação estadual prevê a possibilidade de descentralização das 
competências de licenciamento e fiscalização ambiental, tendo sido Porto Grande um dos municípios 
que aderiu a esta forma de gestão. Para tanto, a SEMMA teve que se preparar, criando a divisão 
de fiscalização, preparando técnicos para o exercício desta função e articulando-se a um Conselho 
do Meio Ambiente, no qual o secretário do meio ambiente exerce a função de coordenador. A criação 
do Conselho, bem como de um Fundo de Meio Ambiente são objeto do Código Ambiental Municipal, 
abordado no item 8.1 do presente diagnóstico, todos exigidos no processo de descentralização da 
gestão ambiental estadual. Faz parte também deste código, a exigência de elaboração de um 
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), ação que não foi realizada até o momento, mas que pode 
ter sua função suprida pelo macrozoneamento a ser elaborado como parte do Plano Diretor, pelos 
planos de manejo das unidades de conservação e pelos dispositivos legais e de planejamento do 
uso do entorno dos reservatórios das hidrelétricas.

A SEMMA, o Conselho de Meio Ambiente e o Fundo de Meio Ambiente, citados 
anteriormente, fazem parte de um Sistema Municipal de Meio Ambiente instituído pelo Código 
Ambiental do município. Além destes órgãos, integram-se também ao sistema os chamados órgãos 
seccionais, compostos por secretarias e instituições da administração direta ou indireta que, pelo 
teor de suas atividades, interferem na qualidade ambiental e na vida dos cidadãos. A integração 
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entre os órgãos do sistema deveria se dar por um Plano de Ação Ambiental integrado (PAAi), a ser 
discutido periodicamente com os órgãos seccionais, pelo qual as ações municipais seriam 
compatibilizadas visando à conservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável do município. 
É possível afirmar que este sistema se configuraria como a única ferramenta formal de integração 
entre órgãos da administração pública municipal, mas como até o momento ele não vem sendo 
praticado, tendo em vista que o PAAi, eixo condutor do processo de articulação institucional, ainda 
não foi elaborado, inexiste essa articulação. Ressalta-se que tal integração será fundamental para 
a execução das ações previstas no Plano Diretor.

  Em consonância com o princípio da gestão democrática contido no Estatuto da Cidade, 
a gestão pública do país, nas várias esferas e âmbitos governamentais, tem implantado mecanismos 
diversos de participação da sociedade civil. Em geral, estes mecanismos se estruturam em torno 
de conselhos e conferências. No caso da gestão das cidades, há Conferências das Cidades nos 
âmbitos estaduais e nacional, nas quais se elegem representantes para os conselhos das duas 
esferas de governo. Apesar de não haver uma exigência formal, vários municípios vêm implantando 
o mesmo processo na esfera municipal, aproveitando as conferências locais para eleger delegados 
para as conferências estaduais, ao mesmo tempo em que são discutidas as questões municipais 
a serem tratadas no exercício subsequente do Conselho Municipal. Porto Grande ainda não possui 
um Conselho Municipal da Cidade, que seria responsável por tratar dos assuntos relacionados ao 
planejamento e gestão do uso e ocupação do solo, infraestrutura urbana e habitação; entretanto, 
com o advento do Plano Diretor, este organismo se torna premente. 

Por outro lado, como mencionado anteriormente, o município conta com o Conselho do 
Meio Ambiente, que trata de questões territoriais, configurando-se como uma experiência e uma 
oportunidade para ampliação da participação da sociedade civil na gestão municipal do território. 
Além deste espaço de participação comunitária, existem os conselhos da área social, destacando-
se os de saúde, de educação e de assistência social, que seguem a mesma lógica descrita para o 
caso do Conselho das Cidades.

Na mesma perspectiva de gestão democrática, a SEPLAFiN vem cogitando a possibilidade 
de implantação de um programa de orçamento participativo no município como forma de ampliar 
a participação da população na gestão municipal e aumentar o controle social. Atualmente o canal 
mais utilizado para comunicação entre gestores e comunidade é um serviço de ouvidoria, implantado 
pela Prefeitura há alguns anos.

Por fim, com relação à estrutura física, a administração pública funciona em diversos 
prédios espalhados pela cidade, alguns deles em condições precárias. É o caso da edificação onde 
estão instaladas a SEMMA, a SEMiDURB e a SEMAP. No entanto, como compensação pela 
instalação da UHE Ferreira Gomes, a Prefeitura recebeu um recurso de R$ 750 mil da empresa 
Ferreira Gomes Energia para a construção da nova sede para a SEMiDURB e para a SEMMA. O 
processo se encontra em fase de projeto, que está em fase de aprovação na SEMMA e será 
apresentado à empresa. O recurso é destinado, também, para a compra de equipamentos.
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8.3.2.  iNFORMATiZAçãO E MECANiSMOS DE iNFORMAçãO

Além da compartimentação da gestão pública municipal, citada no item 8.3.1, a falta de 
infraestrutura de informática, softwares e desenho de procedimentos de integração da gestão 
dificultam a comunicação entre os diversos órgãos municipais, ocasionando erros e morosidade 
nos processos que envolvem mais de uma Secretaria. Porto Grande não possui uma rede digital 
integrada, nem mesmo ligando os computadores internos a um órgão, como acontece na SEMiDURB.

Por ter como atribuição a gestão territorial e os processos de registro e fiscalização, a 
SEMiDURB necessita de computadores com capacidade adequada e softwares voltados para o 
geoprocessamento e CAD (desenho auxiliado por computador). Atualmente os registros e o controle 
de ocupação do solo são realizados analogicamente ou com utilização de software gráfico inadequado 
para esta tarefa.  Há demanda, também, de capacitação de técnicos para trabalhar com os 
softwares e de criação de procedimentos específicos para dar agilidade aos processos e aumentar 
o aproveitamento das informações nas tomadas de decisão que envolvem a gestão da cidade.

Neste sentido, a SEMiDURB adquiriu, recentemente, um sistema informatizado de controle 
de processos para ser utilizado em rede. Depois de implantado, este deverá melhorar o funcionamento 
da Secretaria. Entretanto, ressalta-se que (i) tal sistema não se integra aos outros órgãos da 
Prefeitura, dificultando a integração intersetorial e (ii) haverá necessidade de adequação dos 
procedimentos internos e de capacitação de pessoal para a utilização do sistema.

O Ministério das Comunicações possui um programa específico para a informatização da 
gestão municipal, denominado Cidades Digitais. Este programa “possibilita a modernização da 
gestão das cidades com a implantação de infraestrutura de conexão de rede entre os órgãos 
públicos, além da implantação de aplicativos, com o objetivo de melhorar a gestão e o acesso da 
comunidade aos serviços de governo”10. Em entrevista, os técnicos da SEMPLANFiN informaram 
que a Prefeitura está buscando se vincular ao programa, fato que resultará em maior eficiência e 
eficácia da gestão. Além disso, configura-se como uma oportunidade para se planejar a 
informatização de forma integrada, evitando-se ou mitigando-se os problemas de compras isoladas 
de sistemas informatizados apontados.

Um dos principais instrumentos de gestão municipal é o cadastro imobiliário, geralmente 
implantado para a cobrança do iPTU. Porto Grande já possui um cadastro imobiliário informatizado, 
implantado entre 2009 e 2010, quando foram cadastrados todos os imóveis da sede. Entretanto, 
o uso do cadastro apenas para a cobrança do iPTU e para o controle de licenças de funcionamento 
configura-se como um desperdício do instrumento. O banco de dados do cadastro pode ser 
interligado a um sistema de informações geográficas, agregando-se novos dados, de modo a produzir 
informações expeditas importantes para tomada de decisões e para o planejamento do 
desenvolvimento urbano do município. Ainda, o cadastro pode se tornar multifinalitário, abarcando 
diversas áreas da administração pública e compatibilizando os registros do âmbito administrativo 
e legal com a ocupação real do solo. Ressalta-se que o Ministério das Cidades implantou um 
programa específico para auxiliar os municípios a criarem seus cadastros multifinalitários.

10 Disponível em <http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/cidades-digitais>. Acesso em 20/10/2012.
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Outro sistema que pode se integrar ao cadastro imobiliário é o de controle do uso e 
ocupação do solo. Atualmente ele ocorre de maneira bastante simples: quando um cidadão deseja 
realizar uma construção, deve registrar seu projeto na SEMiDURB e na SEMPLAFiN, pagando taxas 
de liberação do alvará; a partir deste procedimento, a SEMiDURB atualiza sua base cadastral 
desenhando um croqui da edificação (nova ou a ser reformada), aproveitando a ocasião para 
digitalizar a informação utilizando software gráfico, mas sem vincular qualquer informação ao 
desenho. A SEMPLAFiN, por sua vez, tem a possibilidade de atualizar o cadastro imobiliário e o 
sistema de cobrança de taxas e impostos. Em seguida, o usuário recebe uma licença de instalação 
ou construção. Esse processo vem funcionando no cenário atual da gestão de Porto Grande, mas 
pode se tornar obsoleto com o crescimento da cidade e com o aumento da complexidade da 
administração. Nesse sentido, há que se destacar alguns problemas que podem trazer consequências 
negativas para a gestão municipal: (i) como apontado anteriormente, o programa gráfico utilizado 
para digitalizar as informações de lotes e edificações não é adequado para tal uso, sendo mais 
indicado os softwares de CAD ou geoprocessamento, por meio dos quais é possível se vincular as 
informações cadastrais aos desenhos; (ii) além da informatização do sistema de controle do uso e 
ocupação do solo estar sendo feita lentamente, conforme a demanda, os procedimentos utilizados 
poderão acarretar em dificuldades para a implantação de um sistema de GiS, mais adequado para 
tais processos; e (iii) pelo fato dos sistemas da SEMiDURB e da arrecadação não serem integrados, 
cria-se a possibilidade de erros, retrabalhos e barreiras para a utilização dos dados.

Deve se ressaltar que a legislação municipal não prevê um dispositivo de licenciamento 
para novas construções, necessário para o devido controle de uso e ocupação do solo, bem como 
de produção de edificações adequadas em relação à higiene, ventilação e insolação. Este tipo de 
fiscalização é deixada por conta do CREA e do corpo de bombeiros, órgãos que não levam em 
consideração os aspectos urbanísticos da implantação da nova construção. Esta deficiência está 
atrelada à falta de parâmetros urbanísticos, que devem ser definidos na elaboração do Plano Diretor.

Por fim, destaca-se que, atualmente a SEMiDURB possui uma planta da sede urbana 
bastante atualizada em meio digital, produzida para utilização em software de CAD. Esta planta 
possui o desenho das quadras, a denominação de ruas, a localização de equipamentos públicos e 
o desenho dos lotes mais recentes, como os da Área Vi. Entretanto, comparando-se o mapa com 
os arquivos digitais da restituição da área urbana, contratada pela empresa Ferreira Gomes Energia 
para a elaboração do EiA/RiMA e dos Planos Diretores, percebe-se um deslocamento do desenho, 
especialmente da área ao norte da BR-256. Além disso, por falta de capacitação dos técnicos da 
Secretaria, a planta informatizada acaba sendo subutilizada. 

8.3.3.  RECURSOS HUMANOS

De acordo com a SEMPLAFiN, a Prefeitura conta, atualmente, com 669 funcionários, dos 
quais 475 são efetivos; em 2012 foi lançado um edital para a contratação de 105 funcionários, 
em sua maioria de serviços auxiliares e técnicos das áreas de saúde e educação.  Segundo 
informações do mesmo órgão, há previsão para abertura de concursos visando à contratação de 
mais 900 funcionários em 2013, abarcando áreas de administração, engenharia, dentre outras. 
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No que diz respeito às secretarias ligadas à questão territorial, segundo a SEMiDURB, 
há deficiência de pessoal capacitado para o exercício das funções das secretarias, com destaque 
especial para a falta de engenheiro para elaboração de projetos e atividades que exigem 
conhecimentos especializados. Falta, também, capacitação dos fiscais para a realização de 
suas tarefas.

De acordo com a SEMPLAFiN, os serviços de engenharia são contratados conforme 
demanda por meio de licitação ou são feitos com auxílio dos técnicos da ADAP. A Secretaria avalia 
que isto acaba sendo oneroso para o orçamento municipal, além de causar problemas quanto à 
qualidade dos serviços, em especial no que diz respeito à adequação às normas e procedimentos 
estabelecidos pelos organismos financiadores das obras para os quais os projetos são realizados. 
Além disso, este cenário se configura como a principal causa para a lentidão dos processos de 
implantação de novas obras, juntamente com a falta de pessoal capacitado para o acompanhamento 
e a gestão de convênios.

Como forma de resolver a escassez de engenheiros, a SEMPLAFiN sugere a implantação 
de um núcleo de projetos filiado à Associação dos Municípios do Estado do Amapá (AMEAP), de 
modo a atender todos os municípios que, por seu porte e arrecadação, não têm a possibilidade de 
manter uma equipe permanente de projetos em sua estrutura administrativa.

Ainda com relação aos recursos humanos, a Prefeitura de Porto Grande instituiu um plano 
de carreira para os seus funcionários por meio da Lei no 299/2009, que trata de todos os servidores 
da administração direta, e da Lei no 315/2010, que se atém aos servidores da área da saúde. A 
Lei no 299/2009 prevê três categorias de cargos, a saber: cargos de provimento efetivo – necessários 
para a realização das funções correntes da administração; cargos em comissão – com funções 
diferenciadas; e funções gratificadas – destinadas exclusivamente para funcionários efetivos que 
exercerem funções que implicam em incremento de tarefas ou responsabilidades. Alguns mecanismos 
previstos neste plano de carreira, por contribuir para a melhoria da gestão pública municipal quando 
bem utilizados, são destacados a seguir.

Quanto ao grau de qualificação e escolaridade, a lei estabelece cinco níveis, começando 
pela exigência de conhecimento de tarefas simples e nível de escolaridade mínima de 5ª série do 
ensino fundamental e terminando pela exigência de conhecimento técnico especializado e nível 
superior de escolaridade. Com a ideia de incentivar o incremento de conhecimento formal, o plano 
de carreira concede acréscimo nos vencimentos de acordo com a conclusão dos níveis de ensino 
fundamental, médio e superior, independente do cargo do servidor. Como forma de reconhecer a 
experiência do servidor, o plano de carreira possui mecanismos de progressão horizontal, que levam 
em conta o tempo de serviço e o tempo de exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

O plano de carreira possui uma sessão destinada à qualificação profissional, 
reconhecendo a importância de programas para a ampliação da capacidade e da qualidade do 
trabalho. Entretanto, não faz exigência de investimentos nesta área, deixando como facultativa 
a destinação de até 1% da receita corrente líquida anual para a qualificação profissional. Por 
outro lado, a administração pública reconhece a qualificação dos servidores adquirida e 
comprovada por títulos, desde que interessantes para as funções da gestão pública, gerando 
acréscimos na remuneração dos funcionários. 
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Em entrevista com os secretários de Porto Grande, percebe-se que há necessidade de 
capacitação dos funcionários para o exercício das funções que assumem na administração, 
denotando que a falta de qualificação dos profissionais se configura como uma deficiência para a 
implementação do Plano Diretor. No caso da SEMiDURB, por exemplo, o secretário informa que 
os fiscais não estão devidamente capacitados para atuar na fiscalização, fato constatado em 
entrevistas e conversas feitas com esses profissionais durante a pesquisa de campo no município.   

8.4. orÇaMento e FinanÇas PÚBlicas

8.4.1. FiNANçAS PúBLiCAS

As finanças públicas dos municípios brasileiros passaram por um processo de adequação 
após a promulgação da Carta Constitucional de 1988 e, com isso, algumas atribuições, competências 
e encargos anteriormente custeados pela União e pelos governos estaduais foram repassados para 
os municípios, que assumiram, também, a responsabilidade pelo gerenciamento dos recursos 
relativos às áreas de atuação do poder público, como educação e saúde. 

Essas mudanças foram sintetizadas a partir de 1995 no Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado11, que modificou a forma de administrar a oferta dos serviços por parte da 
administração pública em qualquer nível da Federação. Servindo como orientação geral, aplica-se 
a todos os municípios brasileiros e, por consequente, a Porto Grande, que gerencia seu Orçamento 
Plurianual conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de modo a cumprir as metas 
orçamentárias para as áreas definidas e respeitar as metas propostas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF/200012).

Após a redefinição das obrigações constitucionais entre os entes da Administração Pública, 
quando foram concentradas muitas obrigações sobre os municípios ao mesmo tempo em que se 
retirou grande parte da capacidade arrecadatória destes, verificou-se o aumento da dependência 
de transferências governamentais para fazer frente às necessidades de dispêndios municipais, de 
modo que fossem atendidas, ao menos minimamente, as obrigações da LDO e o enquadramento 
na LRF. 

O forte comprometimento das receitas próprias e das transferências com as obrigações 
legais limita drasticamente a capacidade da administração pública municipal no que diz respeito 
a executar políticas para promover o desenvolvimento local que permitam no médio e longo prazo 
aumentar as receitas próprias, bem como diminiu a possibilidade de redução do grau de dependência 
das transferências da União e do Estado para o cumprimento das obrigações municipais.

11	 (1)	torna	os	gerentes	dos	serviços	responsáveis	por	resultados,	ao	invés	de	obrigados	a	seguir	regulamentos	rígidos;	(2)	
premia	os	servidores	por	bons	resultados	e	os	pune	pelos maus;	(3)	realiza	serviços	que	envolvem	poder	de	Estado	através	de	agências	
executivas	e	reguladoras;	e	–	o	que	é	mais	importante	–	(4)	mantém	o	consumo	coletivo	e	gratuito,	mas	transfere	a	oferta	dos	serviços	sociais	
e	científicos	para	organizações	sociais,	ou	seja,	para	provedores	públicos	não	estatais	que	recebem	recursos	do	Estado	e	são	controlados	
através	de	contrato	de	gestão.

12	 Lei	Complementar	nº	101,	de	4	de	maio	de	2000	(Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	-	LRF).	É	uma	lei	brasileira	que	tenta	impor	
o	controle	dos	gastos	de	estados	e	municípios	condicionados	à	capacidade	de	arrecadação	de	tributos	desses	entes	políticos.	
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Diante das limitadas fontes geradoras de receitas próprias e dos mecanismos pouco 
eficientes de arrecadação, as ofertas municipais dificilmente suprem as demandas da municipalidade, 
o que pode ser verificado quando se analisa as receitas e as despesas dos municípios brasileiros 
em geral. Para o município de Porto Grande, esta análise procura evidenciar até que ponto há 
localmente capacidade de gerar receitas próprias, sua evolução de receitas orçamentárias, o grau 
de dependência das transferências, a situação financeira geral e a distribuição dos gastos entre as 
principais funções públicas.

8.4.2. RECEiTAS MUNiCiPAiS

As Receitas Orçamentárias são um indicador do volume e da capacidade de inversão do 
poder público municipal, pois impactam diretamente sobre a circulação financeira nestas localidades, 
dado que os dispêndios da Prefeitura conformam, quase sempre, na maior demanda individual 
local, bem como, no maior agente remunerador direto. Logo, ao se elevar a arrecadação provoca-
se, pelo canal dos gastos municipais, um efeito multiplicador nas atividades econômicas locais, 
elevando o produto e a renda acima dos valores acrescidos da receita orçamentária.

A arrecadação, por ser de diversas fontes, varia muito em função da área do município, 
da população e das atividades econômicas desenvolvidas. Em geral, o município de Porto Grande 
apresentou crescimento de sua receita em um patamar médio de 19% ao longo dos últimos 10 
anos (Figura 87). Este crescimento concentrou-se a partir de 2006, ano em que a variação em 
relação ao anterior, 2005, foi de um aumento de 70% da Receita Orçamentária.

FiGURA 87. Receitas Orçamentárias (em R$ 1,00), Porto Grande, 2000 a 2011.

A Figura 87 revela que, embora os valores tenham crescido percentualmente em torno 
200% entre os anos de 2000 e 2005, os valores de receita estavam em um patamar muito 
reduzido, uma vez que, quando analisada a Receita Orçamentária Per Capita13 de Porto Grande, 
em relação às médias dos demais municípios do Estado, verifica-se que nos anos 2000, 2001 e 

13 A Receita Orçamentária Per Capita indica a razão entre a Receita Orçamentária e o número estimado de habitantes 
residentes na unidade federativa em análise para o ano de referência.
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2002 os demais municípios amapaenses possuíam uma relação receita por habitante mais favorável 
do que a observada em Porto Grande. Somente a partir de 2006 essa relação tornou-se 
significativamente superior em favor de Porto Grande, bem como, começou a se elevar em uma 
taxa de crescimento superior à média dos demais municípios.

FiGURA 88. Receita Orçamentária Per Capita de Porto Grande e média dos demais municípios amapaenses 

(em R$ 1,00), 2000 a 2011.

O forte crescimento das Receitas Orçamentárias a partir de 2006, excetuando-se o ano 
de 2009, que coincide com o ano de estagnação econômica brasileira em função da crise financeira 
mundial, foi contínuo, contudo, o aumento populacional em Porto Grande, que no período de 2000 
a 2011 foi muito forte, saltando-se de 8.760 para 17.252 municípes, o que representa um 
crescimento de 96%, fez com que a Receita Orçamentária Per Capita não apresentasse o mesmo 
nível de incremento da Receita Orçamentária Bruta.

FiGURA 89. Crescimento populacional como base de comparação para o cálculo das Receitas Orçamentárias 

Per Capita, Porto Grande, 2000 a 2011.

Mesmo com uma taxa de crescimento populacional médio anual de 5,81% em Porto 
Grande, percentual que leva a crer que a pressão nas despesas municipais aumente intensamente 
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de ano a ano, dado o incremento da demanda por serviços e equipamentos públicos, o crescimento 
das receitas às taxas percebidas foi suficiente para manter algum nível de aumento para Receitas 
Orçamentárias Per Capita.

FiGURA 90. Participação da Transferência sobre as Receitas Orçamentárias, Porto Grande, 2000 a 2011.

A análise da participação das Transferências14 revela a grande dependência de Porto 
Grande para com esta fonte de recurso na composição de seu total de Receitas Orçamentárias. A 
Figura 90 revela que nos anos de 2000 e 2001 esta dependência era quase plena nos recursos 
municipais, demonstrando a fraca capacidade de geração de receitas próprias15 no município, um 
indicativo, também, da fraca capacidade econômica do município, dado que estas receitas 
concentravam-se na arrecadação de iSSQN, iTBi e Taxas.

A participação das Transferências sobre as Receitas Orçamentárias em Porto Grande se 
reduz a partir de 2001, estabilizando-se até 2006 em torno de 85%, o que ainda representa uma 
alta dependência; entretanto, a queda desse grau de dependência em um período de alta das 
Receitas Orçamentárias totais pressupõe um crescimento da economia local e um aumento da 
efetividade arrecadatória do município. 

No ano de 2007 percebe-se uma elevação súbita das transferências sobre as receitas 
totais, que retornam para 95%, principalmente devido à elevação das receitas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério  
(FUNDEF), o qual de 2006 para 2007 subiu R$ 1.053.313,93, e das transferências dos 
Convênios com a União, as quais se elevaram em R$ 4.283.231,21 entre estes dois anos, ainda 
que se reduzindo nos anos seguinte. Contribuiu, também, uma queda das receitas próprias, que 
passaram de R$ 1.840.831,19, em 2006, para R$ 801.209,91 em 2007, resultado, 
primordialmente, da forte queda na arrecadação de tributos (iCMS e iSSQN). 

14 Conforme estabelece a Constituição Federal, parcela das receitas arrecadadas pela União é repassada aos municípios. 
Tal rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre as três esferas de governo representa um mecanismo fundamental 
para amenizar as desigualdades regionais na busca de promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. 

15 As receitas próprias são consideradas aquelas desassociadas de qualquer tipo de transferências de outros entes 
federativos que o município recebe.
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receitas próprias

O estudo do comportamento das receitas próprias e das possibilidades de maximização 
das mesmas é, sem dúvida, um dos mais importantes, visto que essas receitas têm papel relevante 
na definição da capacidade de investimento do município, já que não têm vínculo direto sobre 
destinos, tal como ocorre com a maioria das transferências. Essas receitas compreendem 
basicamente as Receitas Tributárias (iPTU, iCMS, iTBi E iSSQN), bem como as cobranças de 
Taxas, as quais os municípios têm competência para arrecadar e cobrar.

FiGURA 91. Receitas próprias (em R$ 1,00), Porto Grande, 2000 a 2011.

A Figura 91, referente à evolução das Receitas Próprias de Porto Grande entre 2000 a 
2011, revela uma taxa de crescimento espantoso: 1.388%. O município passou, no período, de 
módicos R$ 153,5 mil para impressionantes R$ 2.258 milhões. Várias causas contribuem para 
este forte crescimento, podendo-se destacar, dentre elas, o aumento da atividade econômica local 
que favorece o crescimento da arrecadação, a valorização dos imóveis e o aumento da eficiência 
dos instrumentos de arrecadação local.

Excetuando-se o ano de 2007, que apresentou uma queda de 57% nas Receitas Próprias 
em relação a 2006, há uma clara tendência de crescimento destas ao longo da série, evidenciando 
um maior dinamismo da economia local e a elevação da capacidade de diversificação dos 
investimentos do poder público municipal em áreas desvinculadas das receitas de transferências.

1.4.3. DESPESAS MUNiCiPAiS

O objetivo do presente tópico é analisar a evolução e a composição das despesas de Porto 
Grande entre 2000 e 2011, conforme os dados disponíveis na Secretaria do Tesouro e nos Balanços 
Gerais do Município, de modo a compreender sua evolução, seus principais componentes e sua 
capacidade de utilização das receitas para produzir efeitos dinamizadores na economia local.

A Figura 80 revela relativo equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do período em 
estudo. Ainda que a soma dos saldos ao longo dos 12 anos de análise revele um alto saldo negativo, 
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R$ 1.047 milhões, isso se deve, primordialmente, ao resultado bastante deficitário de 2011, de 
modo que, retirado o saldo deste último ano, o saldo total da série se evidenciaria positivo no 
acumulado para o período.

FiGURA 92. Saldo orçamentário (em R$ 1,00), Porto Grande, 2000 a 2011.

A análise da série comparativa entre as receitas e despesas orçamentárias evidencia que 
o crescimento das despesas ao longo de 2000 a 2011 foi acompanhado pelo crescimento das 
receitas, com a exceção mais severa dos anos 2002, 2008 e 2011, cujos déficits orçamentários 
ocorreram em valores superiores a 10% da Receita Orçamentária do respectivo ano.

Em 2008, grande parte dos R$ 4.122 milhões de déficit deveu-se à elevação do custo 
da folha de pagamento municipal, que passou de R$ 5.875.076,09, em 2007, para R$ 
7.619.455,66 em 2008, um crescimento de 30%. Outro importante fator para o resultado de 
saldo anual deficitário foi o aumento das despesas de Capital, que subiram 350%, saltando de R$ 
1.155.319,65 para R$ 5.224.127,98 nos referidos anos, conforme informam os dados do sistema 
FiNBRA/STN. 

A manutenção das receitas em 2009 e a redução das despesas garantiram uma drástica 
redução do déficit orçamentário naquele ano e, em 2010, já houve a reversão para o superávit, 
revelando a capacidade de arrecadação municipal e o potencial econômico local, desde que geridos 
de forma correta e consciente.

Despesas segundo a função da administração

A composição das despesas globais por categorias e elementos é de fundamental 
importância para a análise das finanças públicas. Os dados referentes a essas despesas no período 
compreendido entre 2002 e 2011, apresentados nas Tabelas 48 e 49, destacam o nível de 
prioridade dado pela administração local a duas funções sociais, a saber: educação e saúde. 
Ressalta-se que isso se deve, em grande parte, à imposição legal de um teto mínimo para as 
despesas municipais nessas áreas.
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A administração federal exige, para recebimento de transferências voluntárias, o 
cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e saúde. O limite mínimo para gasto 
com a educação diz respeito ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e da Valorização do Magistério (FUNDEF). De acordo com a Constituição Federal, o município deve 
destinar à educação não menos do que 20% da sua arrecadação de impostos e transferências; 
para saúde, o percentual não pode ser inferior a 15%16. Os dados dos quadros referentes aos 
exercícios fiscais de 2000 a 2011 revelam que o município de Porto Grande, do total das despesas 
anuais, gasta, em média, 37% com educação, o que atende completamente à LDO no que se refere 
ao compromisso constitucional de investimentos educacionais.

Despesas com pessoal

Os gastos com pessoal no município de Porto Grande para o período em questão 
correspondem, respectivamente, à média de 49,7% da receita corrente do município. Considerando 
que as despesas devem obrigatoriamente observar o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF/2000), que aponta o percentual de limite máximo de 54% das Receitas Correntes 
Líquidas (RCL), verifica-se que a administração municipal vem obtendo êxito na gestão fiscal em 
termos de encargos com pessoal, visto a diminuição percentual na utilização da RCL para pagamento 
de pessoal.

QUADRO 35. Distribuição da despesa, Porto Grande, janeiro/2010 a dezembro/2010.

DesPesa coM Pessoal DesPesas eXecutaDas (Últimos 12 Meses)

(Janeiro/2010 a Dezembro/2010)
DesPesas 

liQuiDaDas (a)
salDo a  

eXecutar (B)
% do total 

(a+B/i)

PESSOAL E ENCARGOS SOCiAiS 9.592.237,20 17.478,49 49,7%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.072.895,80 46.779,79 36,8%

iNVESTiMENTOS 2.600.181,82 0,01 13,5%

SUBTOTAL DAS DESPESAS ( i ) 19.265.314,82 64.258,29 100,0%

SUBTOTAL COM 
REFiNANCiAMENTO (Xii)=(X+Xi)

19.265.314,82 - -

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/FiNBRA.

O comprometimento com a folha de pagamento aquém do limite da LRF, bem como o 
controle das demais despesas correntes, liberou recursos para que, em 2010, houvesse investimentos 
no valor de R$ 2.6 milhões, montante que representa 13,5% do total das despesas.

A análise prévia dos indicadores financeiros municipais remete à conclusão de que a 
gestão do orçamento do município de Porto Grande é coerente com as diretrizes da LDO e cumpre 

16 De acordo com a Lei no 8.142/90: “Art. 4º - Para receberem os recursos Estados, DF e Municípios deverão contar 
com... V- “contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento”. Para cada ente há um percentual de recursos mínimos a 
serem destinados, a saber: União – valor determinado a partir do crescimento anual do PiB; Estados – 12% dos recursos próprios 
provenientes de impostos; e Municípios – 15% dos recursos próprios provenientes de impostos.
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a LRF. Embora em alguns anos tenham sido registrados déficits orçamentários, não se verifica uma 
tendência crônica ao déficit, apenas conjunturais, com prontas respostas rumo a superávits. O forte 
crescimento populacional ocorrido no período de análise foi prontamente atendido pelo crescimento 
das Receitas Orçamentárias de modo mais que satisfatório, evidenciando a capacidade de arrecadar 
e gerenciar corretamente os mecanismos de obtenção de receitas de transferência, fazendo com 
que a Receita Per Capita do município, na maior parte do período, fosse superior à média dos 
demais municípios do Estado do Amapá.
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9. síntese Das DeFiciÊncias e PotencialiDaDes

9.1.  MetoDoloGia

Com o objetivo de organizar, sistematizar e classificar os dados levantados pelo diagnóstico 
realizado pela equipe técnica e as sugestões apresentadas pelos moradores do município de Porto 
Grande durante as reuniões e audiências públicas, foi adotada uma metodologia padrão para 
processos de planejamento urbano e regional, que classifica diferentes aspectos da realidade em 
duas categorias principais: deficiências e potencialidades.  

As deficiências apontam para problemas que devem ser resolvidos ou obstáculos e 
estrangulamentos que precisam ser superados porque influenciam negativamente a qualidade do 
desenvolvimento da área em estudo. As potencialidades são os recursos, as vantagens e 
oportunidades existentes no sistema territorial que podem apontar para soluções para as deficiências 
identificadas e/ou indicar novas formas de uso do espaço que ampliem a qualidade de vida dos 
habitantes. 

A partir das deficiências e potencialidades identificadas no município, foram traçadas 
diretrizes, propostas e ações para cada um dos aspectos considerados relevantes. Essas diretrizes 
fornecem a base e a estrutura para a produção do texto de lei que resultará no Plano Diretor de 
Porto Grande. 

Os dois primeiros tópicos foram elaborados com base no diagnóstico técnico realizado e 
na leitura comunitária da cidade que surgiu nas Audiências Públicas. O macrozoneamento espacial 
urbano e rural espacializa e sintetiza tanto o diagnóstico quanto as propostas para o município de 
Porto Grande. 

9.2. resultaDos

Para o presente documento foram dimensionados cinco aspectos principais para serem 
analisados em termos de deficiências e potencialidades: ordenamento territorial, infraestrutura e 
serviços, socioeconômicos, ambiental e institucional. A Tabela 50 apresenta as principais 
deficiências e potencialidades levantadas em campo pelos pesquisadores. 
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TABELA 50. Deficiências e potencialidades definidas para o município de Porto Grande.

aspecto Deficiência Potencialidade
o

rd
en

am
en

to
 t

er
ri
to

ri
al

A cidade está crescendo de forma desordenada, 
ocupando áreas menos propícias para 
urbanização, tal como observado no bairro 
Manoel Cortêz.

A baixa densidade construtiva de 
Porto Grande propicia a existência 
de áreas verdes e uma paisagem 
urbana aprazível e consonante com 
os costumes da região.

A existência de glebas desocupadas na malha 
urbana acarreta em dificuldades de circulação e 
desperdício de infraestrutura e serviços.

Há grande incidência de habitações 
na área central da cidade 
convivendo com os usos comerciais 
e de serviços, resultando na 
otimização do uso da infraestrutura 
instalada.

O solo está sendo parcelado sem planejamento de 
áreas verdes e de uso público.
Há uma tendência de diminuição do uso 
habitacional na área central da cidade, 
acarretando em desperdício da infraestrutura 
instalada.

O terreno do entorno da área urbana 
é pouco ondulado e propício para a 
expansão urbana.

A falta de demarcação do perímetro urbano e o 
processo histórico que origina a estrutura 
fundiária do estado resultou em uma série de 
irregularidades de posse e propriedade legal dos 
terrenos do município.

A cidade possui uma área de 
expansão urbana planejada, com 
parte da infraestrutura já implantada 
(Área Vi).

A malha urbana ortogonal e a 
existência de vias largas facilita a 
implantação de um sistema viário e 
de organização do tráfego.

A configuração de algumas vias da cidade pode 
acarretar em problemas futuros de circulação.

A lei de Planta de Valores Genéricos – PVG prevê 
uma setorização da malha urbana, mas não 
define critérios e parêmetros objetivos para o 
planejamento e controle do uso e ocupação do 
solo.

A lei da Planta de Valores Genéricos 
Municipal – PVG prevê uma zona de 
uso industrial em área propícia em 
relação aos aspectos logísticos.A falta de planejamento da urbanização das vilas 

do Cupixi e Vilanova resulta em ocupações em 
áreas pouco propícias para o uso urbano.
Há atividades de mineração no entorno da área 
urbana que geram incômodos aos habitantes da 
cidade. Há um projeto de rodovia estadual 

interceptanto a parte oeste de Porto 
Grande, configurando uma forma 
futura de escoamento da produção 
agrícola e ligação com novos centros 
de consumo.

A falta de regras construtivas acarreta em 
edificações desconfortáveis e, às vezes, 
inadequada para o uso.
As más condições ou inexistência de ramais 
(estradas rurais) dificultam a melhoria da 
produção e escoamento da produção agrícola do 
município.
A BR-210, preparada para função de circulação 
intermunicipal, é utilizada intensamente com 
funções de circulação urbana, inclusive de 
bicicletas e pedestres.

A ligação rodoviária de Porto Grande 
com a capital é pavimentada, em 
condições razoáveis de 
trafegabilidade.

A falta de pavimentação e sistema de drenagem 
das vias urbanas causa desconforto aos pedestres, 
problemas de tráfego e ocorrência de processos 
erosivos.
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aspecto Deficiência Potencialidade

o
rd

en
am

en
to

 t
er

ri
to

ri
al

A ferrovia que corta a malha urbana se configura 
como uma barreira de mobilidade, considerando-
se que a malha urbana está avançando para a 
região sul da cidade.

A existência de ferrovia 
atravessando o município possibilita 
o escoamento da produção mineral 
e agrícola em direção aos principais 
centros consumidores.

Devido à falta de calçadas, padronização de 
desenho dos passeios e de arborização, a 
paisagem urbana é pouco aprazível aos moradores 
e visitantes.
Pedestres, ciclistas e veículos motorizados 
compartilham o mesmo espaço das vias, 
resultando em riscos de acidentes.

A população crescente de Porto 
Grande e a extensão da malha 
urbana configuram-se como 
potencial para a instalação de uma 
linha circular de passageiros.

A intersecção das BRs 210 e 156 possui um 
desenho inadequado, acarretando em risco de 
acidentes.
A malha urbana já atingiu um porte que que 
dificulta os deslocamentos à pé, e não há 
transporte coletivo de passageiros para suprir esta 
necessidade.

in
fr

ae
st

ru
tu

ra
 e

 s
er

vi
ço

s

As condições de uso da infraestrutura e serviços 
públicos na malha urbana são heterogêneas, 
ferindo o princípio de distribuição igualitária dos 
ônus da urbanização.

A ferrovia se configura como 
importante elemento para o 
aproveitamento da vantagem 
locacional de Porto Grande, como 
parte de um sistema intermodal de 
transporte de passageiros e cargas.

A densidade populacional urbana de Porto Grande 
é baixa, acarretando em pouco aproveitamento da 
infraestrutura instalada.

Há previsão para completar a obra 
da central de abastecimento 
alimentar regional, facilitando a 
comercialização de produtos 
agropecuários.

Falta um terminal rodoviário no município, 
equipamento importante, considerando o 
potencial de Porto Grande com ponto de 
articulação regional entre a porto/capital e região 
norte do Estado.

A cidade possui espaços de esporte 
e lazer na área central e áreas 
propícias para a implantação de 
novas praças e parques nas regiões 
mais periféricas, destacando-se a 
antiga pista do aeroporto.

Não há centros culturais e bibliotecas públicas em 
Porto Grande.
Cerca de 5% dos domicílios de Porto Grande não 
possuem energia elétrica.

A área de expansão conta com 
terrenos demarcados para a 
instalação de equipamentos 
públicos

Há apenas um posto de coleta de correio na área 
central da cidade.
O serviço de internet no município é precário. O número de passageiros que passa 

por Porto Grande configura-se como 
potencial para a instalação de uma 
rodoviária e de equipamentos 
adequados de hospedagem.

As vilas do Cupixi e Vilanova não possuem 
espaços estruturados de lazer e recreação.

 A vila do Vilanova não possui serviço de telefonia 
móvel. O Programa Nacional de Banda 

Larga possibilitará o aumento da 
qualidade do serviço de internet em 
Porto Grande.

Há poucas áreas de esporte, lazer e recreação nas 
áreas periféricas da cidade e nas vilas rurais.
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aspecto Deficiência Potencialidade

so
ci

oe
co

nô
m

ic
as

Falta de apoio à agricultura familiar, apesar de 
sua predominância e pecuária marcada pelo baixo 
nível tecnológico e sem preocupação com práticas 
sustentáveis.

Alta produtividade agrícola com 
potencial para expansão para 
comercialização em um mercado 
muito mais amplo do que o atual.

Baixo número e porte de indústrias instaladas na 
malha urbana e redondezas e não aproveitamento 
das condições para instalação de pequenas 
agroindústrias na área rural.

Devido à alta produtividade 
agropecuária, existe amplo potencial 
para a implantação de 
agroindústrias com capacidade de 
agregar preço à matéria prima local.

Baixo aproveitamento do potencial do setor 
comercial e da posição estratégica do município.

Posição geográfica estratégica e 
oferta de serviços e 
estabelecimentos comerciais que 
podem servir como pólos de atração 
de municípes vizinhos, dinamizando 
a econômia de Porto Grande.

inexistência de órgãos locais de discussão de 
assuntos ligados à segurança pública.

Apesar do aumento dos índices de 
criminalidade e do número de 
ocorrências policiais nos últimos 
anos, o município, pelo seu porte, 
ainda apresenta uma situação 
relativamente segura.

Aumento da deliquência juvenil por conta da falta 
de espaços de cultura e lazer e de políticas 
públicas de prevenção.

Os serviços de saúde concentram sua oferta no 
centro do município; nas demais áreas faltam 
profissionais, especialmente médicos. 

A infraestrutura física 
disponibilizada para a oferta de 
serviços de saúde é nova e 
apresenta boas condições de uso.

Alto número de ocorrências de endemias 
existentes de notificação compulsória e doenças e 
agravos de notificação imediata do município e 
altos índices de mortalidade infantil.
Há uma alta taxa de analfabetismo; o índice em 
Porto Grande é bastante superior às médias 
estaduais e nacionais.

As instituições de ensino atendem à 
demanda de ensino, ainda que de 
maneira fragmentada ao longo dos 
bairros e zonas municipais.

Há uma concentração da oferta de vagas em 
alguns bairros do município, principalmente no 
centro, o que gera uma disparidade na 
distribuição do serviço de educação no município.
A baixa qualificação dos professores e a péssima 
distribuição dos serviços educacionais ao longo do 
território municipal, bem como as condições 
precárias em que algumas escolas se encontram, 
faz com que Porto Grande possua indicadores 
educacionais deficitários.

inexistência de política consolidada de assistência 
social, o que gera uma grande dependência para 
com os programas federais da área e deixa os 
cidadãos desamparados quando estes necessitam 
de auxílio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

A implantação do Sistema Municipal 
de Emprego – SiME pode se tornar 
um importante instrumento na 
implementação de políticas de 
assistência social por integrar os 
dados da população migrante à 
oferta de postos de trabalho e de 
cursos de qualificação profissional.
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aspecto Deficiência Potencialidade

a
m

bi
en

ta
is

A baixa qualificação dos professores e a péssima 
distribuição dos serviços educacionais ao longo do 
território municipal, bem como as condições 
precárias em que algumas escolas se encontram, 
faz com que Porto Grande possua indicadores 
educacionais deficitários.

O código ambiental municipal 
protege os remanescentes florestais 
e fundos de vale inseridos na malha 
urbana.

in
st

itu
ci

on
ai

s

Os instrumentos de gestão do uso e ocupação do 
solo são precários e insuficientes frente à 
dinâmica urbana intensificada de Porto Grande.

Há abertura por parte da gestão 
municipal para a implantação do 
orçamento participativo, 
contribuindo para a democratização 
da gestão municipal.

Há sobreposições entre o código de posturas e o 
código ambiental em aspectos do controle de 
incomodidades na área urbana, resultando em 
diversas possibilidades de interpretação da lei.

A Lei orgânica prevê a elaboração 
de um plano de desenvolvimento 
rural e de um conselho de 
desenvolvimento rural, fato 
consonante com o potencial agrícola 
do município.

Há diferença entre a prescrição da lei de estrutura 
administrativa e a organização real dos órgãos 
municipais, denotando sobreposição de funções 
ou hiatos na execução da gestão municipal.

A existência de um plano de 
carreira, prevendo o planejamento 
da qualificação profissional da 
gestão pública, contribui para o 
aumento da eficiência e eficácia da 
administração.

Não há um sistema de gestão democrática para 
tratar das questões de ordenamento territorial e 
desenvolvimento urbano.

O Conselho de Meio Ambiente é 
atuante, denotando a potencialidade 
de ampliação da gestão participativa 
das questões ambientais e 
territoriais.

Falta capacitação aos técnicos municipais para a 
gestão adequada do uso e ocupação do solo.

A previsão do Plano de Ação 
Ambiental integrado pelo Código 
Ambiental se configura como 
instrumento importante da 
integração da gestão municipal.

As funções de fiscalização ocorrem por demanda 
e não são integradas, gerando ineficiência da 
gestão municipal.
Os parâmetros urbanísticos existentes na 
legislação municipal são para o adequado controle 
do uso e ocupação do solo municipal.

Há um sistema de gestão ambiental 
implantado, com funções de 
licenciamento e fiscalização, 
levando-se em conta as 
especificidades do município no 
monitoramento ambiental.

A baixa informatização e a falta de uma rede 
integrada, formando um sistema de informações 
acarreta em morosidade e possibilidade de erros 
nos processos da gestão pública.
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9.3.  DiretriZes, ProPostas e aÇÕes Para o DesenvolviMento MuniciPal

A partir das deficiências e potencialidades visualizadas no município, foram traçadas 
diretrizes, propostas e ações para cada um dos aspectos considerados relevantes. Essas diretrizes 
fundamentam o macrozoneamento e a elaboração do texto de lei que resultará no Plano Diretor de 
Porto Grande. 

9.3.1. ORDENAMENTO TERRiTORiAL

A política de ordenamento territorial será estruturada a partir das seguintes diretrizes:

- Definir um zoneamento de uso e ocupação do solo de modo a compatibilizar a 
infraestrutura instalada e futura, o sistema viário, a capacidade de adensamento populacional e a 
compatibilidade de usos, garantindo os padrões de qualidade de vida esperados pela comunidade.

- implementar procedimentos de orientação para parcelamento do solo, controle e 
fiscalização do parcelamento, de modo a garantir o cumprimento da Lei no 6.766/79 e 
modificações posteriores.

- Elaborar lei específica de parcelamento do solo para o município de Porto Grande, 
estabelecendo parâmetros específicos à realidade municipal de forma democrática.

- Definir um perímetro para as áreas urbanizáveis do município de modo a direcionar o 
crescimento da malha urbana para regiões propícias à urbanização e proteger as áreas 
ambientalmente frágeis.

- incentivar a diversificação dos usos na malha urbana atual e futura, de modo a otimizar 
o uso e ocupação do solo.

- incentivar o uso de grandes terrenos vazios inseridos na malha urbana com o intuito de 
melhorar a circulação, otimizar o uso e ocupação do solo  e permitir a inclusão socioespacial de 
parcelas da população que se encontram à margem do mercado formal de terras.

- Definir um sistema viário de modo a organizar as funções de tráfego de pedestres, 
veículos não motorizados e veículos motorizados, conferindo maior conforto e segurança  
aos moradores.

- Traçar diretrizes básicas de sistema viário para as áreas de expansão urbana e para 
adequação da malha urbana existente em relação ao adensamento populacional e costrutivo futuro.

- Definir parâmetros e diretrizes básicas de desenho urbano de modo a qualificar a 
paisagem urbana e oferecer maior conforto aos pedestres e usuários de veículos não motorizados.

- Traçar diretrizes viárias para a separação das funções de tráfego na porção urbana da 
BR-210, proporcionando maior fluidez para a circulação intermunicipal e maior segurança para os 
moradores da região.

- Promover a regularização fundiária dos terrenos urbanos e a compatibilização entre 
processos administrativos e legais.
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- Propor soluções de melhoria da transposição da BR-210 e da ferrovia, conferindo fluidez 
e segurança ao tráfego entre o centro da cidade e a Área Vi.

- implantar um sistema de transporte coletivo adequado às dimensões da malha urbana, 
de modo a facilitar a mobilidade entre as diversas regiões da cidade.

- Ordenar o uso e ocupação do solo da Vila do Cupixi por meio de:

a) Levantamento topográfico e cadastral da área ocupada e entorno.

b) Definição de zonas de uso e ocupação do solo, incluindo a zona de expansão urbana 
e uma zona de uso industrial e de serviços.

c) Definição de um perímetro urbano, considerando-se a compatibilidade das características 
físico-ambientais com a ocupação urbana.

- Propor diretrizes de uso do solo e de desenho urbano para a localidade de Vilanova, de 
modo a recuperar a paisagem e proporcionar maior conforto aos moradores locais. 

9.3.2. iNFRAESTRUTURA E SERViçOS

A política de infraestrutura e serviços públicos será estruturada a partir das seguintes 
diretrizes:

- Otimizar, por meio de planos e programas, a complementação e/ou a adequação da 
infraestrutura de saneamento básico, energia, comunicações e funerária, bem dos sistemas 
educacional e profissional, de saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer, e de segurança 
pública na sede do município e nas áreas urbanas do Cupixi e Vila Nova.

- implementar uma política de saneamento ambiental integrado com o objetivo de manter 
o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade por meio da gestão 
ambiental, do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgotamento sanitário, 
do manejo dos resíduos sólidos e da drenagem e reuso das águas pluviais, promovendo a 
sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo.

-	Ampliar	as	medidas	de	saneamento	básico	para	as	áreas	urbanas	com	risco	ambiental,	
promovendo	a	recuperação	ambiental,	revertendo	os	processos	de	degradação	das	condições	físicas,	
químicas e biológicas do ambiente e implantando redes de água e esgoto.

-	Investir,	prioritariamente,	na	instalação	de	rede	coletora	de	esgotos,	implantando	serviços	
de	esgotamento	sanitário	que	interrompam	qualquer	contato	direto	dos	habitantes	das	áreas 
urbanizadas do município	com	esgotos,	tanto	no	meio	onde	permanecem	quanto	no	que	transitam.

-	Implantar	rede	coletora	de	águas	pluviais	e	complementar	o	sistema	de	drenagem	nas	áreas	
urbanizadas	do	município,	de	modo	a	minimizar	a	ocorrência	de	alagamentos.

-	Implantar	um	aterro	Ssnitário,	garantindo	a	ampliação	da	coleta	de	lixo.
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-	Elaborar	e	implementar	um	Sistema	de	Gestão	de	Resíduos	Sólidos,	garantindo	a	ampliação	
da	coleta	seletiva	de	lixo	e	da	reciclagem,	bem	como	a	redução	da	geração	de	resíduos	sólidos.

- Assegurar à população do município oferta domiciliar de água para consumo residencial 
e outros usos em quantidade suficiente para atender às necessidades básicas e com qualidade 
compatível com os padrões de potabilidade.

-	Assegurar	sistema	de	drenagem	pluvial	por	meio	de	sistemas físicos naturais e construídos 
e	do	escoamento	das	águas	pluviais	em	toda	a	área	ocupada	do	município,	de	modo	a	propiciar	a	recarga	
dos	aquíferos, a segurança e	o	conforto	aos	seus	habitantes.

-	Promover	a	educação	ambiental	como	instrumento	para	sustentação	das	políticas	públicas	
ambientais,	buscando	a	articulação	com	as	demais	políticas	setoriais.

-	Promover	a	qualidade	ambiental	e	o	uso	sustentável	dos	recursos	naturais	por	meio	do	
planejamento	e	do	controle	ambiental.

-	Garantir	a	proteção	da	área	de	preservação	e	recuperação	dos	mananciais,	dos	remanescentes	
das	áreas	de	cerrado	e	das	unidades	de	conservação.

-	Promover	o	manejo	da	vegetação	urbana	de	forma	a	garantir	a	proteção	das	áreas	de	
interesse	ambiental	e	a	diversidade	biológica	natural.

-	Implementar	programas	de	reabilitação	das	áreas	de	risco.

-	Entender	a	paisagem	urbana	e	os	elementos	naturais	como	referências	para	a	estruturação	
do	território.

-	Incorporar	às	políticas	setoriais	o	conceito	da	sustentabilidade	e	as	abordagens	ambientais.

-	Implantar	espaços	estruturados	para	esporte,	lazer	e	recreação	nas	áreas	da	periferia	
urbanas,	no	Cupixi,	em	Vila	Nova	e	em	Nova	Canaã.

-	Implantar	novas	praças	e	parque	municipal	urbano	nas	áreas	periféricas	da	malha	urbana	
da	sede	do	município.

- instalar uma rodoviária e equipamentos adequados de hospedagem.

- Definir terrenos na área de expansão para a implementação de serviços públicos.

- Retomar e reformar estrutura inacabada para central de abastecimento alimentar 
localizada às margens da ferrovia, na sede municipal.

- implantar centros culturais e biblioteca pública na área urbana da sede de Porto Grande 
e no Cupixi.

- implantar ou complementar a rede de energia elétrica nos bairros periféricos das 
áreas urbanizadas.

- implantar posto de coleta do Correios nas áreas urbanas do Cupixi e Vila Nova.

- implantar serviços de telefonia móvel em Vila Nova.
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9.3.3. SOCiOECONôMiCO

A política de desenvolvimento socioeconômico será estruturada a partir de diretrizes 
segmentadas em nove itens, a saber: educação, saúde, segurança pública, assistência social, 
agropecúaria, indústria, comércio e serviços, turismo e finanças públicas.

a) educação

- Universalizar a alfabetização no município a partir de políticas públicas que garantam 
o acesso e a frequência das crianças e jovens aos estabelecimentos escolares e da ampliação da 
oferta de Educação de Jovens e Adultos – EJA.

- Elevar a qualidade da rede pública municipal e estadual de ensino por meio de apoio 
e desenvolvimento de projetos e programas voltados à educação infantil e ao ensino fundamental 
e médio.

- Redistribuir a oferta de vagas no ensino público a partir da ampliação do número de 
matrículas na zona rural e em bairros periféricos da zona urbana municipal.

- Apoiar a programas e promoção de projetos visando à melhoria da formação dos docentes 
em exercício de suas atividades no município.

- Ampliar a oferta de educação infantil na rede pública municipal, sobretudo do número 
de vagas em creches.

b) saúde

- Promover programas de saúde com o objetivo de dar atenção especializada ao pré-natal, 
parto e pós-parto visando à redução das taxas de mortalidade infantil.

- implantar programas de prevenção e controle dos vetores causadores de doenças 
epidêmicas e endêmicas.

- Ampliar o quadro funcional de profissionais de saúde em atuação no município, dando 
ênfase para a contratação de médicos.

- Ampliar a cobertura da rede de atenção básica à saúde e de assistência médica básica, 
sobretudo com adequação do atendimento conforme a demanda existente em zonas rurais e 
periféricas de Porto Grande.

c) segurança Pública

- Criar o Conselho Municipal de Segurança Pública.

- Criar a Guarda Municipal de Porto Grande, instituição com responsabilidade de policiar 
de forma preventiva e comunitária, integrando-se às demais forças policiais em atuação no 
município.
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- implementar projetos educacionais e de esporte e lazer com vistas à diminuição dos 
indíces de delinquência juvenil

d) assistência social

- Contratar profissionais especializados na área de assistência social para atendimento das 
demandas da população de Porto Grande considerada como em estado de vulnerabilidade social.

- Consolidar o Sistema Municipal de Emprego - SiME, de forma a integrar os dados da 
população migrante à oferta de postos de trabalho e de cursos de qualificação profissional.

- Articular a política de assistência social municipal à federal, com vistas a aumentar o 
número de convênios que permitem o funcionamento de programas de transferência de renda e de 
melhoria da qualidade de vida da população socialmente vulnerável.

e) agropecuária

- Dinamizar a agricultura familiar, predominante em Porto Grande, com fomento ao acesso 
a crédito e à assistência técnica.

- Promover as atividades agropecuárias a partir da implementação de políticas de subsídio 
ao preço e melhoria das condições de escoamento da produção, de modo a ampliar o número de 
estabelecimentos de cunho comercial.

- Ampliar a fiscalização ambiental das atividades em propriedades pecuárias que, por 
serem praticadas de forma extensiva, podem causar uma série de danos ao ecossistema local.

- Fomentar o uso de tecnologia nas propriedades com fins predominantemte pecuários, 
de modo a ampliar-se o quartel de animais criados no município sem maiores danos ao ambiente.

- incentivar o intercâmbio com programas do Governo Federal, notadamente aqueles que 
promovem a integração entre municípios que fazem fronteira entre si.

f) indústria

- Apoiar e estimular a implantação de unidades industriais de baixo impacto ambiental 
no município por meio de fomento financeiro e fiscal às pequenas indústrias que adotem 
práticas sustentáveis.

- Fomentar a constituição de redes de cooperação entre produtores agrícolas e pequenos 
industriais para a implantação de agroindústrias de pequeno porte na área rural, visando à 
agregação de valor à produção agropecuária municipal.

g) comércio e serviços

- Atrair investimentos privados para a ampliação da oferta de serviços de saúde e educação.
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- Controlar e incentivar a formalização do transporte alternativo.

- Modernizar as unidades comerciais existentes e fomento à implantação de grandes lojas 
de mercado regional capazes de fortalecer Porto Grande como polo atrator de consumidores de 
município próximos.

h) turismo

- Fomentar o ecoturismo a partir da divulgação da beleza cênica e natural de Porto Grande, 
com ênfase no alto percentual florestal sob proteção e/ou conservação no município.

- Ampliar e modernizar a rede hoteleira no município e melhoria das instalações de 
estabelecimentos que ofertam alimentação e serviços essenciais ao turismo.

- Criar um Conselho Municipal de Turismo.

i) Finanças Públicas

- Expandir as receitas próprias no total de receitas do município.

- Modernizar a máquina arrecadadora do município de Porto Grande.

- Adotar uma política de captação de recursos efetiva, visando ampliar o número de 
repasses e o valor dos mesmos em termos de transferências constitucionais ou voluntárias.

9.3.4. AMBiENTAL 

A política de meio ambiente será estruturada a partir das seguintes diretrizes:

- Definir áreas de preservação ambiental área urbana, implantando limites físicos para o 
monitoramento e para a fiscalização ambiental.

- inventariar os maciços de vegetação significativos para a preservação na área urbana 
do município.

- Elaborar um plano de arborização pública para a área urbana do município, incluindo 
as vilas do Cupixi e Vilanova, priorizando o uso de espécies nativas.

- Elaborar plano de manejo para os parques urbanos definidos pelo plano diretor.

- Recuperar a vegetação de fundo de vale degradada pela ocupação antrópica.

- Desativar o cemitério da área central, localizado em região muito próxima ao futuro 
reservatório, e implantar um novo cemitério em região propícia para o uso.

- Mapear pontos críticos de risco de inundação nas áreas urbanas do município.

- Promover a fiscalização efetiva da exploração de seixo do leito do rio Araguari.
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- Priorizar esforços e investimentos para o cumprimento das normas necessárias para a 
manutenção do convênio de descentralização do licenciamento e monitoramento ambiental realizado 
com o Estado do Amapá.

- Equipar a Secretaria do Meio Ambiente com os equipamentos necessários para a 
fiscalização ambiental na área urbana.

9.3.5. iNSTiTUCiONAL

A	política	de	desenvolvimento	institucional	será	estruturada	a	partir	das	seguintes	diretrizes:

- Elaborar e implantar um cadastro multifinalitário da área urbana da sede e dos distritos, 
incluindo o levantamento dos limites dos lotes, a demarcação física dos lotes e a compatibilização 
entre as esferas legal e administrativa.

- implantar um Sistema único de informações integrando os dados e procedimentos das 
unidades administração pública municipal, conforme as diretrizes detalhadas em seção específica 
da lei do plano diretor.

- implantar um sistema de gestão do uso e ocupação do solo integrado às outras funções 
afins da administração pública municipal, observando minimamente:

a) A utilização de equipamentos adequados e softwares de geoprocessamento de forma 
a possibilitar o controle e monitoramento contínuo do crescimento da malha urbana da sede 
municipal e distritos, bem como da dinâmica fundiária e ambiental da área rural.

b) A qualificação de profissionais para a utilização dos equipamentos e softwares de 
geoprocessamento.

c) A integração do sistema de geoprocessamento ao cadastro multifinalitário e o Sistema 
único de informações.

- implantar um programa de qualificação profissional voltado aos servidores da 
administração pública com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento:

a) Administração Pública.

b) Gestão do uso e ocupação do solo, abarcando a utilização de instrumentos urbanísticos 
e a fiscalização urbanística.

c) Gestão ambiental, incluindo as bases jurídicas para o licenciamento, o monitoramento 
e a fiscalização de atividades impactantes.

d) Gestão de pessoas, voltado para a Administração Pública.

- Revisar a legislação urbanística existente com vistas à adequação em relação ao plano 
diretor, bem como para a compatibilização entre os instrumentos legais existentes.

- implantar um Sistema de Gestão Democrática voltado para a gestão territorial, 
contemplando:
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a) A criação de um Conselho deliberativo e paritário para tratar das questões territoriais 
do município.

b) A criação de um fundo de desenvolvimento territorial.

c) A regulamentação dos instrumentos de gestão democrática, em especial das 
conferências, audiências públicas e consultas públicas, bem como do orçamento participativo.

- Revisar a estrutura administrativa municipal contemplando minimamente:

a) Realização de um diagnóstico institucional com o objetivo de adequar a estrutura 
administrativa às reais necessidades da administração, incluindo as novas demandas provenientes 
da implantação do plano diretor.

b) Proposição de processos e procedimentos com vistas ao aumento da eficiência e eficácia 
da Administração Pública.

c) instituição de dispositivo institucional de comunicação e de discussão do planejamento 
municipal integrando as secretarias e órgãos da Administração Pública.

d) Levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal.

e) Proposição de sistema de avaliação de desempenho da gestão pública municipal.

f) Compatibilização da legislação de estrutura administrativa e a estruturação real dos 
cargos dos órgãos municipais.

- integrar as ações de fiscalização de âmbito territorial atribuídas às Secretarias de Meio 
Ambiente, de Saúde e de Desenvolvimento Urbano, definindo os procedimentos e atribuições de 
cada órgão envolvido.

- Atualizar o levantamento de valores imobiliários e adequar a Planta de Valores Genéricos 
às diretrizes do plano diretor.

- Elaborar o Plano de Desenvolvimento Rural e implementar o Conselho de Desenvolvimento 
Rural preconizados pela Lei Orgânica Municipal, observando-se as diretrizes nela expressas 

- Elaborar o Plano de Ação Ambiental integrado preconizado pelo Código Ambiental Municipal.
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10. MacroZoneaMento rural e urBano

O Macrozoneamento é um dos principais instrumentos de desenvolvimento territorial 
integrante de um Plano Diretor. Este instrumento tem a função de espacializar as diretrizes de 
desenvolvimento do município em seu território, tanto na área urbana, quanto na área rural. 
Composto por macrozonas, eixos, zonas especiais e setores especiais. Cada um destes elementos 
é definido pelo conjunto de características comuns, verificadas no trabalho de diagnóstico, 
relacionadas às diretrizes definidas a partir das deficiências e potencialidades apresentadas e 
acordadas em audiência pública.

Para cada macrozona são definidos objetivos específicos, conforme a realidade daquela 
porção do território. As zonas especiais também apresentam objetivos e parâmetros de uso e 
ocupação próprios, mas têm abrangência territorial menor que as macrozonas. Os setores especiais 
têm os mesmos objetivos fundamentais que as macrozonas onde se inserem, porém com algum 
aspecto específico complementar. E, por fim, os eixos são definidos quando as características e 
objetivos esperados dizem respeito à determinados marcos físicos lineares, em especial vias e rios. 

O Macrozoneamento serve ainda como base para a aplicação dos instrumentos de 
desenvolvimento territorial – quer sejam aqueles de indução do desenvolvimento, aqueles de 
regularização fundiária ou os planos setoriais. Por ter tal relação com as diretrizes gerais do Plano 
Diretor, o macrozoneamento, sua delimitação, objetivos e parâmetros serão também parte integrante 
da Lei que o rege.

As características e objetivos de cada componente do macrozoenamento serão tratados 
na tabela a seguir. Os mapas mostram os componentes localizados no território. Cabe ressaltar que 
os componentes serão detalhados na próxima fase do trabalho, quando serão definidos seus 
parâmetros de uso e ocupação, bem como os instrumentos aos quais serão relacionados.
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10.1. MacroZoneaMento urBano

QUADRO 36. Denominação da macrozona, características e objetivos, zona urbana de Porto Grande.

área urBana características oBJetivos

Zona de Preservação 
Permanente

Área de entorno dos corpos hídricos 
que se encontram inseridos ou nas 
proximidades da malha urbana atua 
e futura.  Boa parte destas áreas 
possuem vegetação nativa 
preservada, de beleza significativa, 
proporcionando visuais paisagísticas 
de grande valor para os moradores da 
cidade. Em alguns trechos a 
vegetação foi retirada, resultando na 
necessidade de ações de recuperação 
ambiental. Esta zona engloba 
também a faixa de preservação do 
futuro reservatório.

- Promover a recuperação de 
áreas ambientalmente 
degradadas.

- Manter a qualidade dos corpos 
hídricos e evitar inundações de 
áreas ocupadas.

- Recuperar e conservar a 
biodiversidade na área urbana.

- Recuperar e conservar as 
áreas de Preservação 
Permanente.

Zona Destinada ao Parque 
Municipal

Área localizada à sudoeste da malha 
urbana, possui maciços relevantes de 
vegetação e declividades um pouco 
mais acentuada que na área 
urbanizada, mostrando-se menos 
propícia para urbanização. Configura-
se como uma futura área de lazer e 
de manutenção do microclima local 
para a porção sul da cidade, que se 
encontra mais distante da orla do rio 
Araguari.

- implantar um parque 
municipal, prevendo-se áreas 
de proteção da flora e da fauna, 
e áreas de visitação e usufruto 
pela comunidade local.

- implantar equipamentos de 
lazer e recreação, especialmente 
voltados para os moradores da 
Área Vi.

- Assegurar a permanência da 
vegetação e relevo componentes 
da paisagem local.

Zona Central

Caracteriza-se por ser a porção mais 
infraestruturada da cidade, com uma 
grande concentração de comércio e 
serviços. Verifica-se uma leve 
diminuição da população residente 
desta área nos últimos dez anos, 
evidenciando a tendência geral de 
especialização exacerbada de centros 
urbanos, que levam à pouca 
utilização da infraestrutura em boa 
parte do dia.

- Desincentivar a substituição 
do uso residencial pelo uso 
comercial e de serviços, 
buscando a diversidade de 
atividades e máximo 
aproveitamento da 
infraestrutura instalada.

- Definir parâmetros 
urbanísticos de ocupação 
adequados às necessidades de 
urbanização, à infraestrutura e 
às características físicas da 
área.

- Adequar o sistema viário à 
circulação mais intensa de 
pedestres e veículos, devido à 
concentração de comércio e 
serviços.
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área urBana características oBJetivos

Zona de Uso Misto

Sua delimitação abrange a maior 
parte da malha urbana atual, possui 
uma diversidade de usos, com 
predominância do uso residencial. A 
maior parte das vias não são 
pavimentadas, não possuem 
arborização, nem passeios para 
pedestres.  Há ocorrência 
significativa de vias com caixa 
inadequada à circulação de veículos 
motorizados de médio e grande 
porte. Também se configura como 
área com maior carência de 
infraestrutura, em especial nas 
regiões mais periféricas.

- Manter a diversidade de usos, 
desde que compatíveis com o 
uso residencial.

- incentivar a permanência do 
uso residencial.

- Definir parâmetros 
urbanísticos de ocupação 
adequados às necessidades de 
urbanização, à infraestrutura e 
às características físicas da 
área.

- Qualificar o desenho urbano, 
garantindo parâmetros mínimos 
de alinhamento predial, largura 
das vias e largura dos passeios 
para pedestres.

- Qualificar a paisagem urbana 
e aumentar a segurança e 
conforto de pedestres pela 
implantação de passeios, 
arborização e áreas de 
sombreamento. 

Zona de Uso institucional

Área localizada no centro do Bairro 
Área Vi, destinada desde seu 
planejamento à instalação de 
serviços públicos necessários ao bem 
estar e segurança dos moradores da 
parte nova da cidade.

- Concentrar serviços públicos 
em uma área de fácil acesso 
pelos moradores da região ao 
sul da BR 210.

- Adequar o desenho urbano e 
sistema viário às necessidades 
advindas da concentração dos 
serviços públicos.

Zona de Serviços

Área adjacente à BR 210, onde já se 
localizam algumas atividades de 
médio porte, misturadas com usos 
residenciais e de comércio e serviços 
de pequeno porte. Por se configurar 
como o principal acesso à cidade, 
apresenta a tendência de atração de 
serviços de médio e grande porte.

- Possibilitar a instalação de 
serviços de médio e grande 
porte geradores de tráfego, sem 
acarretar em prejuízos para os 
moradores do município.

- Restringir o uso residencial.
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área urBana características oBJetivos

Zona industrial

Área localizada nas proximidades do 
encontro da BR 156 e BR 210, 
relativamente afastada da área mais 
adensada da cidade, configurando-se 
como local adequado para a 
instalação de indústrias e serviços 
impactantes. Atualmente possui uma 
ocupação rarefeita, com relevo plano 
e poucos maciços de vegetação.

 - incentivar a expansão das 
atividades econômicas do setor 
secundário.

- Possibilitar a instalação de 
atividades de impacto 
significativo para os usos 
urbanos, sem acarretar em 
prejuízos para os moradores do 
município.

- Restringir o uso residencial.

Zona de Expansão 

Esta região da cidade com relevo 
pouco acentuado, ambiente bastante 
modificado pela ação antrópica, mas 
não utilizado para fins urbanos. Não 
possui infraestrutura instalada e 
arruamento planejado  mas, pela 
proximidade à malha urbana e à BR 
210, tem tendência de ocupação 
futura.

 

- Orientar as políticas públicas 
de expansão futura da malha 
urbana decorrente da saturação 
da ocupação da zona central e 
da zona de uso misto.

- Definir sistema viário básico 
ordenador da ocupação e do 
uso do solo.

- DEefinir parâmetros 
urbanísticos adequados às 
necessidades de urbanização e 
às características físicas da 
área.

- Evitar a ocupação urbana 
desordenada em regiões pouco 
propícias à urbanização.

- Garantir a articulação 
adequada à malha urbana atual 
e a fluidez do tráfego.

Zona Especial de interesse 
Social

Caracteriza-se por grandes terrenos 
vazios inseridos na malha urbana, 
mas que não estão sendo utilizados. 
Possuem características físico-
ambientais propícias para a ocupação 
urbana.

 - Permitir a inclusão urbana de 
parcelas da população que se 
encontram à margem do 
mercado formal de terras.

- Possibilitar a política de 
habitação no município de 
forma a integrar as novas áreas 
habitacionais à malha urbana 
existente.

- Prover as novas áreas 
habitacionais dos serviços e 
infraestrutura necessários para 
moradia com boa qualidade.
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área urBana características oBJetivos

Zona de Uso Recreacional 
e Lazer

Área nobre da cidade por estar 
localizada na orla do rio Araguari, 
após a construção da represa do 
Cachoeira-Caldeirão. Com a formação 
da represa, deverá ser delimitada 
uma área de proteção permanente de 
30 m. de largura. O eixo proposto se 
define por uma faixa de 15 metros 
adjacente à área de proteção, 
somando-se os terrenos lindeiros a 
esta faixa. Devido à proximidade com 
o futuro reservatório, a área em 
questão é propícia para a instalação 
de equipamentos de lazer e recreação 
e de uma via prioritária para 
pedestres e ciclistas.  A via torna-se 
importante para dar visibilidade à 
área de proteção do lago.

- Propiciar a instalação de usos 
relacionados à atividades de 
turismo, lazer e recreação.

- Promover a conservação da 
área do entorno do futuro 
reservatório 

- implantar uma via prioritária 
para pedestres e veículos não 
motorizados, adequados à 
paisagem e à conservação 
ambiental.

- Definir parâmetros 
urbanísticos de ocupação 
adequados às necessidades de 
conservação e manutenção da 
paisagem.

- implantar espaços, 
equipamentos e mobiliários 
voltados para esporte, cultura e 
lazer.

Área Prioritária para 
Esporte e Lazer

São áreas compostas por terrenos 
vazios, localizados em regiões com 
pouca oferta de serviços de esporte e 
lazer, ou por locais já definidos para 
este fim, estrategicamente 
implantados em locais com demanda 
para o uso.

- Aumentar a qualidade de vida 
dos moradores de regiões 
periférica pela implantação e 
qualificação de espaços, 
equipamentos e mobiliários 
voltados para esporte, cultura e 
lazer.

- Qualificar a paisagem e o 
desenho urbano, conferindo 
prioridade para pedestres e 
veículos não motorizados.

Eixo de Comércio e 
Serviços

São as vias já consideradas 
importantes pela comunidade, que 
fazem ligação entre bairros da cidade 
e, por isso, abrigam uma quantidade 
significativa de atividades de 
comércio e serviços. Algumas destas 
vias possuem desenho adequado aos 
usos, mas outras possuem desenho 
irregular, dificultando a circulação do 
tráfego gerado pelo comércio e 
serviços, em especial no bairro 
Aeroporto.

- Adequar o desenho das vias 
ao uso predominante de 
comércio e serviços e ao tráfego 
gerado por este uso.

- incentivar a permanência do 
uso residencial, conjugado ao 
uso de comércio e serviços.
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10.2. MacroZoneaMento rural

QUADRO 37. Denominação da macrozona, características e objetivos, zona rural de Porto Grande.

área rural características oBJetivos

Macrozona de indução ao Uso 
Agrossilvipastoril

Caracteriza-se pelas áreas do 
município que estão aptas as 
atividades agrícolas, pecuárias e 
silviculturais. Sua exploração 
deve ser orientada pelo Plano 
de Desenvolvimento Agrícola e 
Rural e pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Agrícola e 
Rural conforme estabelecido na 
Lei Orgânica do Município de 
Porto Grande (2009).

- Manter e incentivar atividades 
as agrossilvipastoris, visando o 
desenvolvimento social e 
territorial sustentável.

- Aumentar a produtividade 
agrícola incentivando o melhor 
manejo dos solos, o correto uso 
de insumos, melhorando o nível 
tecnológico do produtor rural e 
a eficiência da assistência 
técnica rural.

- Ordenar e monitorar o uso e 
ocupação do solo rural de 
acordo com o Zoneamento 
Agroecológico do Município de 
Porto Grande, elaborado pela 
Embrapa (2000).

- Recuperar e preservar os 
remanescentes vegetais e a 
mata ciliar.

Macrozona de Conservação e 
Uso Sustentável

Caracteriza-se pelas áreas do 
município que estão destinadas 
à Floresta Estadual do Amapá 
(FLOTA) e à Floresta Nacional 
do Amapá (FLONA), criadas 
respectivamente de acordo com 
a Lei n.º 1028/06 do Estado do 
Amapá de 12 de julho de 2006 
e o Decreto-Lei Federal n.º 
97.630, de 10 de abril de 
1989.

- Uso sustentável mediante a 
exploração dos recursos 
naturais renováveis e não 
renováveis de maneira a 
garantir a perenidade dos 
recursos ambientais e dos 
processos ecológicos, mantendo 
a biodiversidade e os demais 
atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e 
economicamente viável.

- Promover o manejo dos 
recursos naturais, com ênfase 
na produção sustentável da 
floresta; 

garantir a proteção dos recursos 
hídricos, das belezas cênicas e 
dos sítios históricos e 
arqueológicos.

- Fomentar o desenvolvimento 
da pesquisa científica básica e 
aplicada, da educação 
ambiental e das atividades de 
recreação, lazer e turismo.
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área rural características oBJetivos

Macrozona do Uso Múltiplo das 
Águas

Caracteriza-se pela área do 
futuro reservatório da UHE 
Cachoeira Caldeirão, conforme 
definida em 2010 no EiA-RiMA 
da UHE do empreendimento.

incentivar o uso múltiplo das 
águas do reservatório da UHE 
Cachoeira Caldeirão com vistas 
ao abastecimento para o 
consumo humano; recreação; 
irrigação; aquicultura e pesca; 
navegação e harmonia 
paisagística.

Macrozona de Preservação 
Ambiental 

Caracteriza-se pelas Áreas de 
Preservação Permanente (APP) 
definidas pela legislação federal 
e estadual pertinentes.

- Preservar a biodiversidade os 
recursos hídricos; as belezas 
naturais e equilíbrio ecológico, 
evitando a poluição das águas, 
solo e ar.  

Fica proibida nesta Macrozona 
a exploração econômica em 
locais de refúgio ou reprodução 
de aves migratórias; em locais 
de refúgio ou reprodução de 
exemplares da fauna 
ameaçados de extinção que 
constem de lista elaborada pelo 
Poder Público Federal, Estadual 
ou Municipal; nas praias, e em 
locais de nidificação e 
reprodução da fauna silvestre. 
Fica proibida nesta Macrozona 
a exploração de seixo e areia.
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anteProJeto De lei Do Plano Diretor

institui o Plano Diretor e o Perímetro 
Urbano no município de Porto Grande.

o senHor PreFeito MuniciPal De Porto GranDe, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

título i  
Do Plano Diretor

caPítulo i  
Das DisPosiÇÕes PreliMinares

art. 1º. Esta lei institui o Plano Diretor e o perímetro urbano no município de Porto Grande.

art. 2º. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento, ordenamento 
territorial, urbanização específica e expansão urbana, em atendimento às exigências da Lei Federal 
nº 10.257 de 10 de julho de 2001, e alterações posteriores, e para os fins de Regularização 
Fundiária em Áreas Urbanas prevista pela Lei Federal nº 11.952 de 25 de julho de 2009.

caPítulo ii  
Da DeFiniÇÃo Do PeríMetro urBano

art. 3º. O perímetro urbano, aprovado nesta lei e parte integrante do Plano Diretor, é 
descrito conforme ANEXO i e classifica, para todos os fins legais, como urbano o território nele 
inscrito.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a definir, por meio de decreto, 
informações complementares necessárias à identificação dos limites do perímetro urbano 
estabelecidos nesta lei.

art. 4º. A alteração do perímetro urbano ou a criação de novos perímetros no município de 
Porto Grande deverão ser aprovadas em lei e ser precedidas da elaboração de projeto específico, 
subsidiado por estudos técnicos que demonstrem a compatibilidade das características ambientais 
com a ocupação urbana atual e futura da área, e ainda:

i – A delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais;

ii – A definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;

iii – A definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 
promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;
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iv – A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de 
zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido;

v – A definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural, quando as alterações de perímetro abarcarem bens socioambientais 
de importância para a comunidade de Porto Grande; e 

vi – A definição de parâmetros para a utilização de mecanismos previstos no Plano Diretor 
ou a definição de novos mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público.

§1º Quando a revisão do Plano Diretor contemplar as exigências estabelecidas neste artigo, 
o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste 
artigo.

§2º A exigência do inciso iV pode ser dispensada em caso de justificativa fundamentada 
no Projeto de Lei.

caPítulo iii  
Das DiretriZes Da Política urBana

art. 5º. As diretrizes da política urbana do município de Porto Grande serão organizadas 
em 5 (cinco) eixos:

i – Do ordenamento territorial;

ii – Da infraestrutura e dos serviços;

iii – Socioeconômico;

iv – Ambiental; e

v – institucional.

art. 6º. As diretrizes do eixo do ordenamento territorial são:

i – A definição da disciplina de uso e ocupação do solo, de modo a compatibilizar a 
infraestrutura instalada e futura, o sistema viário, a capacidade de adensamento populacional e a 
compatibilidade de usos, garantindo os padrões de qualidade de vida esperados pela comunidade;

ii – A adoção de procedimentos de orientação para parcelamento do solo, controle e 
fiscalização do parcelamento, de modo a garantir o cumprimento da Lei Federal nº 6.766/79 e 
modificações posteriores;

iii – A definição da disciplina de parcelamento do solo para o município de Porto Grande, 
estabelecendo parâmetros específicos à realidade municipal de forma democrática;

iv – A definição de um perímetro para as áreas urbanizáveis do município, de modo a 
direcionar o crescimento da malha urbana para regiões propícias à urbanização e proteger as áreas 
ambientalmente frágeis;
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v – O incentivo à diversificação dos usos na malha urbana atual e futura, de modo a 
otimizar o uso e ocupação do solo;

vi – O incentivo ao parcelamento e ao uso de grandes terrenos vazios inseridos na malha 
urbana com o intuito de melhorar a circulação, otimizar o uso e a ocupação do solo e permitir a 
inclusão socioespacial de parcelas da população que se encontram à margem do mercado formal 
de terras;

vii – A definição do sistema viário de modo a organizar as funções de tráfego de pedestres, 
veículos não motorizados e veículos motorizados, conferindo maior conforto e segurança aos 
moradores;

viii – A definição das diretrizes básicas de sistema viário para as áreas de expansão 
urbana e para adequação da malha urbana existente em relação ao adensamento populacional e 
construtivo futuro;

iX – A definição de parâmetros e diretrizes básicas de desenho urbano de modo a qualificar 
a paisagem urbana respeitando os elementos naturais internos e circundantes à malha urbana e a 
oferecer maior conforto aos pedestres e usuários de veículos não motorizados;

X – A promoção da regularização fundiária dos terrenos urbanos e a compatibilização entre 
processos administrativos e legais;

Xi – O desenvolvimento de soluções de melhoria da transposição da BR 210 e da Estrada 
de Ferro do Amapá (EFA), conferindo fluidez e segurança ao tráfego entre o centro da cidade e a 
Área Vi;

Xii – A implantação de um sistema de transporte coletivo adequado às dimensões da 
malha urbana, de modo a facilitar a mobilidade entre as diversas regiões da cidade;

Xiii – A instalação de equipamentos de segurança nos trechos da ferrovia com intensa 
circulação de pedestres, ciclistas e veículos motorizados;

Xiv – A realização de estudos para a definição do perímetro urbano da sede do Distrito do 
Cupixi;

Xv – Definição de diretrizes de uso do solo e de desenho urbano para a localidade de Vila 
Nova, de modo a recuperar a paisagem e proporcionar maior conforto aos moradores locais.

art. 7º. As diretrizes do eixo da infraestrutura e dos serviços são:

i – A execução e a complementação e/ou a adequação, por meio de planos e programas 
que atuem nas áreas da infraestrutura de saneamento básico, energia, comunicações e funerária, 
bem como nos sistemas educacional e profissional, de saúde, assistência social, cultura, esporte 
e lazer, e de segurança pública na sede do município e nas áreas urbanas do Distrito de Cupixi e 
Vila Nova;

ii – A implantação de uma política de saneamento ambiental integrado com o objetivo 
de manter o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade por meio 
da gestão ambiental, do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgotamento 
sanitário, do manejo dos resíduos sólidos e da drenagem e reuso das águas pluviais, promovendo 
a sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo;
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iii – A ampliação das medidas de saneamento básico para as áreas urbanas com risco 
ambiental, promovendo a recuperação ambiental, revertendo os processos de degradação das 
condições físicas, químicas e biológicas do ambiente e implantando redes de água e esgoto;

iv – O investimento prioritário na instalação de rede coletora de esgotos, com atenção 
especial às ocupações próximas aos fundos de vale, implantando serviços de esgotamento sanitário 
que interrompam qualquer contato direto dos habitantes das áreas urbanizadas do município com 
esgotos, tanto no meio onde residem quanto no que transitam;

v – A implantação de um aterro sanitário e a ampliação da coleta de lixo;

vi – A elaboração e a implantação de um Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos, 
garantindo a ampliação da coleta seletiva de lixo e da reciclagem, bem como a redução da geração 
dos resíduos sólidos;

vii – A garantia de oferta domiciliar de água para consumo residencial e outros usos em 
quantidade suficiente para atender às necessidades básicas e com qualidade compatível com os 
padrões de potabilidade;

viii – A implantação do sistema de drenagem pluvial por meio de sistemas físicos naturais 
e construídos e do escoamento das águas pluviais em toda a área ocupada do município, de modo 
a propiciar a recarga dos aquíferos, a segurança e o conforto aos seus habitantes;

iX – A implantação de praças e espaços estruturados para esporte, lazer e recreação nas 
áreas dos bairros Malvinas, Aeroporto, Manoel Cortes, Copalma e Área Vi, na sede do Distrito de 
Cupixi, em Vila Nova e em Nova Canaã;

X – A implantação de parque municipal urbano nas áreas periféricas da malha urbana da 
sede do município;

Xi – A construção de uma rodoviária;

Xii – A definição de terrenos na área de expansão para a implantação de serviços públicos;

Xiii – A instalação de central de abastecimento alimentar localizada às margens da ferrovia, 
na sede municipal;

Xiv – A implantação de centros culturais e de biblioteca pública na área urbana da sede 
de Porto Grande e do Distrito de Cupixi;

Xv – A implantação ou complementação da rede de energia elétrica na área rural e nos 
bairros periféricos das áreas urbanizadas;

Xvi – A implantação de posto de coleta dos Correios nas áreas urbanas do Distrito do 
Cupixi e Vila Nova;

Xvii – A implantação de serviços de telefonia móvel em Vila Nova, Cupixi e Munguba.

art. 8º. As diretrizes do eixo socioeconômico são:

i – Diretrizes para educação:

a) Universalização da alfabetização no município a partir de políticas públicas que garantam 
o acesso e a frequência das crianças e jovens aos estabelecimentos escolares e da ampliação da 
oferta de Educação de Jovens e Adultos – EJA;
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b) Aquisição de prédio para a secretaria municipal de educação e aquisição de equipamentos 
para viabilizar um atendimento público educacional de qualidade;

c) Fortalecimento da infraestrutura física das escolas, de equipamentos, de recursos 
materiais básicos necessários ao desenvolvimento das atividades de ensino e ao pleno atendimento 
da população;

d) Ordenamento das ações educacionais do municipio de porto grande por meio da 
realização bienal da conferência municipal de educação, da reorganização e estruturação do sistema 
municipal de educação, da reorganização  e reestruturação do plano municipal de educação;

e) instituição do fundo municipal de educação – FME, instrumento de natureza contábil 
destinado ao desenvolvimento das ações de educação, executadas ou coordenadas pela secretaria 
municipal de educação;

f) Ampliação da rede física do sistema de educação municipal, abrangendo a construção 
de escola de educação infantil, escolas de ensino fundamental e centros de educação especial; 

g) Elevação da qualidade da rede pública municipal e estadual de ensino por meio de apoio 
e desenvolvimento de projetos e programas voltados à educação infantil e ao ensino fundamental 
e médio;

h) Redistribuição da oferta de vagas no ensino público a partir da ampliação do número de 
matrículas na zona rural e em bairros periféricos da zona urbana municipal;

i) Apoio a programas e promoção de projetos visando à melhoria da formação dos docentes 
em exercício de suas atividades no município;

j) Ampliação da oferta de educação infantil na rede pública municipal, sobretudo do 
número de vagas em creches.

ii – Diretrizes para a saúde:

a) Promoção de programas de saúde com o objetivo de dar atenção especializada ao pré-
natal, parto e pós-parto, visando à redução das taxas de mortalidade infantil;

b) implantação de programas de prevenção e controle dos vetores causadores de doenças 
epidêmicas e endêmicas;

c) Ampliação do quadro funcional de profissionais de saúde em atuação no município, 
dando ênfase para a contratação de médicos;

d) Ampliação da cobertura da rede de atenção básica à saúde e de assistência médica 
básica, sobretudo com adequação do atendimento conforme a demanda existente em zonas rurais 
e periféricas de Porto Grande.

iii – Diretrizes para a segurança pública:

a) Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública;

b) Criação da Guarda Municipal de Porto Grande, instituição com responsabilidade de 
policiar de forma preventiva e comunitária, integrando-se às demais forças policiais em atuação 
no município;
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c) implantação de projetos educacionais e de esporte e lazer com vistas à diminuição dos 
índices de delinquência juvenil.

iv – Diretrizes para a assistência social:

a) Contratação de profissionais especializados na área de assistência social para 
atendimento das demandas da população de Porto Grande considerada como em estado de 
vulnerabilidade social;

b) Consolidação do Sistema Municipal de Emprego – SiME, de forma a integrar os dados 
da população migrante à oferta de postos de trabalho e de cursos de qualificação profissional;

c) Articulação da política de assistência social municipal à federal, com vistas a aumentar 
o número de convênios que permitem o funcionamento de programas de transferência de renda e 
de melhoria da qualidade de vida da população socialmente vulnerável.

d) Elaboração de um levantamento socioeconômico abrangendo as informações necessárias 
à consecução das políticas públicas de assistência social e de geração de renda. 

v – Diretrizes para a agropecuária:

a) Dinamização da agricultura familiar, predominante em Porto Grande, com fomento ao 
acesso a crédito e à assistência técnica;

b) Promoção das atividades agropecuárias de apoio técnico ao produtor rural e melhoria 
das condições de escoamento da produção, visando incrementar a produção familiar para consumo 
e comercialização;

c) Promoção das atividades agropecuárias de apoio técnico, visando à racionalização da 
pecuária extensiva de leite e corte, ampliando o número de animais por hectare, o manejo de 
pastagens e a implantação de Sistemas Agrosilviflorestais;

d) incentivo ao intercâmbio com programas do Governo Federal, notadamente aqueles que 
promovam a integração entre municípios que fazem fronteira entre si.

e) Fomento à implantação de um laboratório de análises agropecuárias como apoio ao 
serviços de assistência técnica rural da região. 

f) Definição e melhoria dos corredores de escoamento da produção agrícola.

g)  Promoção da criação de animais silvestres, apicultura e aquicultura.

vi – Diretrizes para a indústria:

a) Apoio e estímulo para a implantação de unidades industriais de baixo impacto 
ambiental no município por meio de fomento financeiro e fiscal às pequenas indústrias que 
adotem práticas sustentáveis;

b) Fomento para a constituição de redes de cooperação entre produtores agrícolas e 
pequenos industriais para a implantação de agroindústrias de pequeno porte na área rural, visando 
à agregação de valor à produção agropecuária municipal.

vii – Diretrizes para o comércio e serviços:

a) Atração de investimentos privados para a ampliação da oferta de serviços de saúde 
e educação;
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b) Controle e incentivo para a formalização do transporte alternativo;

c) incentivo para a modernização das unidades comerciais existentes e fomento à 
implantação de grandes lojas de mercado regional capazes de fortalecer Porto Grande como polo 
de atração de consumidores de municípios próximos.

viii – Diretrizes para o turismo:

a) Fomento ao ecoturismo a partir da divulgação da beleza cênica e natural de Porto 
Grande, dos rios e balneários, com ênfase no alto percentual florestal sob proteção e/ou 
conservação no município;

b) Ampliação e modernização da rede hoteleira no município e melhoria das instalações de 
estabelecimentos que ofertam alimentação e serviços essenciais ao turismo;

c) Criação de um Conselho Municipal de Turismo.

iX – Diretrizes para as finanças públicas:

a) Expansão das receitas próprias no total de receitas do município;

b) Adoção de uma política de captação de recursos efetiva, visando ampliar o número de 
repasses e o valor dos mesmos em termos de transferências constitucionais ou voluntárias.

art. 9º. As diretrizes do eixo ambiental são:

i – Definição das áreas de proteção ambiental na área urbana, implantando marcos físicos 
para o monitoramento e para a fiscalização ambiental quando houver necessidade;

ii – Elaboração de inventário dos maciços de vegetação significativos para a proteção na 
área urbana do município;

iii – Elaboração do plano de arborização pública para a área urbana do município, 
incluindo a sede do Distrito de Cupixi e Vila Nova, priorizando o uso de espécies nativas com porte 
compatível com a infraestrutura urbana;

iv – Elaboração do plano de manejo para os parques urbanos definidos pelo Plano Diretor;

v – Recuperação da vegetação de fundo de vale degradada pela ocupação antrópica;

vi – Desativação do cemitério da área central, localizado em região muito próxima ao 
futuro reservatório, e implantação de um novo cemitério em região propícia para o uso;

vii – Mapeamento de pontos críticos de risco de inundação nas áreas urbanas do município;

viii – Promoção da fiscalização efetiva da exploração de seixo do leito do rio Araguari;

iX – Priorização dos esforços e investimentos para o cumprimento das normas necessárias 
para a manutenção do convênio de descentralização do licenciamento e monitoramento ambiental 
realizado com o Estado do Amapá;

X – Dotação da Secretaria do Meio Ambiente dos equipamentos e contratação de 
profissionais qualificados necessários para a fiscalização ambiental na área urbana e rural.

Xi – incorporação às políticas setoriais do conceito da sustentabilidade e das abordagens 
ambientais;
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Xii – Promoção da educação ambiental como instrumento para sustentação das políticas 
públicas ambientais, buscando a articulação com as demais políticas setoriais;

Xiii – Promoção da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais por 
meio do planejamento e do controle ambiental;

Xiv – Promoção do manejo da vegetação urbana, de forma a garantir a proteção das áreas 
de interesse ambiental e a diversidade biológica natural;

Xv – Execução de programas de reabilitação das áreas de risco.

art. 10. As diretrizes do eixo institucional são:

Xvi – Elaboração e implantação de um cadastro multifinalitário da área urbana da sede e 
dos distritos, incluindo o levantamento e a demarcação física dos limites dos lotes;

Xvii – implantação um Sistema único de informações, integrando os dados e procedimentos 
das unidades administração pública municipal;

Xviii – implantação um Sistema de Gestão do Uso e Ocupação do Solo integrado às outras 
funções afins da administração pública municipal, observando minimamente:

a) A utilização de equipamentos adequados e softwares de geoprocessamento, de forma 
a possibilitar o controle e o monitoramento contínuo do crescimento da malha urbana da sede 
municipal e dos distritos, bem como da dinâmica fundiária e ambiental da área rural;

b) A qualificação de profissionais para a utilização dos equipamentos e softwares de 
geoprocessamento;

c) A integração do sistema de geoprocessamento ao cadastro multifinalitário e ao Sistema 
único de informações.

XiX – implantação de um programa de qualificação profissional voltado aos servidores da 
administração pública com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento:

a) Administração pública;

a) Gestão do uso e ocupação do solo, abarcando a utilização de instrumentos urbanísticos 
e de fiscalização urbanística;

b) Gestão ambiental, incluindo as bases jurídicas para o licenciamento, o monitoramento 
e a fiscalização de atividades impactantes;

c) Gestão de pessoas, voltado para a administração pública.

XX – Revisão das leis do Código de Posturas e do Código Ambiental com vistas à 
adequação em relação ao Plano Diretor, bem como para a compatibilização entre os 
instrumentos legais existentes;

XXi – Revisão da estrutura administrativa municipal, contemplando minimamente:

a) Realização de um diagnóstico institucional com o objetivo de adequar a estrutura 
administrativa às reais necessidades da administração, incluindo as novas demandas provenientes 
da implantação do Plano Diretor;
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b) Proposição de processos e procedimentos com vistas ao aumento da eficiência e eficácia 
da administração pública;

c) instituição de dispositivo institucional de comunicação e de discussão do planejamento 
municipal integrando as secretarias e órgãos da administração pública;

d) Levantamento das necessidades de treinamento e de desenvolvimento de pessoal;

e) Proposição de sistema de avaliação de desempenho da gestão pública municipal;

f) Compatibilização da legislação de estrutura administrativa e a estruturação real dos 
cargos dos órgãos municipais.

XXii – integração das ações de fiscalização de âmbito territorial atribuídas às Secretarias de 
Meio Ambiente, de Saúde e de Desenvolvimento Urbano, definindo os procedimentos e atribuições 
de cada órgão envolvido;

XXiii – Atualização do levantamento de valores imobiliários e adequação da Planta de 
Valores Genéricos às diretrizes do Plano Diretor;

XXiv – Elaboração o Plano de Desenvolvimento Rural e implantação do Conselho de 
Desenvolvimento Agrícola Rural, ambos preconizados pela Lei Orgânica Municipal, observando-se 
as diretrizes nela expressas;

XXv – Elaboração do Plano de Ação Ambiental integrado preconizado pelo Código 
Ambiental Municipal.

caPítulo iv  
Do MacroZoneaMento urBano e rural

art. 10. O macrozoneamento classifica e organiza o território do município de Porto Grande 
em 5 (cinco) macrozonas, de acordo com as características, os objetivos e as diretrizes definidas 
para cada porção do território, assim denominadas:

i – Macrozona Urbana;

ii – Macrozona de indução ao Uso Agrossilvipastoril;

iii – Macrozona de Conservação e Uso Sustentável;

iv – Macrozona de Uso Especial do Reservatório;

v – Macrozona de Proteção Ambiental.

Parágrafo único. O mapa de macrozoneamento, com a localização e identificação das 
macrozonas relacionadas nos incisos do caput, é parte integrante desta lei, constante do ANEXO ii.

art. 11. A Macrozona Urbana abrange o perímetro urbano e é subdividida em zonas para 
fins de gestão urbana.

Parágrafo único. O zoneamento, parte integrante desta lei em capítulo próprio, classifica e 
delimita as zonas urbanas integrantes da macrozona urbana.

art. 12. A Macrozona de indução ao Uso Agrossilvipastoril caracteriza-se pelas áreas do 
município que estão aptas às atividades agrícolas, pecuárias e silviculturais.
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§1º A exploração dos recursos na Macrozona de indução ao Uso Agrossilvipastoril deve 
ser orientada pelo Plano de Desenvolvimento Agrícola e Rural e pelas deliberações do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Rural, conforme art. 212, parágrafo único, e art. 216 da 
Lei Orgânica do município de Porto Grande.

§2º São objetivos da Macrozona de indução ao Uso Agrossilvipastoril:

i – Manter e incentivar as atividades agrossilvipastoris, visando o desenvolvimento social 
e territorial sustentável;

ii – Aumentar a produtividade agrícola incentivando o melhor manejo dos solos, o correto 
uso de insumos, bem como melhorando o nível tecnológico do produtor rural e a eficiência da 
assistência técnica rural;

iii – Ordenar e monitorar o uso e a ocupação do solo rural de acordo com o Zoneamento 
Agroecológico do Município de Porto Grande;

iv – Recuperar e preservar os remanescentes vegetais e a mata ciliar.

art. 13. A Macrozona de Conservação e Uso Sustentável caracteriza-se pelas áreas do 
município incluídas na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA) e na Floresta Nacional do Amapá 
(FLONA), criadas, respectivamente, pela Lei n.º 1.028, de 12 de julho de 2006, do Estado do 
Amapá, e o Decreto-Lei Federal n.º 97.630, de 10 de abril de 1989.

Parágrafo único. São objetivos da Macrozona de Conservação e Uso Sustentável:

i – Promover o uso sustentável mediante a exploração dos recursos naturais renováveis 
e não renováveis, de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais e dos processos 
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente 
justa e economicamente viável;

ii – Promover o manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção sustentável  
da floresta;

iii – Garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas e dos sítios históricos 
e arqueológicos;

iv – Fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação 
ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo.

art. 14. A Macrozona de Uso Especial do Reservatório caracteriza-se pela área do futuro 
reservatório da UHE Cachoeira Caldeirão e do perímetro definido pelo respectivo Plano Ambiental 
de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA), acolhendo e recepcionando 
integralmente as regras de uso definidas no plano.

Parágrafo único. O objetivo da Macrozona de Uso Especial do Reservatório é incentivar o 
uso múltiplo das águas do reservatório com vistas ao abastecimento para o consumo humano, à 
recreação, à irrigação, à aquicultura e à pesca, à navegação e à harmonia paisagística.

art. 15. A Macrozona de Proteção Ambiental caracteriza-se pelas Áreas de Proteção 
Permanentes (APP) definidas pela legislação federal e estadual pertinentes.



FERREIRA GOMES ENERGIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
ASSESSORIA TÉCNICA – M.ALLEGRETTI CONSULTORIA & AMAPAZ PROJETOS SUSTENTÁVEIS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 

303

§1º O objetivo da Macrozona de Proteção Ambiental é preservar a biodiversidade, os 
recursos hídricos, as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, evitando a poluição das águas, do 
solo e do ar. 

§2º Fica proibida nesta macrozona a exploração econômica:

i – Em locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias;

ii – Em locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçados de extinção 
que constem de decreto municipal;

iii – Nas praias, e em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre.

§3º Fica proibida nesta macrozona a exploração de seixo e areia.

caPítulo v  
Dos instruMentos Da Política urBana

art. 16. Leis municipais específicas, baseadas neste Plano Diretor, poderão determinar a 
aplicação dos instrumentos descritos nos artigos 28, 29, 32 e 35 da Lei Federal No 10.257, de 
10 de julho de 2001, no interior da macrozona urbana.

seÇÃo i  
Do Direito De PreeMPÇÃo

art. 17. O município de Porto Grande tem preferência para a aquisição de imóvel urbano 
objeto de alienação onerosa entre particulares quando estiver incluído em área prioritária delimitada 
pela lei de uso e ocupação do solo ou lei municipal específica.

§1º A lei que delimitar a área para o exercício do direito de preempção deve fixar o prazo 
de vigência, não superior a 5 (cinco) anos, renovável a partir de 1 (um) ano após o decurso do 
prazo inicial de vigência.

§2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do 
§1º, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel.

§3º O direito de preempção será exercido para a aquisição de áreas para:

i – Regularização fundiária;

ii – Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

iii – Constituição de reserva fundiária;

iv – Ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

v – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

vi – Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

vii – Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental;
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viii – Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.

§4º As finalidades previstas no parágrafo anterior deverão estar previstas para as áreas 
prioritárias demarcadas para o exercício do direito de preempção.

art. 18. O proprietário de imóvel inserido em área prioritária demarcada para o exercício 
do direito de preempção deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, 
no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

§1º à notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 
terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e 
prazo de validade.

§2º O município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional 
de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da intenção 
de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada.

§3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 
autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada.

§4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, 
no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel.

§5º  A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de 
pleno direito.

§6º Ocorrida a hipótese prevista no §5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da 
base de cálculo do iPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele.

seÇÃo ii  
estuDo De iMPacto De viZinHanÇa

art. 19. As atividades ou empreendimentos considerados de grande ou especial impacto 
devem ser submetidos, para fins de licenciamento municipal, ao Estudo Prévio de impacto de 
Vizinhança (EiV), que deve incluir, pelo menos, a análise das seguintes questões referentes à 
instalação da atividade no local pretendido:

i – adensamento populacional;

ii – equipamentos urbanos e comunitários;

iii – uso e ocupação do solo;

iv – valorização imobiliária;

v – geração de tráfego e demanda por transporte público;

vi – ventilação e iluminação;

vii – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural

§1º As atividades classificadas como inadequadas para instalação no eixo ou zona requerido 
pelo interessado não podem ser submetidas a Estudo de impacto de Vizinhança para a obtenção 
de licenciamento.
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§2º Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EiV, que ficarão disponíveis para 
consulta, no órgão municipal responsável pelo licenciamento, por qualquer interessado.

§3º O Estudo Prévio de impacto de Vizinhança (EiV) será apresentado em uma audiência 
pública que deverá ter a participação da população diretamente afetada pela atividade, em uma 
distância de 500 (quinhentos) metros a partir dos limites do terreno do empreendimento.

§4º Após a realização dos estudos e da audiência pública, os resultados serão apresentados 
em um Relatório de impacto de Vizinhança, que será submetido à apreciação do órgão municipal 
responsável pelo licenciamento de atividades.

§5º Se o Relatório de impacto de Vizinhança contiver todos os itens previstos para o 
estudo, indicados no caput, tiver sido aprovado em audiência pública, e tiver atendido às demais 
disposições previstas em lei, será aprovado pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento.

§6º Caso o órgão municipal responsável pelo licenciamento identifique, no Relatório de 
impacto de Vizinhança, incorreções e omissões ou, no requerimento do interessado, qualquer 
circunstância que implique em inadequação da atividade com a legislação municipal, deverá 
encaminhar ao interessado os problemas identificados e as exigências de correção, se houver, para 
nova análise por parte do órgão.

§7º Caso as exigências do parágrafo anterior resultem de inadequações do Estudo Prévio 
de impacto de Vizinhança ou do Relatório de impacto de Vizinhança, o órgão municipal de 
licenciamento poderá exigir a realização de nova audiência pública para apresentação do estudo 
corrigido antes de proceder à nova análise do Relatório de impacto de Vizinhança.

§8º Se o Estudo de impacto de Vizinhança tiver sido rejeitado em audiência pública ou se o 
relatório contiver incorreções ou omissões que não tenham sido corrigidas mesmo após solicitação 
do órgão municipal de licenciamento ou se persistirem motivos que impossibilitem a admissão da 
atividade nos termos requeridos, o órgão deverá rejeitar o requerimento.

§9º Após a aprovação pelo órgão municipal responsável pelo licenciamento, o Relatório 
de impacto de Vizinhança deverá ser apreciado pelo Conselho da Cidade de Porto Grande, que 
emitirá parecer de aprovação ou rejeição da instalação da atividade.

§10º São consideradas atividades de grande ou especial impacto aquelas relacionadas em 
ato específico aprovado pelo Conselho da Cidade de Porto Grande.

caPítulo vi  
Das DiretriZes De reGulariZaÇÃo FunDiária urBana

art. 20. A regularização fundiária em áreas urbanas, prevista pela Lei Federal No 11.952, 
de 25 de junho de 2009, deverá respeitar as seguintes diretrizes:

i – Devem ser garantidas as faixas de domínio necessárias ao sistema viário urbano e 
dos recuos previstos pelos parâmetros urbanísticos, nos termos estabelecidos na lei municipal 
específica que defina o sistema viário urbano, vedada a autorização de novas construções sobre a 
faixa de domínio aprovada em lei;
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ii – Os terrenos e lotes resultantes da regularização fundiária deverão ser limitados pela 
faixa de domínio do sistema viário urbano aprovada em lei, vedado o avanço de terrenos ou lotes 
sobre a faixa de domínio;

iii – Será tolerada, durante prazo estabelecido em lei específica, a ocupação pré-existente 
sobre a faixa de domínio do sistema viário urbano, quando esta tiver sido realizada antes da 
aprovação da lei que estabelece as dimensões do sistema viário urbano;

iv – É proibida a outorga de alvará de reforma ou construção sobre a faixa de domínio 
do sistema viário urbano definida em lei, inclusive para os atuais ocupantes da referida faixa que 
somente poderão realizar novas construções ou reformas no interior do respectivo lote regularizado;

v – Devem ser garantidas as áreas públicas e de uso institucional previstas em projeto 
específico da área urbana e de expansão urbana.

Parágrafo único. Após o término do prazo mencionado pelo inciso iii deste artigo, não será 
mais tolerada a ocupação sobre o sistema viário, e será exigido do ocupante que:

a) Respeite integralmente a faixa de domínio do sistema viário urbano estabelecida em 
lei; e

b) Recue sua edificação até o limite estabelecido de seu lote regularizado.

título ii  
Do sisteMa De PlaneJaMento e GestÃo urBana

art. 21. O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana é formado por:

i – Conferência da Cidade de Porto Grande;

ii – Conselho da Cidade de Porto Grande;

iii – Audiências públicas;

iv – Consultas públicas;

v – Oficinas de participação;

vi – órgão Executor do Planejamento e Gestão Urbana;

vii – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;

viii – Sistema de informações do Planejamento e Gestão Urbana; e

iX – Cadastro Multifinalitário.

Parágrafo único. O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana cumpre as funções do 
Sistema de Acompanhamento e Controle exigido pelo inciso iii do art. 42 da Lei Federal No 

10.257, de 10 de julho de 2001.

art. 22. A Conferência da Cidade de Porto Grande será realizada a cada 2 (dois) anos, e 
terá como objetivos:

i – Avaliar as diretrizes e os objetivos do Plano Diretor;
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ii – Avaliar a aplicação e os impactos da execução das normas contidas nesta lei e em 
outras leis complementares ou afins e sugerir o seu aperfeiçoamento;

iii – Debater e sugerir prioridades para a política urbana;

iv – Analisar propostas de alteração ou revisão do Plano Diretor.

art. 23. O Conselho da Cidade de Porto Grande será formado por 20 (vinte) membros, 
sendo 10 (dez) indicados pelo poder público, e 10 (dez) indicados pela sociedade civil, e terá 
caráter deliberativo.

§1º É competência do Conselho da Cidade de Porto Grande:

i – Apreciar propostas de revisão deste Plano Diretor;

ii – Emitir parecer a respeito de questões omissas na legislação urbana;

iii – Convocar a Conferência da Cidade de Porto Grande;

iv – Aprovar seu regimento interno;

v – Emitir parecer sobre projetos de lei de alteração deste Plano Diretor.

§2º Os conselheiros indicados pelo poder público serão:

a) 5 (cinco) membros indicados pela Câmara de Vereadores de Porto Grande, por ato de 
sua mesa diretora;

b) 5 (cinco) membros indicados pela Prefeitura Municipal de Porto Grande, por meio de 
portaria expedida pelo chefe do Poder Executivo.

§3º Os conselheiros representantes da sociedade civil serão eleitos em Conferência da 
Cidade de Porto Grande nos termos de regulamento aprovado em lei municipal, terão mandato de 
2 (dois) anos contados da posse e serão nomeados por decreto do Prefeito.

título iii  
DisPosiÇÕes Finais e transitÓrias

art. 24. No prazo de até 12 (doze) meses após a entrada em vigor deste Plano Diretor, o 
município deverá adotar as medidas necessárias para:

i – A criação e constituição dos seguintes conselhos, bem como a nomeação de seus membros:

a) Conselho da Cidade de Porto Grande, previsto pelo art. 21, inciso ii, do Plano Diretor;

b) Conselho Municipal de Segurança Pública, previsto pelo art. 7º, inciso iii, alínea “a”, 
do Plano Diretor;

c) Conselho de Desenvolvimento Agrícola Rural, previsto pela Lei Orgânica, art. 208, 
parágrafo único.

ii – A atualização e adequação da Planta de Valores Genéricos às diretrizes do Plano Diretor;

iii – A implantação do programa de qualificação profissional voltado aos servidores da 
administração pública, conforme disposto no art. 10, inciso iV deste Plano Diretor;
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iv – A elaboração de lei específica de Regularização Fundiária de Áreas Urbanas.

art. 25. No prazo de até 24 (vinte e quatro) meses após a entrada em vigor deste Plano 
Diretor, o município deverá adotar as medidas necessárias para:

i – A elaboração e aprovação de plano para a ordenação do uso e ocupação do solo da sede 
urbana do Distrito de Cupixi, conforme previsão do art. 5º, inciso Xiii e alíneas deste Plano Diretor;

ii – A elaboração e aprovação dos planos de manejo dos parques urbanos previstos pelo 
art. 8º, inciso iV, deste Plano Diretor;

iii – A elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento Rural e Agrícola, adotando o 
conteúdo previsto pela Lei Orgânica, art. 213;

iv – A realização de cadastro multifinalitário da área urbana da sede e dos distritos, 
incluindo o levantamento e a demarcação física dos limites dos lotes, conforme previsto pelo art. 
10, inciso i, do Plano Diretor;

v – A elaboração e aprovação do Plano de Ação Ambiental integrado.

art. 26. O perímetro urbano definido nesta lei deverá ser revisado após a elaboração e 
aprovação do plano de manejo do Parque Municipal e sua respectiva delimitação definitiva.

art. 27. Os demais dispositivos desta lei que dependam de regulamentação devem ser 
regulamentados no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

art. 28. Fazem parte integrante desta lei os seguintes anexos:

i – Anexo i – Perímetro Urbano;

ii – Anexo ii – Mapa de Macrozoneamento da Área Urbana e Rural.

art. 29. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Grande, AP, 1º de março de 2013

Prefeito
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anteProJeto De lei De uso e ocuPaÇÃo Do solo

Estabelece normas complementares ao 
Plano Diretor, disciplina e ordena o uso 
e ocupação do solo urbano, dispõe sobre 
o parcelamento do solo do município e o 
sistema viário urbano.

o senHor PreFeito MuniciPal De Porto GranDe, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 
DisPosiÇÕes Gerais

art. 1º Esta lei estabelece normas complementares ao Plano Diretor, dispõe sobre o 
zoneamento municipal, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo urbano do município, dispõe 
sobre o parcelamento do solo e sobre o sistema viário urbano.

art. 2º Para cada eixo ou zona serão definidas normas específicas de uso, ocupação, 
aproveitamento e parcelamento do solo. 

art. 3º Os usos e diferentes atividades serão classificados como permitidos, tolerados e/
ou inadequados.

art. 4º As normas desta lei não substituem nem isentam de obediência as normas sobre 
edificações e posturas.

 
ZoneaMento MuniciPal

art. 5º Para os fins desta lei, o Município do Porto Grande é classificado nas zonas e eixos 
a seguir indicados:

i - Eixo de Comércio e Serviços;

ii - Zona de Uso Recreacional e de Lazer;

iii - Zona Central;

iv - Zona de Uso Misto;

v - Zona Especial de interesse Social;

vi - Zona de Expansão Urbana;
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vii - Zona de Serviços;

viii - Zona industrial;

iX - Zona Especial do Matadouro;

X - Zona de Proteção Permanente; e

Xi - Zona do Parque Municipal.

Parágrafo único. O mapa de zoneamento faz parte integrante desta lei, ANEXO i.

art. 6º As zonas são constituídas por extensões do território municipal com características 
semelhantes e passíveis da aplicação das mesmas diretrizes e parâmetros de uso e ocupação 
do solo.

art. 7º O Eixo de Comércio e Serviços é constituído pelas vias estruturantes da malha 
urbana que, por suas características físicas, de infraestrutura e por sua localização, comportam 
maior adensamento e concentração de usos não residenciais.

§1º Os parâmetros do Eixo de Comércio e Serviços são aplicáveis nos lotes com testada 
para a via classificada e afetam o interior do lote até a profundidade máxima de 50 (cinquenta) 
metros, contados do alinhamento predial definido pelo sistema viário. 

§2º O Eixo de Comércio e Serviços é composto pelas seguintes vias públicas:

i - Avenida Oito de Agosto;

ii - Avenida Amapá, em toda sua extensão;

iii - Rua Gerino Porto, a partir da Avenida Oito de Agosto até o final da sua extensão;

iv - Rua Nova Brasília, a partir da Avenida Cláudio Rodrigues dos Santos até o final da 
sua extensão;

v - BR 210, a partir da Avenida Oito de Agosto até a 1ª Avenida;

vi - As vias projetadas em torno da Pista de Pouso

§3º No ato de aprovação do parcelamento do solo urbano, as vias definidas pelo sistema 
viário como estruturais passam automaticamente a integrar o Eixo de Comércio e Serviços, 
adotando as normas e aos instrumentos urbanísticos dos referidos eixos.

art. 8º A Zona de Uso Recreacional e de Lazer caracteriza-se pela extensão do território 
localizado na orla do rio Araguari, correspondendo à faixa de 50 (cinquenta e cinco) metros, 
contada a partir do nível máximo normal da água, constituída pela área de preservação permanente 
e adjacências, acrescida dos terrenos lindeiros, nos termos dos parágrafos a seguir.
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§1º A partir da formação da represa, deverá ser reservada a área de preservação permanente 
de 30 (trinta) metros de largura, contada a partir do nível máximo normal da água.

§2º Adjacente à faixa de 30 (trinta) metros, reservada pelo parágrafo anterior, deve ser 
reservada a faixa de 20 (vinte) metros, acrescida dos terrenos lindeiros à faixa.

§3º São objetivos da Zona de Uso Recreacional e de Lazer:

i - Propiciar a instalação de usos relacionados às atividades de turismo, lazer e recreação;

ii - Promover a conservação da área do entorno do futuro reservatório;

iii - implantar uma via prioritária para pedestres e veículos não motorizados, adequados à 
paisagem e à proteção ambiental;

iv - Definir parâmetros urbanísticos de ocupação adequados às necessidades de 
conservação e manutenção da paisagem;

v - implantar espaços, equipamentos e mobiliários voltados para esporte, cultura e lazer.

§4º Deverá ser elaborado plano paisagístico-urbanístico para a Zona de Uso Recreacional 
e de Lazer, com base no mapa integrante do ANEXO Vii desta lei, contemplando:

i - Áreas de convívio intenso, contemplando equipamentos de esporte, lazer e recreação, 
com ênfase em instalações específicas para crianças e idosos a serem instaladas em área delimitada 
no mapa em anexo;

ii - Esquema de circulação viária, cicloviária e de pedestres; 

iii - Quiosques para instalação de serviços de alimentação, considerando a área pública 
de lazer e a via da orla;

iv - Áreas de estacionamento, procurando a menor interferência possível na paisagem 
proporcionada pelo reservatório e áreas verdes;

v - Sinalização horizontal e vertical das vias, intersecções e acesso da via de contorno do 
reservatório, bem como comunicação visual orientativa da área pública de lazer;

vi - Arborização e instalação de mobiliário urbano e iluminação pública da via da orla;

vii - Estudo de recomposição da vegetação com espécies nativas para a faixa de proteção.

art. 9º A Zona Central caracteriza-se pela porção mais infraestruturada da cidade, com 
uma grande concentração de comércio e serviços.

Parágrafo único. São objetivos da Zona Central:

i - Desincentivar a substituição do uso residencial pelo uso comercial e de serviços, 
buscando a diversidade de atividades e o máximo aproveitamento da infraestrutura instalada;
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ii - Definir parâmetros urbanísticos de ocupação adequados às necessidades de urbanização, 
à infraestrutura e às características físicas da área;

iii - Adequar o sistema viário à circulação mais intensa de pedestres e veículos, devido à 
concentração de comércio e serviços.

art. 10. A Zona de Uso Misto caracteriza-se pela maior parte da malha urbana atual, com 
diversidade de usos e predominância do uso residencial.

Parágrafo único. São objetivos da Zona de Uso Misto:

i - Manter a diversidade de usos, desde que compatíveis com o uso residencial;

ii - incentivar a permanência do uso residencial;

iii - Definir parâmetros urbanísticos de ocupação adequados às necessidades de 
urbanização, à infraestrutura e às características físicas da área;

iv - Qualificar o desenho urbano, garantindo parâmetros mínimos de alinhamento predial, 
largura das vias e largura dos passeios para pedestres;

v - Qualificar a paisagem urbana e aumentar a segurança e conforto de pedestres pela 
implantação de passeios, arborização e áreas de sombreamento.

art. 11. A Zona Especial de interesse Social caracteriza-se por grandes terrenos vazios 
inseridos na malha urbana, sem utilização e com características físico-ambientais propícias para 
a ocupação urbana.

Parágrafo único. São objetivos da Zona Especial de interesse Social:

i - Permitir a inclusão urbana de parcelas da população que se encontram à margem do 
mercado formal de terras;

ii - Possibilitar a política de habitação no município de forma a integrar as novas áreas 
habitacionais à malha urbana existente;

iii - Prover as novas áreas habitacionais dos serviços e infraestrutura necessários para 
moradia com boa qualidade.

art. 12. A Zona de Expansão Urbana caracteriza-se pelo relevo pouco acentuado, ambiente 
bastante modificado pela ação antrópica e sem utilização atual para fins urbanos.

§1º São objetivos da Zona de Expansão Urbana:

i - Orientar as políticas públicas de expansão futura da malha urbana decorrente da 
saturação da ocupação da Zona Central e da Zona de Uso Misto;

ii - Definir sistema viário básico ordenador da ocupação e do uso do solo;
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iii - Definir parâmetros urbanísticos adequados às necessidades de urbanização e às 
características físicas da área;

iv - Evitar a ocupação urbana desordenada em regiões pouco propícias à urbanização;

v - Garantir a articulação adequada à malha urbana atual e a fluidez do tráfego.

§2º No ato de aprovação do parcelamento do solo para uso urbano, a área parcelada passa 
automaticamente a integrar a Zona de Uso Misto, estando sujeita às normas e aos instrumentos 
urbanísticos incidentes sobre esta última.

§3º Traçado um círculo de 1.500 (mil e quinhentos) metros de raio centrado na gleba a ser 
parcelada, pelo menos 20% (vinte por cento) dos lotes em parcelamentos urbanos vizinhos devem 
estar ocupados há mais de cinco anos com a liberação para construção.

art. 13. A Zona de Serviços caracteriza-se por extensão de território adjacente à BR 210.

Parágrafo único. São objetivos da Zona de Serviços:

i - Possibilitar a instalação de serviços de médio e grande porte, geradores de tráfego, sem 
acarretar em prejuízos para os moradores do município;

ii - Restringir o uso residencial.

art. 14. A Zona industrial caracteriza-se por extensão de território próxima ao encontro da 
BR 156 e BR 210.

Parágrafo único. São objetivos da Zona industrial:

i - incentivar a expansão das atividades econômicas do setor secundário;

ii - Possibilitar a instalação de atividades de impacto significativo para os usos urbanos, 
sem acarretar em prejuízos para os moradores do município;

iii - Restringir o uso residencial.

art. 15. A Zona Especial do Matadouro caracteriza-se pelo terreno onde está instalado o 
Matadouro Municipal, abrangendo uma faixa de amortecimento de impactos em seu entorno.

Parágrafo único. São objetivos da Zona Especial do Matadouro:

i - Permitir o funcionamento do Matadouro Municipal, desde que de acordo com as normas 
e exigências dos órgãos ambientais, minimizando os impactos à vizinhança;

art. 16. A Zona de Proteção Permanente caracteriza-se pelo entorno dos corpos hídricos 
que se encontram inseridos ou nas proximidades da malha urbana atual e futura.

Parágrafo único. São objetivos da Zona de Proteção Permanente:
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i - Promover a recuperação de áreas ambientalmente degradadas;

ii - Manter a qualidade dos corpos hídricos e evitar inundações de áreas ocupadas;

iii - Recuperar e conservar a biodiversidade na área urbana;

iv - Recuperar e conservar as Áreas de Preservação Permanente.

art. 17. A Zona do Parque Municipal caracteriza-se pelo território a leste e sudoeste da 
malha urbana, com maciços relevantes de vegetação e corpos hídricos naturais.

§1º São objetivos da Zona do Parque Municipal:

i - implantar um parque municipal, prevendo-se áreas de proteção da flora e da fauna, e 
áreas de visitação e usufruto pela comunidade local;

ii - implantar equipamentos de lazer e recreação, especialmente voltados para os moradores 
da Área Vi;

iii - Assegurar a permanência da vegetação e relevo componentes da paisagem local, 
formando um corredor de biodiversidade com as áreas de preservação permanente do futuro 
reservatório artificial.

§2º O mapa das diretrizes da Zona do Parque Municipal faz parte integrante desta lei, 
ANEXO Viii.

§3º Deverá ser elaborado plano de manejo e paisagístico para a Zona Parque Municipal, 
com base no mapa integrante do ANEXO Viii desta lei, contemplando:

i - Definição de área de proteção da fauna e flora local;

ii - Projeto de áreas de convívio intenso, contemplando equipamentos de esporte, lazer e 
recreação, com ênfase em instalações específicas para turismo, realização das festas populares 
municipais e feiras em área delimitada no mapa em anexo;

iii - Esquema de circulação cicloviária e de pedestres, interligando a orla ao balneário do 
igarapé e a Área Vi; 

iv - Projeto de revitalização do Balneário, contemplando problemas de assoreamento, 
drenagem e qualidade da água do igarapé, de forma a evitar problemas de inundação em períodos 
de chuva.

art. 18. O mapa de zoneamento, ANEXO i, apresenta a localização das áreas prioritárias, 
que se constituem por terrenos inseridos na malha urbana da sede municipal destinados a usos 
especiais de interesse público, sobre os quais incidirá o instrumento do Direito de Preempção 
previsto no Plano Diretor, sendo:
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i - Área prioritária de esporte e lazer, formada por terrenos destinados à criação de espaços 
públicos de lazer e áreas verdes, instalação de praças com equipamentos e facilidades para esporte 
e lazer, em conformidade com as finalidades previstas no Plano Diretor;

ii - Área prioritária de uso institucional, formada pelo terreno localizado na Área Vi, que, 
por sua localização central, destina-se à implantação de equipamento urbano e comunitário, e 
instalação de equipamento de interesse público, em conformidade com as finalidades previstas 
no Plano Diretor;

iii - Área de equipamentos de lazer e turismo, formada pelo terreno localizado na Zona 
do Parque Municipal, destinado à criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação 
de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de 
áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico, e que deve ser objeto de projeto paisagístico-
urbanístico específico, prevendo-se a instalação de equipamentos e facilidades para atividades de 
lazer, turismo, feiras, convenções e festividades do calendário municipal.

Parágrafo único. O prazo de vigência do direito de preempção para as áreas definidas 
neste artigo é de 5 (cinco) anos, renovados automaticamente a partir de 1 (um) ano após o 
decurso do prazo de vigência.

 
Dos usos e ativiDaDes

seÇÃo i  
Da classiFicaÇÃo

art. 19. Os usos do solo, segundo suas categorias classificam-se em:

i - HABiTACiONAL, que compreende:

a) HABiTACiONAL UNiFAMiLiAR: uso residencial em edificações destinadas à habitação, 
correspondendo a uma habitação por lote;

b) HABiTACiONAL COLETiVA: uso residencial em edificações destinadas à habitação 
correspondendo a mais de uma habitação por lote ou conjunto de lotes.

i - COMERCiAL E DE SERViçOS, que compreende:

a) COMÉRCiO E SERViçO ViCiNAL: atividade de pequeno porte, de utilização imediata e 
cotidiana;

b) COMÉRCiO E SERViçO GERAL: atividades destinadas à população em geral, as quais, 
por seu porte ou natureza, exigem confinamento em áreas próprias.

ii - RECREAçãO E CULTURA: espaço, estabelecimento ou instalação destinada à recreação 
e cultura;
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iii - ATiViDADES MANUFATUREiRAS: atividades de baixo impacto que envolvem a 
produção manual ou artesanal de bens;

iv - SERViçOS SETORiAiS: atividades comerciais e de prestação de serviços destinadas 
ao atendimento de maior abrangência;

v - iNDUSTRiAL: atividades pelas quais resulta a produção de bens pela transformação 
de insumos; e

vi - AGROPECUÁRiO: atividades de produção de plantas, criação de animais e agroindústrias.

art. 20. De acordo com sua classificação, em cada zona ou eixo, as atividades urbanas 
serão consideradas como:

i - Permitidas - compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as 
finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente;

ii - Toleradas - compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona ou setor 
dependerá da análise ou regulamentação específica para cada caso;

iii - inadequadas - compreendem as atividades que, por suas características, são 
nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades urbanísticas da zona ou setor 
correspondente.

Parágrafo único. As atividades toleradas serão apreciadas pelo Conselho da Cidade de 
Porto Grande, que aprovará regulamento para a permissão destas atividades.

art. 21. A tabela de classificação dos usos e atividades em permitidas, toleradas e 
inadequadas para cada eixo ou zona faz parte integrante desta lei, no ANEXO ii.

art. 22. O interessado pela instalação de atividade ou renovação de alvará deverá requerer 
ao órgão responsável pelo licenciamento de atividades consulta a respeito dos parâmetros de uso 
para a atividade pretendida no local, apresentado:

i - Descrição da atividade ou código CNAE/iBGE;

ii - Porte pretendido para a instalação da atividade;

iii - Endereço ou indicação fiscal do local de instalação.

art. 23. A consulta solicitada no artigo anterior será respondida pelo órgão responsável 
pelo licenciamento no prazo de 3 (três) dias, e informará:

a) Se a atividade solicitada é permitida, tolerada ou proibida, ou

b) Que são necessários esclarecimentos ou correções no requerimento, se houver omissões 
ou informações incompletas, ou se existirem dúvidas sobre o requerimento formulado; ou
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c)  Que a atividade é considerada de grande ou especial impacto, situação em que serão 
exigidos a realização de Estudo Prévio de impacto de Vizinhança, nos termos do Plano Diretor, e 
a apresentação do respectivo Relatório de impacto de Vizinhança.

Parágrafo único. Se houver exigência de análise de questões ambientais ou sanitárias, 
a resposta da consulta deve orientar o requerente a apresentar o requerimento aos órgãos 
competentes para obtenção de licenças complementares antes do requerimento final da atividade 
no órgão municipal de licenciamento.

art. 24. Se a atividade for declarada permitida ou, se for tolerada, receber deliberação 
favorável do Conselho da Cidade de Porto Grande ou, se for de grande ou especial impacto, tiver 
o seu Relatório de impacto de Vizinhança aprovado pelo órgão municipal responsável e pelo 
Conselho da Cidade de Porto Grande, será concedido ao requerente, após confirmação do pedido e 
recolhimento de taxas, se houver, alvará para instalação e funcionamento da atividade, que deverá 
ser afixado em local visível e de acesso ao público no estabelecimento.

§1º Se houver exigências complementares referentes a questões ambientais ou sanitárias, 
o requerente deverá obter as respectivas licenças antes da apresentação do requerimento final.

§2º O alvará será concedido pelo prazo de 2 (dois) anos, salvo deliberação do Conselho da 
Cidade de Porto Grande.

§3º Fica o poder executivo autorizado a editar, por decreto, normas para a renovação 
automática de alvarás, desde que atendidos integralmente os parâmetros previstos na 
legislação municipal.

§4º As atividades que, no momento da renovação do alvará, não mais atendam às 
disposições previstas na legislação deverão promover as adequações necessárias para a solicitação 
de novo alvará, e não poderão ser beneficiadas pela renovação automática prevista no parágrafo 
anterior, salvo deliberação específica do Conselho da Cidade de Porto Grande.

 
Dos ParâMetros urBanísticos De ocuPaÇÃo Do solo e Das eDiFicaÇÕes

art. 25. Conforme as definições para cada zona ou eixo, as edificações deverão guardar 
afastamentos frontais, laterais e de fundos em relação às divisas do terreno.

Parágrafo único. Os afastamentos das divisas nos casos em que a edificação disponha 
de aberturas ou vãos para luz ou ventilação devem observar as normas do código de obras e a 
legislação estadual e federal, em especial, o Código Civil brasileiro, sem o prejuízo da exigência de 
afastamentos maiores.

art. 26. A projeção horizontal das edificações sobre o terreno não pode ultrapassar o 
percentual definido pela taxa de ocupação para a zona ou eixo no qual o terreno se insere.

art. 27. O aproveitamento dos terrenos é indicado pela razão entre a área construída no 
terreno e a área total do terreno, configurando o Coeficiente de Aproveitamento.
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§1º Para cada zona ou eixo deve ser definido um Coeficiente de Aproveitamento básico, 
que indica o maior aproveitamento que pode ser autorizado para as edificações na referida zona 
ou eixo.

§2º É proibida a edificação de área superior à autorizada pelo Coeficiente de Aproveitamento 
básico.

art. 28. É definida a taxa de permeabilidade, aplicável a cada zona ou eixo, que indica 
o percentual da área do terreno que deve permanecer permeável, livre de qualquer edificação ou 
cobertura não drenante, que impeça a infiltração de água no solo.

art. 29. As alturas máximas admitidas para as edificações, em cada zona ou eixo, são 
definidas em metros, observado ainda o número máximo de pavimentos.

art. 30. A tabela de parâmetros urbanísticos de ocupação do solo e de edificações para 
cada eixo ou zona faz parte integrante desta lei, no ANEXO iii.

art. 31. O interessado na realização de obras de construção ou reforma deverá requerer 
ao órgão responsável pelo licenciamento de atividades consulta a respeito dos parâmetros de 
edificação e ocupação para a atividade pretendida no local, apresentado endereço ou indicação 
fiscal do local de instalação.

art. 32. A consulta solicitada no artigo anterior será respondida pelo órgão responsável 
pelo licenciamento no prazo de 3 (três) dias, e informará os parâmetros previstos na legislação 
municipal e normas complementares para edificação e ocupação no endereço solicitado.

Parágrafo único. A consulta terá validade de 30 (trinta) dias, salvo alterações na legislação 
e normas complementares que revoguem ou alterem os parâmetros informados na consulta.

art. 33. Após obter a resposta da consulta, o interessado deverá apresentar ao órgão 
municipal de licenciamento requerimento instruído com:

a) Projeto da construção ou reforma, com características técnicas exigidas pelo órgão 
municipal; e

b) Dados da construção ou reforma conforme formulário específico disponível no órgão 
municipal de licenciamento;

c) Resposta da consulta solicitada na forma do artigo anterior, referente ao local de 
execução do projeto de construção ou reforma.

§1º O requerimento será apreciado pelo órgão municipal de licenciamento, que analisará a 
conformidade do projeto e dos dados da construção com a consulta e com a legislação municipal, 
e emitirá parecer de aprovação, rejeição ou de exigências complementares para o requerimento.

§2º São exigidas informações complementares quando houver questões ambientais, sanitárias, 
de regularização fundiária ou outras questões previstas na legislação e normas complementares.
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§3º O órgão municipal de licenciamento deve observar as diretrizes de regularização 
fundiária previstas no Plano Diretor 

d) Que são necessários esclarecimentos ou correções no requerimento, se houver omissões 
ou informações incompletas, ou se existirem dúvidas sobre o requerimento formulado; ou

e) Que a atividade é considerada de grande ou especial impacto, situação em que serão 
exigidos a realização de Estudo Prévio de impacto de Vizinhança, nos termos do Plano Diretor, e 
a apresentação do respectivo Relatório de impacto de Vizinhança.

Parágrafo único. Se houver exigência de análise de questões ambientais ou sanitárias, 
a resposta da consulta deve orientar o requerente a apresentar o requerimento aos órgãos 
competentes para obtenção de licenças complementares antes do requerimento final da atividade 
no órgão municipal de licenciamento.

 
Do ParcelaMento Do solo

seÇÃo ii  
Das DisPosiÇÕes Gerais

art. 34. O parcelamento do solo depende de expressa aprovação pela Prefeitura Municipal, 
e somente poderá ser realizado quando em conformidade com a lei.

§1º Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos dentro do perímetro 
urbano, isto é, em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definidas nesta lei.

§2º O parcelamento do solo, para fins de loteamento, em áreas com declividade entre 0% 
e 0,5%, isto é, terrenos totalmente planos, somente será admitido se garantidas as condições de 
escoamento de águas superficiais e subterrâneas.

§3º Não será permitido o parcelamento do solo em:

i - Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas;

ii - Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 
sejam previamente saneados;

iii - Terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas 
exigências específicas das autoridades competentes;

iv - Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

v - Áreas de proteção ambiental ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção.
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art. 35. A infraestrutura básica dos parcelamentos, indispensável para a plena execução 
de qualquer projeto, é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública 
e domiciliar e vias de circulação.

art. 36. As vias de circulação do parcelamento devem ser implantadas em conformidade 
com a faixa de domínio e as dimensões previstas no sistema viário urbano, parte integrante 
desta lei.

§1º O traçado das vias de circulação deve observar as diretrizes de traçado previstas nesta 
lei e em regulamento, se houver, e conectar-se às vias implantadas externas ao parcelamento.

§2º As vias devem ser pavimentadas conforme os parâmetros estabelecidos pelo órgão 
técnico municipal.

art. 37. O parcelamento do solo urbano é feito mediante loteamento ou desmembramento.

§1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 
abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes.

§2º Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas 
vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

art. 38. A tabela de parâmetros urbanísticos de parcelamento do solo para cada eixo ou 
zona faz parte integrante desta lei, no ANEXO iii.

seÇÃo iii  
Dos reQuisitos urBanísticos Para ParcelaMentos

art. 39. É definido, para cada zona ou eixo, o tamanho mínimo de lote e de testada para 
fins de desmembramento ou loteamento.

art. 40. Em loteamentos, as áreas destinadas aos sistemas de circulação, aos sistemas 
de drenagem do solo, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como aos 
espaços livres de uso público, serão reservadas à razão de, pelo menos, 35% (trinta e cinco por 
cento) da área total loteada.

Parágrafo único. A Prefeitura poderá exigir o incremento da área destinada a uso publico 
quando houver necessidade de equipamentos públicos pelo aumento do contingente populacional 
na área do loteamento.

art. 41. As vias do loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, 
existentes ou projetadas, previstas nesta lei ou nas diretrizes viárias expedidas pelo Poder Executivo, 
e harmonizar-se com a topografia local.
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art. 42. A distribuição de áreas destinadas a equipamentos comunitários será estabelecida 
conforme a necessidade das áreas do parcelamento e do entorno.

Parágrafo único. A localização das áreas destinadas a equipamentos comunitários poderá 
ser definida pela Prefeitura Municipal, por ocasião do pedido de Certidão de Diretrizes, podendo 
tal localização ser descontínua.

seÇÃo iv  
Da certiDÃo De DiretriZes

art. 43. É dispensada a fixação de diretrizes prevista pelos artigos 6º e 7º da Lei Federal No 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, e alterações posteriores, facultado ao município estabelecer 
em decreto a localização de áreas de uso público, uso institucional e para implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários.

seÇÃo v  
Do ProJeto De loteaMento e análise Pelo MunicíPio

art. 44. Orientado pelas diretrizes previstas no Plano Diretor, nesta lei e em decretos e 
regulamentos específicos, o interessado apresentará projeto de parcelamento contendo desenhos, 
memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração de até quatro anos, 
acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de 
imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de 
garantia.

Parágrafo único. Os documentos devem ser assinados pelo proprietário ou seu representante 
legal e por profissional devidamente habilitado.

art. 45. Os desenhos do projeto de parcelamento deverão conter:

i - Divisas da propriedade perfeitamente definidas, com suas metragens;

ii - Localização de áreas verdes existentes, cursos d’água, lagoas, áreas alagadiças e áreas 
sujeitas a inundações;

iii - Localização de faixas de domínio público, como vias, ferrovias, linhas de transmissão 
e similares;

iv - Projeção cotada das curvas de nível de meio em meio metro;

v - Construções existentes;

vi - Sistema de vias com a respectiva hierarquia e faixas de domínio;

vii - Afastamentos frontais exigidos para o eixo ou zona urbana, devidamente cotados;

viii - Dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de 
tangência e ângulos centrais das vias;
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iX - indicação de áreas públicas e respectivas destinações propostas;

X - Subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões, áreas e numeração;

Xi - indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas 
e vias projetadas;

Xii - indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais;

Xiii - Projetos incluindo as etapas de execução das obras de infraestrutura e os respectivos 
lotes caucionados ou as alternativas dadas em garantia para cada etapa de obra.

art. 46. A planta geral do loteamento deverá conter um quadro que indique o número total 
de lotes e quadras, áreas destinadas para implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 
área destinada a áreas verdes e praças, área útil do loteamento, área destinada ao arruamento, 
outras áreas com restrição, caso existam, e respectivos percentuais.

art. 47. A planta geral do loteamento deverá conter ainda um quadro com os seguintes 
dizeres:

OS LOTES (OU QUADRAS) Nº ____________ FiCAM CAUCiONADOS AO MUNiCíPiO DE 
PORTO GRANDE, DE FORMA QUE NãO PODERãO SER VENDiDOS ANTES DA ACEiTACAO 
TOTAL OU DE ETAPA DE iMPLANTACAO ESPECiFiCA PELO MUNiCíPiO DAS OBRAS DE 
iNFRAESTRUTURA EXiGiDAS EM LEi. NãO SERÁ PASSADA CERTiDãO DOS LOTES (OU 
QUADRAS), NãO SERãO PROCESSADAS GUiAS DE TRANSMiSSãO DAS VENDAS DOS MESMOS, 
NEM SERÁ DADO O “ALVARÁ DE LiCENçA” DE CONSTRUçõES NESTES LOTES (OU QUADRAS) 
ANTES DA EXECUçãO E ACEiTAçãO DEFiNiTiVA DAS OBRAS OU DA ETAPA POR PARTE DO 
MUNiCíPiO DE PORTO GRANDE.

art. 48. O memorial descritivo deverá conter, pelo menos: 

i - A descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação do eixo, zona 
ou zonas de uso predominante;

ii - As condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e 
suas construções;

iii - Os prazos previstos para a implantação das diversas etapas do loteamento – Cronograma;

iv - A indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de 
registro do loteamento.

art. 49. O loteador terá um prazo de 30 (trinta) dias para atender a qualquer pedido de 
esclarecimento ou de apresentação de elementos elucidativos formulado pelo município.

Parágrafo único. O não atendimento do pedido referido dentro do prazo implicará no 
arquivamento do processo.
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art. 50. O município poderá, na análise do projeto para sua aprovação, recusar as áreas 
a serem doadas ou os lotes a serem caucionados em cada etapa do loteamento e escolher outros.

seÇÃo vi  
Do DesMeMBraMento

art. 51. Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará 
requerimento acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba ou lote e de planta do 
imóvel a ser desmembrado contendo:

i - A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;

ii - A indicação do tipo de uso predominante ou usos no local;

iii - A indicação da divisão de lotes pretendida na área.

art. 52. Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas 
vigentes para o eixo ou zonas em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas 
para os loteamentos.

seÇÃo vii  
Da aProvaÇÃo Dos ProJetos De ParcelaMento

art. 53. Os projetos de parcelamento deverão ser analisados e aprovados ou rejeitados 
pela Prefeitura Municipal em um prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do 
cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação.

art. 54. Executadas as obras previstas, parcial ou totalmente, em atendimento ao 
cronograma e às etapas, o empreendedor requererá à Prefeitura Municipal a aceitação das obras.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá, em um prazo de 60 (sessenta) dias 
contados do requerimento do empreendedor, responder se aceita ou recusa as obras realizadas 
pelo empreendedor, fundamentando a decisão.

 
Do sisteMa viário urBano

art. 55. Para efeitos desta lei as vias do Município de Porto Grande classificam-se de 
acordo com a seguinte hierarquia e função:

i - Anel rodoviário – via destinada a desviar da malha urbana consolidada, a ferrovia e o 
tráfego rodoviário pesado, característico de vias interurbanas, proporcionando maior segurança e 
fluidez ao sistema viário e aos usuários;

ii - Via marginal – via que acompanha a Rodovia BR 210 no trecho urbano da sede de 
Porto Grande, com a função de facilitar o acesso às atividades lindeiras, podendo se localizar 
dentro das faixas de domínio;
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iii - Via estrutural – via destinada a transportar grandes volumes de tráfego e formar a 
ossatura básica da estrutura proposta, interligando as áreas mais densas da malha urbana de 
Porto Grande;

iv - Via arterial – via destinada a conduzir o tráfego e de modo a desempenhar a função 
de eixo de ligação entre as diversas regiões da área urbana de Porto Grande;

v - Via coletora – via destinada tanto ao serviço de tráfego de veículos como ao acesso às 
propriedades, desempenhando a função de coletar o fluxo de veículos originado nas vias locais e 
distribuí-lo para as estruturais;

vi - Via da orla – via especial destinada prioritariamente à circulação de pedestres e 
veículos não motorizados, permitindo tráfego lento de veículos motorizados;

vii - Via local – via que tem como função básica permitir o acesso às propriedades privadas, 
ou áreas e atividades específicas, implicando em pequeno volume de tráfego;

viii - Ciclovia – vias especiais destinadas à circulação de bicicletas.

§1º O mapa de sistema viário, com as diretrizes viárias, traçados existentes e projetados 
para as vias, conforme a tipologia prevista neste artigo, faz parte integrante desta lei, ANEXO iV.

§2º O mapa do sistema cicloviário faz parte integrante desta lei, ANEXO V.

§3º Novas vias poderão ser definidas e classificadas de acordo com o caput deste artigo, 
sempre com a finalidade de acompanhar a expansão e a urbanização da cidade.

seÇÃo viii  
Das DiMensÕes Das vias

art. 56. Objetivando o perfeito funcionamento das vias, são considerados os seguintes 
elementos:

i - Caixa da via - distância definida em projeto entre os dois alinhamentos prediais  
em oposição;

ii - Pista de rolamento - espaço dentro da caixa da via onde são implantadas as faixas de 
circulação e o estacionamento de veículos;

iii - Calçada - espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre o alinhamento 
predial e o início da pista de rolamento;

iv - Faixa de estacionamento - espaço lateral à pista de rolamento para a parada de 
veículos em vias urbanas.

art. 57. Os padrões de urbanização para o Sistema Viário obedecerão aos requisitos 
estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal quanto:
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i - à largura das calçadas e faixas de rolamento;

ii - Ao tratamento paisagístico;

iii - à declividade máxima definida por esta lei.

§1º As vias locais sem saída, com bolsão de retorno, apresentarão uma extensão máxima 
de 200m (duzentos metros) medida da via de acesso mais próxima.

§2º A declividade máxima aceita será de 20% (vinte por cento) para as vias.

§3º Para a declividade acima de 15% (quinze por cento) deverá ser exigida a pavimentação 
e o sistema de drenagem, exceto para as vias coletoras, cuja declividade máxima será de 15% 
(quinze por cento).

art. 58. As dimensões mínimas e o perfil das vias estão estabelecidos no ANEXO Vi 
desta lei.

§1º Todas as vias abertas à circulação de veículos e com o pavimento definitivo implantado 
permanecerão com as dimensões existentes até a realização de obras de recuperação e/ou 
ampliação, quando deverão se adequar às diretrizes de dimensionamento estabelecidas no ANEXO 
Vi desta lei.

§2º A implantação de novas vias deve garantir o perfil e as dimensões mínimas estabelecidas 
no ANEXO Vi desta lei.

§3º A revisão do perfil das vias pode ser realizada mediante aprovação do Conselho da 
Cidade de Porto Grande, em vista de projeto urbanístico específico, desde que respeite as funções 
da via descritas nesta lei.

§4º O traçado, o perfil e o dimensionamento das vias marginais deverão ser definidos 
em projeto urbanístico específico, com previsão para a implantação de ciclovias e soluções de 
transposição da rodovia nas interseções demarcadas nos Mapa de Sistema Viário, ANEXO iV 
desta lei.

 
Das DisPosiÇÕes Finais

art. 59. Fazem parte integrante desta lei os seguintes anexos:

i - Anexo i – Mapa de Zoneamento da Área Urbana;

ii - Anexo ii – Tabela de Classificação dos Usos e Atividades em Permitidas, Toleradas  
e inadequadas;

iii - Anexo iii – Tabela de Parâmetros Urbanísticos de Ocupação do Solo e de Edificações;

iv - Anexo iV – Mapa de Sistema Viário na Área Urbana;
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v - Anexo V – Mapa de Sistema Cicloviário na Área Urbana;

vi - Anexo Vi – Dimensões Mínimas e o Perfil das Vias;

vii - Anexo Vii – Mapa de Diretrizes da Zona de Uso Recreacional e de Lazer na Área Urbana;

viii - Anexo Viii – Mapa das Diretrizes da Zona do Parque Municipal na Área Urbana;

iX - Anexo iX – Relação de Atividades e Classificação de Usos.

art. 60. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Grande, AP, 1º de março de 2013 

Prefeito
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ver  anexo iv – Mapa de sistema viário na área urbana

ver anexo v – Mapa de sistema cicloviário na área urbana ver anexo vi – Dimensões 
Mínimas e o Perfil das vias

ver  anexo vii – Mapa de Diretrizes da Zona de uso recreacional e de lazer na área urbana

ver anexo viii – Mapa das Diretrizes da Zona do Parque Municipal na área urbana

anexo iX– relação de atividades e classificação de usos

classiFicaÇÃo Dos usos Do solo

a) Quanto à Classificação Hierárquica das Atividades de Comércio e Serviços

a.1) Vicinal 

Atividades de pequeno porte, até 100 m2, de utilização imediata e cotidiana, destinada a atender 
determinado bairro ou zona, tais como: 

- Mercearias, açougues, padarias, quitandas, farmácias, drogarias. 

- Lanchonetes, bares, casas de chá, cantinas, cafeterias, sorveterias.

- Salões de beleza, institutos de beleza, boutiques, barbearias.

- Sapatarias, chaveiros, armarinhos, revistarias, papelarias, livrarias, floriculturas. 

- Casas lotéricas, jogos eletrônicos, consultórios, escritório de comércio varejista. 

- Endereços comerciais, referências fiscais. 

- Atividades profissionais, não incômodas, exercidas na própria residência. 

- Serviço de datilografia, desenho, digitação, manicure, artesanatos. 

- Postos de telefonia, de correios e telégrafos, de bancos, de vendas.

- Outros serviços e comércio. 

a.2) Geral 

Atividades de porte médio, até 500m2, de utilização imediata intermitente, destinada a atender 
determinado bairro ou zona, tais como: 

- Escritórios de profissionais liberais, de prestação de serviços, escritórios administrativos. 
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- Academias de ginástica, lavanderias, comércio de material de construção, comércio de veículos 
e acessórios. 

- Boutiques. 

- Ateliês, galerias de arte. 

- Estacionamento comercial.

- Laboratórios de análises clínicas, radiológicos, fotográficos e similares. 

- Agências bancárias, de jornal, de turismo.

- Manufaturas e artesanatos. 

- Oficinas de eletrodomésticos. 

- Lojas de ferragens, materiais domésticos, calçados e roupas. 

- Restaurantes, cafés, rotisserias. 

- Choperias, churrascarias, petiscarias. 

- Estabelecimentos de ensino, de pequeno e médio porte. 

- Creches, postos assistenciais, sedes de entidades religiosas, ambulatórios e clínicas. 

- Tipografias, clicherias, malharias. 

- Venda de eletrodomésticos, móveis. 

- Oficinas mecânicas e borracharias. 

- Peixarias, mercados.

- Hotéis e pousadas (poderão exceder o limite de 500m2, desde que aprovado pelo Conselho da 
Cidade de Porto Grande).

- Casas de culto.

- Outros serviços e atividades correlatas e similares.

a.3) Setorial 

Atividades comerciais e de prestação de serviços destinadas ao atendimento de maior abrangência, 
de porte acima de 500m2, tais como: 

- Atividades classificadas como Comércio e Serviço Geral, mas que excedam 500m2.

- instituições bancárias, entidades financeiras, sedes de empresa.
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- Escritórios de comércio atacadista. 

- imobiliárias, clínicas. 

- Centros comerciais, serviços públicos, escritórios de comércio atacadista. 

- Super e hipermercados. 

- Clubes. 

- Serviço de lavagem de veículos. 

- impressoras, editoras.

- Grandes oficinas, oficinas de lataria e pintura.

- Comércio atacadista, comércio varejista de grandes equipamentos.

- Armazéns gerais, depósitos. 

- Entrepostos, cooperativas, silos. 

- Cerâmica, marmorearias. 

- Depósitos de inflamáveis. 

- Agenciamento de cargas, transportadoras. 

- Hospital veterinário, canil, hotel de animais. 

- Serviços de coleta de lixo. 

- Outros serviços e atividades correlatas e similares. 

- Centros de convenções, centro de exposições.

- Estabelecimentos de ensino de grande porte, sociedades culturais.

- Hospitais, maternidades, pronto-socorro.

- Estacionamento de veículos, edifícios-garagem.

- Comércio varejista de combustíveis. 

- Comércio varejista de derivados de petróleo. 

- Campos desportivos, parques de diversões, circos. 

- Outros serviços e atividades correlatas e similares.

b) Quanto à Classificação Hierárquica das Atividades de Recreação e Cultura:
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- Cinemas.

- Teatros.

- Museus.

- Galerias de arte.

- Boates, danceterias e similares.

- Casas de diversão noturna.

- Boliches.

- Clubes sociais e esportivos.

- Casas de espetáculo. 

- Centros de recreação.

- Salões de festas.

c) Quanto à Classificação Hierárquica das Atividades de Manufatureiras:

Atividade que envolve a produção manual ou artesanal de bens, de baixo impacto visual, sonoro 
e de vibração.

d) Quanto à Classificação Hierárquica das Atividades industriais:

Atividade pela qual resulta a produção de bens e transformação de insumos, que causam médio 
e alto impacto de vizinhança.

e) Quanto à Classificação Hierárquica das Atividades Agropecuárias: 

Atividades de produção de plantas, criação de animais e agroindústrias.
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anteProJeto De lei De criaÇÃo Do 
conselHo Da ciDaDe De Porto GranDe

Cria o Conselho da Cidade de Porto Grande, 
define a sua composição e dispõe sobre os 
instrumentos do Sistema de Planejamento 
e Gestão Urbana.

o senHor PreFeito MuniciPal Porto GranDe, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

caPítulo i  
Do conselHo Da ciDaDe De Porto GranDe

art. 1º O Conselho da Cidade de Porto Grande, previsto pelo art. 21, ii, do Plano Diretor de Porto 
Grande, é criado e tem sua composição definida por esta lei.

art. 2º O Conselho da Cidade de Porto Grande é formado por 20 (vinte) integrantes, sendo 10 
(dez) representantes do Poder Público Municipal e 10 (dez) representantes dos segmentos da 
Sociedade Civil, assim designados:

i - Poder Público Municipal:

a) 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes indicados pelo Poder Executivo Municipal, 
por meio de Portaria;

b) 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes indicados pelo Poder Legislativo Municipal, 
aprovados no plenário da Câmara e indicados por meio de ato da mesa da câmara.

ii - Sociedade Civil:

a) 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes do segmento dos movimentos populares, 
associações comunitárias e associações de moradores;

b) 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) suplentes do segmento dos empresários;

c) 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) suplentes do segmento dos trabalhadores;

d) 1 (um) membro titular e 1 (um) suplentes do segmento de entidades profissionais, acadêmicas 
e de pesquisa;

e) 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente do segmento de organizações não governamentais 
(ONGs).
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§1º O mandato dos Conselheiros titulares e suplentes é de 2 (dois) anos contados da data da 
posse.

§2º Os Conselheiros tomam posse na primeira reunião do Conselho realizada sob a nova 
composição.

§3º Os representantes da Sociedade Civil serão obrigatoriamente eleitos em Conferência da Cidade 
convocada para este fim sem prejuízo de outros itens de pauta e nomeados por Decreto do Prefeito.

§4º Para cada membro titular deve ser designado 1 (um) membro suplente.

§5º Na ausência do titular, o suplente participa da reunião com plenos poderes de voz e voto.

§6º Em qualquer situação os suplentes podem participar como observadores com direito a voz.

art. 3º Os segmentos da Sociedade Civil são assim definidos:

i - Trabalhadores, as pessoas vinculadas a entidades sindicais, sindicatos, federações, confederações 
e centrais sindicais de trabalhadores legalmente constituídos.

ii - Empresários, as pessoas vinculadas entidades de qualquer porte, representativas do 
empresariado relacionadas à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, inclusive 
cooperativas voltadas à questão do desenvolvimento urbano.

iii - Movimento Popular, as pessoas vinculadas a associações comunitárias ou de moradores, 
movimentos por moradia, movimentos de luta por terra e demais entidades voltadas à questão do 
desenvolvimento urbano.

iv - Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa, as pessoas vinculadas a entidades 
representativas de associações de profissionais autônomos ou de empresas, profissionais 
representantes de entidades de ensino, profissionais atuantes em centros de pesquisas das diversas 
áreas do conhecimento. Enquadram-se também conselhos profissionais, regionais ou federais.

v - Organizações Não Governamentais, as pessoas vinculadas a entidades do terceiro setor com 
atuação na área do desenvolvimento urbano, na defesa do meio ambiente e de outros direitos e 
interesses difusos que se relacionem ao Plano Diretor do município.

art. 4º A primeira reunião do Conselho da Cidade de Porto Grande será convocada pelo Prefeito 
Municipal ou por seu representante indicado, que assumirá a Presidência do Conselho da Cidade 
de Porto Grande.

art. 5º O Conselho da Cidade de Porto Grande deve aprovar seu regimento interno.
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caPítulo ii  
Dos instruMentos Do sisteMa De PlaneJaMento e GestÃo urBana

art. 6º A Conferência da Cidade de Porto Grande será convocada pelo Conselho da Cidade de 
Porto Grande ou, na ausência deste, pelo Prefeito Municipal de Porto Grande, que publicará, 
por meio de decreto, edital de convocação com o regimento da Conferência, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias.

§1º O Conselho da Cidade de Porto Grande, quando convocar a Conferência, o fará por meio de ato 
próprio, definido em seu regimento interno, respeitando, no mínimo, o mesmo prazo estabelecido 
no caput, e dando à convocação e ao regimento da Conferência a devida publicidade, devendo ser 
assegurado o apoio do município para a divulgação.

§2º É livre a participação de todos os cidadãos, assegurado o direito a voz e voto, na Conferência 
da Cidade de Porto Grande, salvo se o regimento da Conferência previr a realização de etapas 
prévias para a escolha de delegados, situação em que a participação será livre durante a etapa 
preparatória para escolha de delegados, mas o direito ao voto na Conferência será assegurado 
exclusivamente aos delegados eleitos para este fim, ou seus suplentes, na forma do regimento.

art. 7º As audiências públicas, oficinas de participação e consultas públicas podem ser convocadas 
pelo Prefeito Municipal de Porto Grande, pela mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Grande 
ou pelo Conselho da Cidade de Porto Grande.

Parágrafo único. Em qualquer caso, deve ser dada a devida publicidade para a audiência pública, 
com a divulgação da pauta, data, horário e local em que será realizada, sempre com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias da sua realização.

art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Grande, AP, 1º de março de 2013

Prefeito
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anteProJeto De lei De criaÇÃo Do FunDo MuniciPal De DesenvolviMento 
urBano De Porto GranDe

Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Porto Grande.

o senHor PreFeito MuniciPal De Porto GranDe, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A presente lei cria e regulamenta o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
previsto pelo Plano Diretor de Porto Grande.

Art. 2º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU, de natureza contábil 
e orçamentária, vinculado ao Conselho da Cidade de Porto Grande, tem por objetivo apoiar 
financeiramente os programas e projetos de interesse social, em benefício das áreas de população 
de baixa renda do município, principalmente os relacionados com:

I - Planejamento e controle do desenvolvimento de aglomerados urbanos;

II - Transporte coletivo e sistema viário urbano;

III - Criação e localização de novos núcleos urbanos;

IV - Projetos e programas de urbanização;

V - Saneamento ambiental e limpeza urbana;

VI - Estudos e pesquisas na área de desenvolvimento urbano;

VII - instalação e melhoria dos equipamentos sociais urbanos destinados ao desenvolvimento 
das atividades comunitárias;

VIII - Produção de Habitação de interesse Social;

IX - Promoção de ações de prevenção de riscos.

Art. 3º Compete ao Conselho da Cidade de Porto Grande administrar e aplicar os recursos 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FMDU.

Art. 4º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU se constitui de receitas 
orçamentárias e extraordinárias, compreendendo:

X - Recursos provenientes de convênios, contratos e acordos firmados com entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais;
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XI - Transferências dos governos federal e estadual, para aplicação em programas e projetos 
de desenvolvimento urbano;

XII - Empréstimos que venham a ser contraídos junto a entidades públicas ou privadas;

XIII - Compensações e contraprestações previstas para empreendimentos no território do 
município de Porto Grande;

XIV - Recursos oriundos da outorga onerosa do direito de construir e de operações urbanas 
consorciadas;

XV - Recursos destinados pelo município;

XVI - Subvenções ou doações do Poder Público ou de pessoas de Direito Privado;

XVII - Retorno financeiro das aplicações realizadas com recursos do Fundo;

XVIII - Recursos oriundos de receitas diversas.

Art. 5º Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, 
verificados no final de cada exercício, constituirão receita do exercício seguinte.

Art. 6º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU se constitui de subcontas 
destinadas ao atendimento de programas específicos e prioritários de desenvolvimento urbano.

Art. 7º O funcionamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será 
regulamentado por atos do Conselho da Cidade de Porto Grande.

§1º O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será vinculado ao gabinete do Prefeito.

§2º O ordenador de despesas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será o 
Prefeito Municipal de Porto Grande.

§3º A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano depende de 
aprovação do Conselho da Cidade de Porto Grande, nos termos de seu regimento interno.

§4º É permitida a reserva de percentual, limitado a 5% das receitas do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano – FMDU, para a as despesas operacionais necessárias à sua manutenção.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Porto Grande, AP, 1º de março de 2013

Prefeito
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