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 INTRODUÇÃO: 

A percepção dos problemas ambientais que adveio com a modernização, e 
com o desenvolvimento do capitalismo, trouxe a tona a maneira como o homem tem se 
relacionado com a natureza ao longo da história. E, a melhor maneira de conciliar o 
homem com a natureza foi pensar e agir de forma sustentável. O desenvolvimento 
sustentável seria a solução para os problemas que a modernização trouxe ao meio 
ambiente. No entanto, o desenvolvimento permaneceria “desigual e combinado”, visto 
que o desenvolvimento econômico continua ligado ao desenvolvimento tecnológico, 
portanto, atrelado à manipulação, e não a detenção, dos recursos naturais. Assim, os que 
podem manipular melhor os recursos naturais e deles tirar maior proveito, são os mais 
desenvolvidos. Com isto, a grande maioria age em prol de si mesma, enquanto outros 
fazem de conta que também estão envolvidos no processo de desenvolvimento.  

Dentro da perspectiva de desenvolver o local, ou do “pensar globalmente e 
agir localmente”, adotou-se estratégias de desenvolvimento, no qual o desenvolvimento 
em pequena escala seria a chave do desenvolvimento global. Desta maneira, o local 
ganhou ênfase. Posto que cada localidade ou município conheça suas especificidades, 
portanto, seus problemas e as melhores estratégias para resolvê-los, envolvendo a 
sociedade como um todo na busca de melhores resoluções. Além disso, a administração 
pública necessita achar resoluções para seus problemas. Portanto, a descentralização da 
gestão será uma forma de sanar os desafios propostos pela administração do meio 
ambiente e da economia. 

Desta arte, surge em meio ao desenvolvimento sustentável a gestão 
ambiental e, também, a municipalização da gestão ambiental, como uma forma de 
enaltecer o desenvolvimento local.  

 
1. GESTÃO AMBIENTAL 

                                                 
1 Artigo baseado na Dissertação de Mestrado, Municipalização da Gestão Ambiental: Situação Atual dos 
Municípios do Estado do Pará, defendida em 02/03/2007, pelo Programa de Pós Graduação em Geografia 
da Universidade Federal do Pará. 



Nos últimos anos têm-se acirrado as discussões sobre meio ambiente. E a 
estas discussões estão intimamente ligadas à evolução do sistema econômico capitalista, 
e as transformações ambientais causadas por essa evolução/ desenvolvimento, visto que 
a matéria prima para a fabricação de produtos e para o comércio origina-se na natureza. 
Aos poucos a natureza foi transformada em matéria manipulável e sem vida própria, foi 
dessacralizada, desmistificada e politizada.  

Durante muito tempo à relação sociedade natureza foi tida como algo 
indissociável, ou seja, o homem significava a própria natureza. Assim, se o homem 
evoluía e, conseqüentemente se desenvolvia, a natureza evoluía e se desenvolvia 
também, e vice-versa.  

Com a evolução na socialização/relações dos homens, e do próprio 
pensamento social, o homem apropria-se da natureza, onde a intensa produção de 
alimentos, e a intensificação das relações sociais e a valoração individual irão enfatizar 
a exploração intensa dos recursos naturais. A natureza é imposta o papel de fonte 
inesgotável de recursos naturais.  

A exploração intensiva de recursos naturais, e as conseqüências dessa 
crescente utilização ocasionaram questionamentos e resoluções sobre o como explorar a 
natureza sem agredi-la, ou seja, criar um desenvolvimento sustentável, no qual o 
homem pudesse explorar a natureza sem comprometer sua auto-sustentação, a própria 
natureza e, sem esquecer-se do futuro. Surge assim, o conceito de desenvolvimento 
sustentável, “como uma tentativa de explorar a relação entre o desenvolvimento e o 
meio ambiente”, (BANERJEE, 2003, p. 81) de forma equilibrada, ou seja, gerir a 
exploração dos recursos naturais com a capacidade de suporte da natureza. E para que a 
natureza seja explorada “corretamente” é necessário gerir e planejar tais atividades  

A gestão é entendida como ato ou efeito de gerir, de administrar. Para 
alguns autores a gestão está vinculada diretamente com o poder absoluto e exclusivo, 
para outros, vinculasse a idéia de negociação (BORDALO, 1998). No entanto, durante 
muito tempo a gestão foi vista apenas como poder absoluto e exclusivo, sem a 
participação da sociedade, e sempre relacionada ao quadro político.  

De acordo com Coelho (2000), Bressan (1996) e Moraes (1994) a gestão 
configura a mediação das relações entre sociedade e natureza no qual ocorre uma 
descentralização do poder, cujo conjunto de agentes estará dentro e/ou adequado à 
estrutura do Estado, estando contido o poder público (agentes sociais), visando à 
implementação de políticas ambientais, e também, o desenvolvimento econômico e 
social, bem como a conservação do meio ambiente. 

Para Bordalo (1998), Loureiro (1992) e Gusmão (1991), 
complementando os autores citados anteriormente, a gestão é uma maneira de assegurar 
a adequação entre a exploração e as especificidades do meio ambiente, através de 
mecanismos institucionais, baseados em princípios e diretrizes previamente acordados 
entre os diferentes agentes públicos, para impulsionar coordenadamente o inventário, o 
uso, o controle, a preservação e proteção do meio ambiente. 

A gestão também é compreendida como uma atividade política que objetiva 
a racionalização/ maximização do uso dos recursos naturais. E para que a gestão seja 
colocada em prática, serão colocados instrumentos jurídicos e institucionais, tendo por 
objetivo garantir à população o uso adequado dos recursos naturais, tanto nos aspectos 
quantitativos quanto qualitativos.  



O sistema de gestão brasileiro é constituído por vários princípios e 
diretrizes. Inserido nestas diretrizes estão: a política ambiental, o planejamento 
ambiental, o método e o gerenciamento ambiental.  

E o sistema de gerenciamento inclui além dos organismos, agências 
reguladoras e instalações governamentais e privadas, a política ambiental, o método de 
gerenciamento, o gerenciamento, colocando-os em prática através do seu instrumento 
que é o planejamento ambiental. 

Os instrumentos são ações que orientam o governo e a sociedade, 
possibilitando o controle e administração dos recursos naturais. O sistema de 
gerenciamento é um conjunto de organismos, agências e aparelhos governamentais e 
privados, instituídos com o objetivo de executar a política Ambiental, através do 
Modelo de Gerenciamento adotado e tendo-o por instrumento, para regular e avaliar o 
planejamento do uso, controle e proteção do ambiente. 

Desde a década de 1950 o Estado vem concebendo planos de 
desenvolvimento econômicos e superintendências regionais, como forma de praticar a 
gestão. No município a gestão se configura, a princípio, apenas no planejamento 
urbano. 

No nível governamental a gestão ambiental é institucionalizada em 1973 
com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao 
Ministério do Interior, analisando a problemática ambiental, bem como o gerenciamento 
do meio ambiente.  

Neste período, de 1950 até o final da década de 1970, a idéia que se tem de 
gestão ambiental é a de criar “Reservas Naturais”. Porém, esta prática encontrou 
dificuldades, já que as “áreas intocadas” revelaram-se onerosas para o Estado, cuja 
conseqüência foi o abandono e descaso com inúmeras áreas de preservação 
(BORDALO, 1998). 

Além disso, as políticas ambientais foram intimamente ligadas às políticas 
econômicas do Estado, obedecendo aos incentivos e regras do governo, principalmente 
no setor econômico. Todavia, este quadro se modificou com a instituição da Política 
Nacional de Meio Ambiente de 1981 e da Constituição Federal de 1988. 

A Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA - instituída pela lei nº 6938 
de 1981, diferente de outras leis, estabelece a distribuição e descentralização da gestão 
ambiental entre os níveis de governo, ou seja, distribui competências entre os órgãos 
federais, estaduais e municipais, e não mais obedecendo à política econômica, como era 
de costume. A PNMA estabelece as principais bases para a gestão ambiental, seja no 
âmbito da União, seja no âmbito do município. Também adota como mecanismos para 
coordenar a Política Ambiental nas várias escalas políticas, o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – SISNAMA e o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Em 2003, foi criado Comissões Técnicas Tripartites Estaduais e Comissão 
Técnica Bipartite do Distrito Federal, que funcionam como espaços de diálogos 
ambientais entre os órgãos e entidades dos entes federados, fortalecendo o Sisnama. No 
Estado do Pará, fazem parte da Comissão Tripartite Estadual: o IBAMA, como órgão 
federal; a SECTAM, como órgão estadual; a Associação dos Municípios do Araguaia e 
Tocantins – AMAT, o Consórcio de Desenvolvimento Sócio Econômico Intermunicipal 
– CODESEI, e a Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA, como órgãos e entidades municipais.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta um capítulo inteiro sobre o meio 
ambiente, refletindo anseios e discussões entre as várias instâncias da sociedade, bem 
como de órgãos ambientais desde a esfera federal até a municipal, dando um grande 



avanço a questão ambiental. É estabelecido os princípios constitucionais: o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado; o meio ambiente é um bem de uso comum e bem 
de interesse difuso.  

Outra questão importante na Constituição Federal é o fortalecimento do 
poder local municipal em várias instâncias, ou seja, o município através da coordenação 
da gestão ambiental municipal, por exemplo, tem a oportunidade de dinamizar e 
melhorar a qualidade do meio ambiente municipal e, conseqüentemente, a qualidade de 
vida da população que interage com o meio ambiente. 

Com o objetivo de integrar os entes federados na gestão ambiental, em 1993 
foi lançado o Plano Nacional de Descentralização da Gestão Ambiental - PNDGA, no 
qual buscava parceria para a gestão ambiental com os Estados e municípios, através da 
criação de Políticas Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, e a criação dos 
respectivos conselhos e órgãos gestores. Portanto, concerne aos Estados e municípios o 
desenvolvimento de suas próprias leis e normas e que não contrarie a legislação, 
resoluções, decretos, etc. federal. Desta forma, a gestão ambiental será descentralizada e 
representará a participação da sociedade como um todo, de forma sistêmica e 
integradora. Assim também serão fortalecidos os órgãos componentes do SISNAMA. 
Na avaliação da gestão ambiental descentralizada será possível aperfeiçoar a legislação 
ambiental federal; definir áreas prioritárias para atuação de órgãos ambientais; 
identificar, transferir ou delegar atividades e atribuições para órgãos estaduais e 
municipais, de acordo com a capacidade dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – 
OEMA’s; e avaliar fontes de recursos para sustentação das OEMA’s. 

 

1.1. O Município Enquanto Gestor 
A gestão ambiental tem sido marcada por vários fatores, tal como a criação 

de instancias de gestão ambiental. E o slogan que melhor explica a descentralização da 
gestão ambiental é “pensar globalmente e agir localmente”, ou seja, o que for feito no 
ambiente local terá reflexo no global e que, as questões ambientais são mais bem 
tratadas na esfera local, através da proteção do meio ambiente, de acordo com as 
competências colocadas na Constituição Federal.  

A descentralização/municipalização da gestão ambiental tem como desafio 
desenvolver economicamente o município, sem degradar o meio ambiente, ou seja, uni 
as duas grandes vertentes para alcançar o desenvolvimento sustentável: o crescimento 
econômico e a preservação ambiental. Com isto, de acordo com Palheta da Silva (2000) 
podemos dizer que a municipalização da gestão ambiental é compreendida como um 
novo tipo de governo local, no qual se adota a participação ativa da sociedade civil, 
ampliando também seu poder de barganha em prol de melhoras na qualidade de vida e, 
conseqüentemente, na qualidade ambiental. 

Cabe aos municípios propor normas gerais, suplementares e 
complementares para a gestão ambiental, de acordo com as características ambientais 
municipais, sem ferir a legislação federal, bem como as resoluções do CONAMA. 

Com a criação do SISNAMA, o município também foi responsabilizado 
pela gestão ambiental, colocando-o como componente, com o papel de efetivar a 
articulação entre os órgãos e entidades, desde a escala local até a federal.  

Aos órgãos e entidades locais cabe controlar e fiscalizar atividades que 
sejam capazes de provocar a degradação ambiental. Com o intuito de melhor integrar e 
coordenar a gestão ambiental, pouco a pouco vai se criando as Secretarias, Conselhos e 
Fundos Municipais de Meio Ambiente. 



Desde a promulgação da Constituição Federal, podemos verificar, de acordo 
com os dados do IBGE (2005), que cresceram no país a quantidade de municípios 
dotados de órgãos ambientais, porém, a criação da grande maioria esteve vinculada a 
processos, a democratização e às crises sociais que os municípios enfrentavam. Outros 
municípios criaram suas políticas ambientais como forma de agregar suas políticas 
ambientais para acrescentar a participação civil na definição de diretrizes e leis, no 
intuito de regular as questões ambientais. 

Além disso, citam-se as adversidades que os municípios enfrentaram no que 
tange a estrutura administrativa e técnica que deveria ser criada, posto que na falta de 
pessoal competente, não poderia estabelecer contratos aleatórios, limitados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 

Um dos requisitos para a gestão ambiental municipal é o estabelecimento de 
estruturas organizacionais. Um Órgão Municipal de Meio Ambiente – OMMA – pode 
adquirir diferentes estruturas: 

• Órgão de administração direta: secretarias, autarquias, fundações e 
agências; 
• Órgão de administração indireta: mantêm vínculo administrativo com o 

poder executivo municipal, conservando também sua autonomia; 
A criação de Secretaria de Meio Ambiente depende da aprovação de lei 

municipal. E, muitas vezes os OMMA’s estão vinculados a outros tipos de secretarias, 
como de saúde e agricultura, abrangendo um percentual de 62% dos municípios 
brasileiros, de acordo com os objetivos que se querem alcançar com a criação de um 
OMMA (IBGE, 2005). No Estado do Pará o maior percentual de vinculação está com 
secretarias ou órgãos de saúde. Isto ocorre também pela falta de pessoal habilitado para 
exercer atividades junto ao OMMA. 

No Estado do Pará, a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente – SECTAM, com o intuito de fortalecer os mecanismos para a gestão 
ambiental no Estado, vem preparando municípios para assumirem sozinhos as 
atividades de gestão ambiental local, descentralizando e compartilhando a gestão 
ambiental, através de apoio técnico e recursos oriundos do Fundo Estadual de Meio 
Ambiente – FEMA. Até junho de 2005, de um universo de 143 municípios, apenas 
quatro municípios (Itaituba, Marabá, Santarém e Parauapebas) possuem convênio com a 
SECTAM. 

A SECTAM tem os seguintes objetivos no processo de descentralização 
da gestão ambiental: 

• Avaliar o aspecto legal relativo às competências, a nível estadual e 
municipal, na execução da gestão ambiental descentralizada; Definir ações de 
descentralização e/ou interiorização da Política Ambiental no Pará, constituindo 
parcerias com os municípios, através das prefeituras locais; Assessorar o poder público 
municipal e fortalecer institucionalmente as unidades administrativas responsáveis pela 
gestão ambiental municipal, possibilitando o desenvolvimento de ações ambientais; 
Estimular a criação e a consolidação de canais de interlocução entre o Poder Público e a 
sociedade civil, visando uma ação compartilhada no trato dos problemas ambientais, 
especialmente em áreas críticas; Orientar o processo de gestão ambiental municipal, 
quanto ao arcabouço legal, criação e/ou implementação de unidades administrativas, 
Conselhos Municipais de Meio Ambiente – CONDEMA’s e outros; Promover e/ou 
apoiar a Capacitação e Formação em gestão ambiental de servidores públicos 



municipais; Garantir a manutenção das atividades, transferidas ou delegadas aos 
municípios; Monitorar com o auxílio do geoprocessamento e sensoriamento remoto, o 
detalhamento do grau de desmatamento do Estado e uso atual do solo, visando 
direcionar as Políticas Ambientais e o Desenvolvimento Econômico dos Municípios. 

Como instrumentos de ação para a gestão ambiental enfatizam-se apenas 
dois: O Plano Diretor, que foi previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 182, 
sendo regulamentado pelo Estatuto da Cidade, mas que deve ser aprovado por Lei 
Municipal, tendo por objetivo promover o desenvolvimento e expansão urbana. O Plano 
Diretor deve ser elaborado, de modo a articular o planejamento municipal com: o plano 
plurianual e plano de diretrizes orçamentárias anuais. Também é obrigatório em 
municípios: com mais de 20 mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas; em áreas com especial interesse turístico; situados em área de 
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na 
região ou no país. 

No Estado do Pará, são 85 os municípios obrigados a elaborar Plano 
Diretor, sendo que dos 143 municípios que o Estado do Pará possui, 108 estão em fase 
de elaboração, dentre os municípios em fase de elaboração podemos citar: Capanema, 
Salinópolis, Bragança, Quatipuru, Mãe do Rio e São Domingos do Capim; os principais 
problemas na elaboração do plano esbarram nas questões administrativas e técnicas. 

A Agenda 21 Local, como instrumento de gestão, funciona como o próprio 
nome nos diz, como uma agenda na qual são colocados compromissos e atividades que 
devem ser desenvolvidas. É utilizada como instrumento norteador do Plano Diretor 
Municipal, e tem por objetivo principal o desenvolvimento sustentável. 

Tanto a Agenda 21 global, quanto a local devem refletir a convergência de 
interesses da sociedade civil e do poder político, visto que a Agenda 21 contempla um 
processo de natureza participativa, ampla e transparente nas decisões tomadas 
(TRINDADE, 2001), constituindo assim um plano de ação de médio e longo prazo. 

 

2. A CONTRUÇÃO DA MALHA MUNICIPAL E AS QUESTÕES 
AMBIENTAIS. 
 

A construção da malha municipal, e os problemas ambientais do Estado do 
Pará estão relacionados ao processo de ocupação histórica e com a organização 
geográfica da região.  

A colonização iniciada pelos europeus e posteriormente as incentivadas pelo 
governo federal determinaram a utilização do território paraense e, conseqüentemente, 
os problemas ambientais que resultaram das atividades exercidas.  

Os europeus iniciaram a exploração do território amazônico pelo litoral e 
depois adentraram o rio amazonas e seus afluentes. Os núcleos populacionais que foram 
fundados tinham objetivos militares de proteger o território português das invasões 
estrangeiras. As missões religiosas, além de catequizar os índios e domesticá-los, 
introduziram as atividades agrícolas e extrativas para manter as missões. Dos 143 
municípios que existem no Estado do Pará cerca de 50 são resultado da colonização 
portuguesa (Monteiro, 2005). As mesorregiões mais antigas são: a Metropolitana de 
Belém, a nordeste paraense e do Marajó.  



Durante aproximadamente três séculos o Pará dependeu da bacia 
Amazônica, a população era tipicamente fluvial até a década de 1950. Aos aspectos 
fluviais estava subordinada não só a população, mas também a economia. 

As principais fontes de produção eram o rio e a floresta. Da floresta 
originaram-se ciclos econômicos (drogas do sertão, borracha, cacau nativo, castanha-
do-pará, etc.) que serviram de sustento para a população nativa e para os migrantes. 
Além dos produtos extrativistas, a agropecuária complementou a economia da 
mesorregião do Baixo Amazonas e do Marajó.  

A construção de rodovias para ligar o Pará ao restante do Brasil propiciou o 
surgimento de povoados que não viveriam mais em função dos rios, mas de uma nova 
economia, baseada na pecuária, na lavoura permanente e na exploração mineral. A 
transamazônica, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí e os grandes projetos minerais, 
transformaram principalmente o sul do Pará. 

Os pólos madeireiros se fixaram ao longo das rodovias e de cursos d’água, 
destacando municípios como Paragominas, Marabá, Tucuruí (mesorregião nordeste 
paraense) e Santarém (mesorregião do baixo amazonas).  

No início da década de 1980 foi descoberto jazida de ouro em Serra Pelada, 
provocando concentração populacional e problemas ambientais – retirada da vegetação 
e uso de mercúrio. A extração mineral expandiu-se para outros lugares: Tucumã, 
Ourilândia do Norte e Rio Maria. Embora tenham surgido vários núcleos de exploração 
mineral, atualmente a exploração mineral é representada por dois grandes projetos: na 
serra dos Carajás (mesorregião sudeste paraense) e no rio Trombetas (mesorregião do 
baixo amazonas). 

A atividade agropecuária foi desenvolvida modestamente, aproveitando os 
campos naturais do Marajó. Porém, após a implantação de rodovias e dos incentivos 
fiscais, a agropecuária expandiu-se para outras regiões do Pará. 

A região do rio Tapajós ainda tem como base econômica o extrativismo, 
principalmente a indústria madeireira e a pesca, com incentivo a agropecuária. A região 
tem potencial hidroenergético, tendo como principais elos a BR-163 e a BR-230. As 
cidades mais antigas estão próximas ao rio Tapajós, e as mais novas situam-se ao longo 
das Br’s que foram construídas. Abrange pequena parte da mesorregião do Baixo 
Amazonas e grande parte do Sudoeste Paraense. As áreas antropizadas situam-se no 
raio de atuação da BR-163 e BR-230, caracterizando-se como áreas de atividades 
consolidadas ou de expansão, também possui áreas de uso controlado e de usos 
especiais. 

A região do Baixo amazonas é delimitada pela margem direita do rio 
Amazonas, e por áreas próximas aos rios Tapajós e Xingu e é cortada pela BR-230, está 
inserida na mesorregião do Baixo Amazonas e uma pequena parte no Sudoeste 
Paraense. Tem como atividades: a agropecuária que aproveita os campos férteis, a 
agricultura sazonal e a atividade madeireira. A região é alvo de especulações e disputa 
pelo uso da terra por madeireiros e pela população local. A vulnerabilidade natural é 
moderada e estável. Caracteriza-se por áreas consolidadas, de expansão e de 
recuperação. 

A região Portel-Marajó é caracterizada por duas sub-regiões, uma insular e 
uma continental. A insular, que abrange a ilha do Marajó, que faz parte da mesorregião 
do Marajó, tem como atividades econômicas a pequena produção agrícola, a pesca, o 
extrativismo, no extrativismo destaca-se a exploração e beneficiamento de madeira. Na 



porção continental, que se delimita pelas bacias dos rios Anapú e Bacajá, abrangendo 
pequenas partes da mesorregião sudoeste, sudeste e nordeste paraense, a principal 
atividade é a agropecuária de corte que é praticado próximo a BR-230. As áreas de uso 
consolidado ou a consolidar são as áreas próximas a BR-230 que já sofreram 
antropização, a área insular é caracterizada por área de usos especiais, cuja 
vulnerabilidade ambiental é moderada e o grau de antropização limitou-se a atividade 
itinerante agrícola, sendo idealizada a implantação de Reserva Extrativista – RESEX 
para esta sub-região. 

A região da Costa Atlântica-Nordeste abarca a mesorregião metropolitana de 
Belém, o nordeste paraense e parte do sudeste paraense (microrregião de Paragominas). 
É a região de colonização mais antiga e a mais densamente povoada e também a que 
possui a maior rede de infra-estrutura. É a área mais antropizada do Estado, com poucos 
vestígios de floresta primária, abrigando projetos de exploração e industrialização de 
minérios, indústria madeireira, indústria pesqueira, produção agropecuária e 
agroindustrial. É a região de uso consolidado ou a consolidar, no qual os ecossistemas 
foram degradados pelo uso intensivo do fogo para desmatamento, necessitando 
reorganização do setor produtivo que respeite os limites atuais do meio ambiente. É a 
região com maior índice de remoção da cobertura vegetal, em que alguns municípios 
apresentam grau maior que 90% de antropização.  

Os modelos econômicos implantados na Amazônia causaram danos ao meio 
ambiente: a agropecuária e a atividade madeireira implantados nas décadas de 1960 e 
1970 ocasionaram a queimada da floresta e a morte de várias espécies vegetais e 
animais; a partir dos anos 1980 maior apoio foi dado à mineração (Loureiro, 2002). A 
abertura de rodovias impulsionou a migração para a Amazônia e, acentuou os 
problemas ambientais em virtude da exploração desordenada dos recursos naturais que 
foi apoiada pela política equivocada do governo federal que através de incentivos fiscais 
e cessão de terras (Loureiro, 2003). O macrozoneamento proposto pelo governo federal 
é uma forma de equacionar os problemas ocasionados por anos de omissão aos 
problemas ambientais e continuar as diversas ações ambientais que já vem ocorrendo no 
Estado do Pará principalmente a partir da década de 1990. 
 
3. MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO PARÁ 

A gestão ambiental no Estado do Pará segue o modelo nacional, ou seja, 
segue as questões políticas e econômicas e, em última instância a questão ambiental. 
Este quadro político econômico se repete até o final da década de 1980, quando se 
percebeu a necessidade da conciliação entre desenvolvimento e sustentabilidade 
ambiental. Embora nos anos de 1930 a 1985 já houvesse algumas legislações ambientais 
federais, na prática elas foram negligenciadas.  

No que concerne à gestão ambiental, o Estado do Pará atravessou duas 
fases. A primeira fase começou em 1977 sob coordenação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, atual ADA, e, através desta os Planos de 
Desenvolvimento da Amazônia – PDA’s foram colocados em prática por meio de 
projetos agropecuários; rodoviários; madeireiros; hidrelétricos e minero-metalúrgicos. 
Estes projetos foram impulsionados através da política de incentivos fiscais promovida 
pelo governo estadual e federal, resultando em uma ocupação predatória, causando 
grandes impactos ambientais. Nesse período, existia uma Coordenadoria de Ecologia 
Humana e Saúde Ambiental – CEHSA, ligada a Secretaria de Estado de Saúde Pública 
– SESPA que fazia precariamente o controle ambiental no Estado. 



Com a criação da Política Nacional de Meio Ambiente em 1981 e 
implantação do CONAMA e do SISNAMA, em virtude da estruturação da gestão 
ambiental nacional, algumas modificações foram feitas na gestão ambiental Estadual. 
Em 1987 o Conselho Estadual de Saúde – CES foi transformado em Conselho Estadual 
de Saúde Saneamento e Meio Ambiente – COSAMA, mas agindo de forma muito 
pequena. E, embora tenha sido criada a Secretaria de Estado, Ciência Tecnologia e 
Meio Ambiente – SECTAM, sua implantação não foi efetuada de fato e, cuja gerência 
ambiental foi exercida pelo Departamento de Meio Ambiente, cabendo a este 
departamento planejar, coordenar, executar e avaliar a educação e a vigilância 
ambiental, bem como análise e medições ambientais. 

Em 1989 foi promulgada a Constituição do Estado do Pará que, assim como 
na Constituição Federal de 1988, dedicou capítulo exclusivo ao meio ambiente e, ainda 
dedicou outros capítulos a assuntos específicos sobre os recursos minerais, hídricos e da 
pesca predatória. 

A criação e funcionamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente – 
COEMA, em 1990 deu início a Segunda fase da gestão no Estado; e a implantação de 
fato da SECTAM em 1991, esta incorporando todo o Departamento de Meio Ambiente 
da SESPA. Porém, só em 1995 é que foi promulgada a Lei Ambiental do Estado, nº 
5887, dispondo sobre a Política Estadual de Meio Ambiente - PEMA.  

A Política Estadual de Meio Ambiente segue os mesmos princípios da 
legislação Federal, e ressalta que deve ser garantida a participação popular nas decisões 
relacionadas ao meio ambiente, através de representações da sociedade civil no 
Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA (LOUREIRO, 2002). Nesta mesma 
lei, ainda é feita referência à criação do Sistema Estadual de Meio ambiente – SISEMA, 
para efetuar a implantação da lei e também, com o intuito de apoiar o SISNAMA.  

Os Estados e Municípios têm autonomia para disporem sobre suas 
características próprias, por isso, apresenta capítulos específicos de controle ambiental, 
diferente da PNMA que só apresenta princípios ambientais. 

A partir desta lei foi criada o Plano Estadual Ambiental, em 1996, propondo 
como já concebido na lei, a gestão ambiental integrada e participativa, de acordo com o 
SISEMA. Ressalta-se também que em 25 de julho de 2001 foi estabelecida a Lei nº. 
6381, correspondente a Política Estadual de Recursos Hídricos, abrangendo os mesmos 
preceitos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 
3.1. Situação Atual dos Municípios 

Desde as últimas décadas do século passado transformações têm sido feitas 
em favor de “um novo pacto social”, no qual se busca uma gestão responsável do meio 
ambiente e da sociedade. “O principal objetivo seria o de garantir melhor qualidade de 
vida para as gerações que irão crescer e viver no novo século” (CAMARGO, 2003, p. 
308). 

O processo participativo no Brasil foi concretizado principalmente nas 
questões ambientais, através da legislação ambiental e dos órgãos que foram criados 
através da legislação. A Constituição Federal de 1988 através do federalismo 
cooperativista que dividiu a competência nos três níveis de governo e o Sisnama, 
através da organização descentralizada e de um conselho deliberativo e participativo 
metamorfoseou a relação entre sociedade e Estado. 

Com a Constituição Federal de 1988 novos arranjos institucionais foram 
estabelecidos no que concerne à gestão, no qual o município é tornado ator participante 
e atuante nas políticas públicas na esfera nacional. 



O fortalecimento institucional ocorre através da participação da sociedade no 
Projeto de Gestão Integrada, através da criação e fortalecimento dos Conselhos e 
Órgãos Municipais de Meio Ambiente.  

Em 2001 o Ministério de Meio Ambiente promoveu encontros regionais com 
o intuito de contribuírem para a Agenda 21 Brasileira, ressaltando mais uma vez a 
participação e iniciativa local, e a descentralização de responsabilidades. Nas 
metodologias cita como avanço a facilitação no processo participativo promovendo a 
integração de visões setoriais e o esforço do consenso. 

Desta forma o município tem papel importante na gestão, visto que é a 
instância de poder que conhece detalhadamente seu território, podendo nele agir melhor, 
além da interação limítrofe que existe entre os membros sociais, possibilitando 
melhores análises e respostas às necessidades requeridas. 

No Estado do Pará a preocupação ambiental tem sido atrelada a Sectam, as 
legislações que foram criadas e pela descentralização de poderes, com a participação do 
município através dos órgãos de meio ambiente e da participação desses órgãos no 
Sisema. 

Em 1995 o Governo do Estado lançou um projeto, cuja diretriz seria 
“Desenvolver sem Devastar”, no qual as ações buscam o conhecimento amplo das 
características ambientais do Estado, a estimulação de atividades econômicas não 
predatórias que beneficiem a economia do Estado, e a participação da sociedade, como 
condições prévias e fundamentais para a sustentabilidade ambiental. Dentro das 
diretrizes criadas, em 1996 foi elaborado o Plano Estadual de Meio Ambiente, cujos  
fundamentos pretendem somar esforços para promover a gestão ambiental e territorial 
do Estado. O grande desafio para a gestão está na dimensão territorial do Estado do 
Pará, que supera a de alguns países. Apoiado nesta premissa, a descentralização do 
poder seria a melhor forma de tratar as questões político e sócio econômicas do Estado. 
Para tanto, é necessário à criação de estruturas de gestão ambiental para tratar das 
questões ambientais, através dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente – OMMA’s. 

Os OMMA’s são órgãos que surgiram para dar sustentação ao Sisnama 
através da gestão ambiental, e pode existir sob a forma de secretaria, departamento, 
assessoria, setor ou órgão similar.  

Na região norte do país, 76% dos municípios possuem algum tipo de 
estrutura relacionada ao OMMA.  

No Estado do Pará as mesorregiões do Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense 
e Metropolitana são as que possuem maior percentual de municípios com OMMA’s 
(100%), seguido das mesorregiões do Baixo Amazonas (79%), Nordeste Paraense 
(78%) e Marajó (69%). Dessas mesorregiões o Nordeste Paraense possui a maior 
quantidade de municípios que não possui qualquer tipo de OMMA, representando 4% 
do total de municípios. Adicionado a estes números soma-se a quantidade de municípios 
que não informaram sobre sua estrutura de gestão ambiental, totalizando 12 municípios, 
05 na mesorregião Nordeste, 05 na mesorregião do Marajó e 02 no Baixo Amazonas. 
Os municípios que não possuem ou não declararam suas estruturas de meio ambiente 
são aqueles próximo ao litoral como São Caetano de Odivelas e Colares e cuja atividade 
econômica principal reside sobre a agricultura; e Tailândia, que além da atividade 
agrícola utiliza-se da prática extrativa para  desenvolver sua economia. Cabe lembrar 
também que a mesorregião nordeste é a região mais antropizada do Estado, revelando 
com isso a perduração do passado exploratório que sempre existiu na região, sem 
grandes preocupações com a preservação ou manutenção do meio ambiente. Na Meso 
Marajó a situação se repete e a indústria extrativa prevalece. Como esses municípios 
tem sua arrecadação relacionados à indústria extrativa a implantação de estruturas de 



meio ambiente e legislação seriam empecilhos para o desenvolvimento econômico das 
regiões, posto que normas seriam colocadas e aplicadas e não mais permitiriam a 
exploração desordenada e contínua da região. 

 Quando nos referimo-nos a representação total no Estado de municípios 
com estruturas de gestão ambiental, o Sudeste Paraense destaca-se com 27,27%, 
seguido pelo Nordeste Paraense (26,57%), Sudoeste Paraense (9,79%), Baixo 
Amazonas (7,69%), Marajó (7,69%) e Metropolitana de Belém (7,69%). Os OMMA’s 
no Pará estão distribuídos entre secretarias exclusivas e departamentos de meio 
ambiente. Dos 70 municípios que possuem secretaria exclusiva de meio ambiente, 40% 
localizam-se no sudeste paraense.  

O Sudeste Paraense é a mesorregião de grandes projetos de 
desenvolvimento, que sofre(u) impactos ambientais e sociais, principalmente através da 
extração mineral. Como uma forma de acompanhar e monitorar os impactos ambientais 
causados as secretarias exclusivas tornam-se extremamente importantes, por tratarem 
das questões específicas ao meio ambiente.  O Nordeste Paraense, embora seja a 
segunda mesorregião em secretarias exclusivas, os departamentos de meio ambiente são 
preponderantes, 15% do total de OMMA’s e 41% dos municípios que tem departamento 
de meio ambiente. As mesorregiões do Baixo Amazonas, Marajó e Metropolitana 
revezam-se em 3% e 5% com secretaria exclusiva ou departamento. 

A análise por faixas de população retrata, tomando como referência a 
quantidade total de municípios do Estado, que os municípios que se situam na classe 
entre 20.001 e 100.000 habitantes concentram mais de 50% de municípios que contem 
algum tipo de órgão de meio ambiente, sendo que 32,87% possuem secretária exclusiva 
e 21,68% apresenta departamentos ligados a outras secretarias, 3,50% não possui 
nenhum órgão de meio ambiente. Os municípios com até 5.000 habitantes tem a 
segunda menor representatividade no estado, nos quais apresentam secretaria exclusiva 
e departamento (0,70% cada). A segunda maior representatividade de classes está na 
faixa entre 5.001 e 20.000, abrangendo 36 municípios, nos quais 11,89% possuem 
secretaria exclusiva e 13,29 tem departamento.  

As mesorregiões mais populosas, Metropolitana, nordeste e sudeste 
concentram a faixa populacional entre mais de 20.000 e menos de 100.000 habitantes, e 
também concentram 48,57% das secretarias exclusivas, pode-se dizer então, que quanto 
maior for o contingente populacional do município a gestão ambiental será tratada 
exclusivamente por secretarias próprias. 

A gestão ambiental também está associada a outras secretarias, cujo 
departamento de meio ambiente funciona como parceiro, estabelecendo relações de 
interdependência. Dos 143 municípios do Estado, 54 possuem apenas departamento de 
meio ambiente, dos quais 28 municípios estão atrelados a secretaria de Agricultura 
(51,85), corroborando a perspectiva nacional, no qual 61% dos municípios que possuem 
departamentos têm suas relações atreladas a Secretaria de Agricultura. OMMA’s 
relacionados à Agricultura no Pará ocorrem com freqüência nos municípios com mais 
de 20.000 e menos de 100.000 habitantes, diferente das outras regiões brasileiras, no 
qual o departamento relacionado à secretaria de agricultura ocorre nos municípios com 
menos de 20.000 habitantes.  

Os OMMA’s relacionados à agricultura situam-se na mesorregião Nordeste 
Paraense, fato explicado pela atividade econômica desenvolvida na mesorregião e no 
qual 63,26% dos municípios são rurais, dependentes principalmente da atividade 
agrícola. 

Quanto os relacionados à secretaria de saúde, correspondem a 37,04% dos 
municípios e estão localizados também na mesorregião nordeste, que é uma das 



mesorregiões mais antigas do Estado. As secretarias de Cultura e Turismo, 
Desenvolvimento, Educação, Comércio e Indústria apresentam pequenas percentagens 
no território paraense, encontrando-se disperso nas mesorregiões. 

Quanto à legislação ambiental, antes da Constituição Federal de 1988, foi 
dado ao município à competência de legislar sobre o meio ambiente, através da Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981). As legislações ambientais Estadual e 
Federais são amplamente utilizadas pelos municípios. No entanto, cada município tem 
suas especificidades que irá influenciar na formação de sua legislação própria. A 
legislação ambiental municipal deve ser votada pela Câmara Municipal e regulamentada 
pelo poder executivo.  

A legislação ambiental municipal pode estar impressa na lei maior do 
município que é a Lei Orgânica; através de Estatuto da Cidade; de disposições em 
planejamentos estratégicos, como Plano Diretor, plano de resíduos sólidos, e plano de 
drenagem urbana. 

O Estado do Pará possui legislação básica sobre o meio ambiente, em 
contrapartida alguns municípios possuem algum tipo de norma ambiental. 

Dos 143 municípios do Estado do Pará 46 possuem arcabouço ambiental 
legal. A mesorregião Sudeste Paraense possui a maior representatividade (13,98%), 
destacando municípios como Tucuruí, Rondon do Pará, Parauapebas e Eldorado. Apesar 
de 32,16% dos municípios paraenses possuírem arcabouço ambiental legal, a 
mesorregião do Marajó possui a menor representação de legislação ambiental (>1%). 
Dos municípios com arcabouço legislativo ambiental 69,56% são atuantes. No entanto, 
apenas20% possui lei ambiental própria.  

Observa-se também que a incidência de normas ambientais cresce com o 
aporte populacional, ou seja, os municípios que possuem população entre 20.000 e 
100.000 habitantes são os maiores detentores de legislações específicas, concentradas na 
mesorregião do Sudeste Paraense. 

A legislação ambiental também deve legar em consideração a articulação 
institucional que deve existir entre os entes federados, posto que existam problemas 
ambientais que atingem mais de um município e, através da cooperação e articulação 
entre os municípios os problemas são resolvidos. 

O Conselho municipal de meio ambiente - CMMA também é uma forma de 
cooperação existente para gerir o meio ambiente.   

O CMMA é baseado no modelo utilizado pelo Sisnama, mas em uma escala 
menor. Através da articulação entre sociedade e administração pública, os conselhos 
tornam-se instrumentos de descentralização administrativa. Visto que o CMMA torna-
se um espaço de diálogo e de participação social, através da negociação e mediação de 
demandas e interesses. O CMMA reúne entidades representativas do poder público, 
associação de moradores, associações profissionais, entidades religiosas e organizações 
ambientalistas entre outras.  

A atuação do conselho dependerá do relacionamento das entidades 
participantes, da freqüência de encontros, da amplitude da fiscalização que ocorre no 
município, e dos recursos disponíveis. Esses dados é que irão classificar se um CMMA 
é ativo ou não. 

O exercício das atividades ambientais efetuadas pelos OMMA’s dependem 
de recursos financeiros. Esses recursos podem ser adquiridos através de repasses 
estaduais, convênio, cooperação técnica, acordos administrativos, consórcio 
intermunicipal, ICMS ecológico, multa ambiental ou compensação ambiental. 

Através da criação de fundo específico pela administração pública podem-se 
efetuar diversas atividades da gestão ambiental. No entanto, a criação desse fundo está 



atrelada à legislação que vincule as receitas do município com o aperfeiçoamento de 
mecanismos de gestão ambiental.  Os Fundos Municipais de Meio Ambiente – FMMA 
também podem receber recursos da iniciativa privada ou de organizações não-
governamentais. 

Os FMMA ainda são pouco freqüentes no Estado do Pará, somam 35 com 
apenas 15 atuantes. Este fato se confirma na não obrigatoriedade de existência de 
CMMA para existência do FMMA. Porém, todos os municípios que possuem FMMA 
também possuem CMMA. Assim como também já existem municípios com articulações 
para manter o fundo, através do licenciamento, fiscalização e monitoramento de 
atividades. Dentre esses municípios estão Ananindeua, Barcarena, Belém, Itaituba, 
Parauapebas, Marabá e Santarém. 
 
CONSIDERAÇÕES 

Os seres humanos sempre interagiram com o ambiente, dele se utilizando e 
transformando os recursos disponíveis para suprirem suas necessidades. No entanto, 
essa relação “harmônica” não durou muito. Pois, a partir do final do século XIX, a 
economia moderna produziu transformações ambientais, cuja degradação ambiental 
representou a obrigatoriedade na mudança de atitudes com o ambiente (Palheta da 
SILVA, 2004). 

Na Amazônia, o quadro histórico econômico de exploração sem limites dos 
recursos naturais repetiu ao do restante do país, através dos incentivos fiscais e 
instrumentos creditícios, que foram propostos para colocar a Amazônia no circuito 
econômico. Os planejamentos impostos para a Amazônia excluíram os atores sociais 
que sofriam as ações. “O saldo deste processo contabiliza impactos ambientais e sociais, 
já bastante conhecidos, como os fluxos migratórios, disputas por terras, desmatamentos 
e exploração predatória dos recursos minerais e florestais” (MALATO, 1997).  Durante 
um longo tempo a Amazônia sofreu o autoritarismo centralizador do Governo Federal, 
baseado na exploração intensiva dos recursos naturais. 

No Brasil, a gestão ambiental foi marcada, sobretudo com a Política 
Nacional de Meio Ambiente, e com a integração dos diversos atores sociais num 
sistema integrado que exalta o local, ou seja, a participação do município torna-se 
extremamente importante na composição do sistema de gestão ambiental. 

O governo do Estado, através da SECTAM propôs-se a capacitar pessoal 
para descentralizar a gestão ambiental no Estado do Pará, tornando, pouco a pouco, os 
municípios independentes na gestão ambiental. O Estado prepara seus entes federados 
para articularem as normas ambientais nos diversos níveis de governo, sem contradizê-
las, e sustentar um sistema maior, que é o Sisnama, através da troca e alimentação de 
informações específicas sobre o meio ambiente.  

O Estado do Pará têm passado por diversos impactos ambientais e, a criação 
e atuação dos OMMA’s tem um papel fundamental para resolução e/ou amenização dos 
impactos ambientais causados. 

A análise dos dados sobre a gestão ambiental no Estado reflete a princípio, a 
preocupação com o meio ambiente, pois 124 municípios já possuem OMMA, o que 
representa 86,71% do total de municípios, superando a média da região norte (76%). 

Cerca de 50% dos municípios tratam especificamente sobre o meio 
ambiente, através de secretarias exclusivas. O restante dos municípios que possuem 
OMMA’s são departamentos ligados a outras secretarias. Por um lado, ter-se-ia uma 
gestão ambiental não isolada, que articula o meio ambiente com as outras questões 
relevantes a sociedade, como saúde, desenvolvimento, turismo e agricultura. No 
entanto, alguns estudiosos defendem a idéia de que embora a gestão ambiental deva ter 



uma visão holística, deve haver uma secretaria exclusiva e independente, para “não 
perder tempo” com outras questões que não sejam relevantes ao meio ambiente.  

Outro fato relevante é que quanto mais adensado os núcleos populacionais, 
maior é a tendência por adquirirem OMMA’s exclusivos. 

 Houve evolução na formulação de normas ou diretrizes para gerir o meio 
ambiente. Ainda que a maioria dos municípios utilizem o arcabouço legislativo federal e 
estadual, existem municípios com seu próprio arcabouço legal. A tendência nacional é 
que os municípios utilizam normas municipais contidas na Lei Orgânica. É possível 
imaginar que esses municípios estão apenas dando os primeiros passos para gerir o meio 
ambiente e integrar-se Sistema Nacional de Meio Ambiente. 

Os dados divulgados ainda que mostrem a movimentação dos municípios 
para evoluírem na gestão ambiental, revelam apenas um momento histórico na 
transformação da realidade institucional que deve ser acompanhada de democratização e 
responsabilidade. 

Analisando os caminhos percorridos desde a década de 1970, a constituição 
institucional dos municípios pode ser considerada bem-sucedida e promissora, e que é 
improvável a reversão desse quadro.  

O quadro ainda expõe fragilidades e ocorrências de desenvolvimento 
desigual, que requerem estratégias de expansão da institucionalização para todos os 
municípios. Ainda há o que avançar, mas pelo menos já foi iniciado. 
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