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RESUMO 

 

Apresenta um desenho da gestão ambiental em município de pequeno porte do semiárido 

nordestino, considerando a perspectiva das sustentabilidades ambiental, econômica e social do 

desenvolvimento. A concepção do desenho da gestão ambiental pública repassa por um 

processo de revalorização do local, de reconhecer e compreender as potencialidades e 

fragilidades inerentes a região semi-árida, possibilitando aos atores e instituições envolvidas 

desenvolver competências estratégicas para definição de medidas de mitigação e adaptação as 

vulnerabilidade da região semi-árida. Destaca-se a inserção de novos atores como 

fundamental ao processo de descentralização da gestão ambiental pública, do âmbito estadual 

para o municipal, identificando as principais dificuldades para a evolução da gestão ambiental 

no município. Um enfoque importante proposto é como se configuram os instrumentos de 

gestão ambiental, adotados no município por meio da atuação do poder local e da percepção 

dos representantes da sociedade civil. Outra contribuição do trabalho está na construção de 

um conjunto de indicadores de sustentabilidade para traçar o desempenho ambiental. A 

pesquisa é de natureza qualitativa e descritiva. Para isto, realizou-se uma pesquisa teórica em 

profundidade, além de pesquisa de campo, na modalidade estudo de caso, tendo como 

unidade de análise o município de Independência/CE. A coleta de dados por meio de 

entrevistas semi-estruturada foi conduzida com 29 atores chaves, representantes do poder 

público e da sociedade civil. As evidências permitiram descrever a gestão ambiental do 

município de Independência, compreender as articulações do poder local e do estado para 

fomentar o desenvolvimento sustentável, reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente. 

Prevalece na gestão ambiental do município de Independência uma concepção defensiva e 

setorial, onde a integração é viabilizada de forma parcial. 

 

 

Palavras-chaves: gestão ambiental, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local, 

indicadores de sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ABSTRACT 

 

It presents a design of environmental management in a small city in the Northeast 

semi-arid, considering the perspective of environmental sustainability, economic and social 

development. The conceiving of the design of public environmental management passes 

through a process of upgrading the site, to recognize and understand the strengths and 

weaknesses inherent in semi-arid region, allowing actors and institutions involved develop 

skills for strategic definition of mitigation and adaptation to vulnerability of the semi-arid 

region. There is the inclusion of new actors into the process of decentralization of public 

management of the state to the city, identifying the main difficulties in the development of 

environmental management in the municipality. A major focus is proposed how to configure 

the instruments of environmental management adopted in the city through the work of local 

and perception of civil society representatives. Another contribution of this work is to build a 

set of sustainability indicators to track environmental performance. The research is qualitative 

and descriptive. For this, we carried out a depth theoretical research, and fieldwork in form of 

case studies, in wich the city of Independência/ CE was the unit of analysis. Data collection 

through semi-structured interviews were conducted with 29 key actors, representatives of 

government and civil society. The evidence permitted to describe the environmental 

management of the city of Independence, to understand the articulations of local and state 

government to promote sustainable development, reducing the negative impacts to the 

environment. Prevails in the environmental management sector in the city of Independência/ 

CE a defensive conceiving and sectorial design, where integration is partially possible. 

 

 

Keywords: environmental management, sustainable development, local development, 

sustainability indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1960, evidenciam-se os limites do modelo de desenvolvimento, que 

priorizava o crescimento econômico e o lucro, sem considerar a natureza. O crescimento 

acelerado e desordenado das empresas e das cidades gerou diferentes impactos no meio 

ambiente e nas condições sociais da população. Segundo Leff (2001, p.15), “a crise ambiental 

veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o 

crescimento econômico, negando a natureza”.  

Celso Furtado (2001) argumenta que a idéia da economia do terceiro mundo poder 

algum dia ser desenvolvida como a economia dos países capitalistas, que lideraram a 

revolução industrial era irreal, e, sobretudo, desviava a atenção das reais necessidades da 

coletividade, ao mesmo tempo em que reprimia o acesso as oportunidades geradas pelo 

avanço técnico-científico. O autor adverte sobre o mito do desenvolvimento econômico:  

 

O estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma 

minoria. O custo em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é 

de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie 

humana (FURTADO, 1974 apud SILVA, 2007, p. 103). 

 

Esses argumentos facilitam uma melhor compreensão da complexidade do 

desenvolvimento, nos seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Permitem identificar que 

o modelo de desenvolvimento capitalista gera contradições e revela-se excludente e 

concentrador. 

Neste contexto, a sustentabilidade foi incorporada na definição de um novo ideário, 

como um limite e reorientação da ordem econômica, na busca de um modelo de 

desenvolvimento capaz de conciliar crescimento econômico, proteção ambiental e justiça 

social. “O desenvolvimento sustentável revelou-se uma nova maneira de perceber as soluções 

para os problemas globais, que não se reduzem apenas à degradação ambiental, mas 

incorporam também dimensões sociais, políticas e culturais”(CAMARGO, 2003, p.14). 

Nessa concepção alternativa de política de desenvolvimento, Ignacy Sachs, em 1976, 

formulou princípios básicos integrando seis aspectos: satisfação das necessidades básicas; 

solidariedade com as gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de um sistema social garantindo 

emprego, segurança social e respeito a outras culturas; programas de educação. “Essa teoria 
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referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma crítica a sociedade 

industrial” (ROSSETTO, 2003, p. 31). 

Os impactos causados pelas atividades produtivas ganharam visibilidade nos debates 

de diferentes segmentos sociais, científicos e políticos, que buscavam desenvolver estratégias 

e mecanismos para regular e conduzir a integração do homem e natureza, observando-se os 

limites e possibilidades que a natureza permite. 

Entre 1964 e 1985 a posição brasileira conduzida por um governo militar ditatorial em 

relação as questões de meio ambiente e desenvolvimento considerava a combinação poluição 

e degradação ambiental como sendo um preço razoável ao desenvolvimento econômico. Na 

análise de Abreu (2010), é apresentado um panorama no qual o governo brasileiro preocupado 

com o estímulo aos novos investimentos industriais, sentia que os temas ambientais e sociais 

poderiam ser tratados quando a economia brasileira se tornasse mais forte. Entre outras 

nuances, a autora argumenta que a incapacidade do governo militar brasileiro em controlar a 

economia permitindo que os problemas persistissem e crescessem, ocasionando maiores 

desigualdades de renda, e uma expansão acelerada, impulsionou os processos de 

democratização e o fim da ditadura militar.  

Ainda na década de 1980, como decorrência das pressões exercidas pela sociedade 

sobre os governos, as questões ambientais, ganharam importância na formulação de políticas 

públicas, e os planejamentos, anteriormente definidos com base nos critérios de 

custo/benefício foram influenciados em seus conceitos pelos estudos sobre impactos 

ambientais, e passaram a integrar na sua estrutura considerações ambientais. Abreu (2010) 

reforça o argumento de que a promulgação de uma nova Constituição democrática no Brasil, 

em 1988, com um capítulo inteiro dedicado ao ambiente natural, reflete as preocupações de 

vários grupos de interesses.  

 Tais transformações políticas, econômicas, sociais e ambientais levam ao surgimento 

de novas configurações nas relações entre Estado, sociedade civil e mercado. Embora a 

sociedade contemporânea experimente os avanços que permitam melhorar a qualidade de vida 

das pessoas – maior acesso a educação e a bens e serviços, mais anos de vida -, surgem 

constantes demandas, e permanecem antigos desafios. Conflitos entre os habitantes do 

planeta, a instabilidade da natureza, desigualdade social, a fome e a violência caracterizam o 

comportamento insustentável da sociedade. 

Na visão de Camargo (2003), não existe um consenso sobre o significado e a 

implementação de desenvolvimento sustentável. Entretanto, a autora considera a relevância 
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do tema nas discussões sobre políticas de desenvolvimento que sinalizam alternativas às 

teorias e aos modelos tradicionais. 

Ao mesmo tempo em que se intensificam as relações na sociedade global, cresce a 

noção de co-responsabilidade pelos desafios e pela solução dos problemas que foram gerados. 

“Em decorrência, efetuaram-se discussões e novas práticas relacionadas com a centralização e 

a descentralização na administração pública, com as relações entre o público e o privado, e, 

sobretudo, com estratégias de desenvolvimento de nível nacional, regional e local” (DE 

JESUS, 2007, p. 28). De acordo com o mesmo autor é necessário identificar qual o sentido e a 

percepção de desenvolvimento dos atores sociais que participam dos programas públicos ou 

dos programas de iniciativa de organizações não governamentais, cooperativas e organizações 

de classe, considerando a complexidade e as contradições das posições intelectuais e políticas 

acerca do tema.  

A importância do desenvolvimento sustentável ocorre juntamente com a valorização 

dos espaços nacionais, regionais e locais. Na implementação dos projetos de desenvolvimento 

nacional destacam-se uma visão de longo prazo, com pré-disposição a empreender e a adotar 

instrumentos de indução por parte do poder público. Além disso, considera a hipótese de que 

os atores econômicos têm valores e comportamentos padrões, que são facilmente aceitos pela 

população, refletindo na elaboração de políticas econômicas a partir de um modelo mecânico.  

A valorização do desenvolvimento regional está vinculada aos projetos nacionais, 

principalmente nos contextos de grandes diferenças regionais como é o caso do Brasil. Para 

Silva (2007), as desigualdades entre as regiões Norte e Nordeste comparadas ao Sul e Sudeste 

tem origens na concentração e diversificação dos investimentos econômicos, quando os 

centros dinâmicos da economia no país localizavam-se na região centro-sul. Na década de 

1970, com o fortalecimento do Estado, foram implementadas políticas de desenvolvimento 

regional para atuar em prol das regiões menos favorecidas, ocasionando efeitos significativos 

como as altas taxas de crescimento na economia do Nordeste, que superaram a média 

nacional.  

Uderman (2007) salienta que a perda da capacidade de formulação e intervenção das 

instituições de desenvolvimento regional, como a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

tornaram estes órgãos incapacitados para o exercício da função para a qual foram criados, 

influenciando de forma negativa o desenvolvimento regional no Brasil. 
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Isso decorreu em função da política neoliberal que buscava um padrão de crescimento 

orientado pelo mercado, numa visão negativa de Estado intervencionista, sem apresentar 

propostas efetivas para redução das desigualdades regionais. Apesar das pressões exercidas 

pelo mercado, o desenvolvimento regional constitui-se um processo dinâmico a partir da 

mobilização da comunidade e instituições, criando condições favoráveis para o 

desenvolvimento da economia e melhoria da qualidade de vida da população, utilizando-se 

das potencialidades, valores e recursos locais. 

Gobb (2008), sintetizando a visão de Reis (2006), assinala que ao pensarmos em local, 

estamos pensando numa dimensão da realidade que expressa a idéia de território e que 

complementa com o regional, o nacional e o internacional. 

Um dos desafios centrais nessa área, para o Estado e para a sociedade contemporânea, 

é a definição de estratégias que permitam a concepção e a implementação de políticas 

públicas, planos e programas sustentáveis capazes de assegurar condições de vida digna a 

população. É o que ressalta Gobb (2008, p.13) “No mundo todo, cada vez mais se buscam 

soluções que permitam o aproveitamento das potencialidades atuais das comunidades sem 

comprometer os recursos e as possibilidades das gerações futuras”. 

Cabe ao Poder Público, o Estado nas suas três esferas – Federal, Estadual e Municipal, 

conceber as políticas públicas como diretrizes gerais para a ação das organizações e dos 

indivíduos, abrindo espaço para parcerias, possibilitando articulação e mobilização, e não 

apenas com o sentido de intervenção sobre as atividades privadas.  Dessa forma, evita-se o 

risco da fragmentação das ações. Segundo Silva (2007, p. 123): 

 
A coordenação entre as esferas governamentais é fundamental para que as decisões 

sejam tomadas no nível mais próximo possível da população interessada, ao mesmo 

tempo em que expressem as orientações e direções políticas regionais e nacionais 

de desenvolvimento. 

 

Assim sendo, os vínculos entre um padrão de desenvolvimento que concilie eficiência 

econômica, equidade social, proteção ambiental e o fortalecimento da capacidade de 

planejamento e gestão democrática do município, parecem evidentes. Isto posto, é pertinente 

assumir que uma melhor compreensão da integração do espaço, das condições, do diagnóstico 

das possibilidades e limites de crescimento para o desenvolvimento local sustentável, pode 

sugerir novas direções para as estratégias de sustentabilidade e em particular, com as 

perspectivas relacionadas à gestão ambiental pública. 
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1.1 Problema e relevância da pesquisa 

 

Após dois séculos do início do crescimento econômico moderno, grande parte da 

população mundial permanece na pobreza (CARVALHO et al., 2005). A questão fundamental 

parece ser qual e para quem serve o desenvolvimento? Segundo Leff (2001, p. 60), “o 

desenvolvimento sustentável converte-se num projeto destinado a erradicar a pobreza, 

satisfazer as necessidades básicas e melhorar a qualidade de vida da população”. Nesse 

sentido, é cada vez mais claro que poucos governos conseguem implementar efetivamente as 

políticas públicas, planos e programas para o alcance da sustentabilidade. 

 Left (2001) analisa as novas reivindicações incorporadas pelo movimento 

ambientalista, destacando qualidade do ambiente e de vida, espaço de autonomia cultural e 

autogestão produtiva, como contribuição para gerar uma cultura política mais plural e para o 

fortalecimento da governabilidade democrática. Neste contexto, a gestão ambiental e a 

democracia participativa propõem aos Estados nacionais e internacionais uma nova lógica que 

se processa numa dinâmica de convergência dos interesses em conflito e dos objetivos 

comuns dos diversos atores sociais na resolução dos problemas ocasionados pela crise 

socioambiental.  

A gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável deve reorientar de forma 

harmoniosa e interativa as relações entre o homem e os ecossistemas naturais, para a 

construção de uma nova racionalidade produtiva fundamentada na utilização do potencial 

ecológico de seus recursos ambientais e no respeito das diversidades coletivas. 

Sobre o sentido da gestão ambiental Maglio coloca: 

 

A gestão ambiental está relacionada tradicionalmente à implementação das políticas 

ambientais pelos governos, por meio de órgão da administração pública, mediante a 

definição de estratégias, ações, investimentos e providencias institucionais e 

jurídicas, com a finalidade de garantir a proteção e a qualidade do meio ambiente, 

tendo em vista sua relação com as políticas de desenvolvimento econômico e 

social. (MAGLIO, 2000, p. 26) 

 

No âmbito dos governos federais, estaduais e municipais, observa-se que o 

fortalecimento de projetos de gestão ambiental local, propõe a participação social, a 

compreensão da realidade, a valorização da cultura e potencialidades da região, no momento 

da formulação, implementação e avaliação dos diversos instrumentos de políticas públicas 

ambientais. As propostas do governo trazem também a intenção de reduzir os conflitos 
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ambientais existentes entre atores sociais com diferentes interesses (CEARÁ, 2008; 

COMISSÃO, 2004). Mas esses esforços para convergir os pontos comuns dos diferentes 

interesses resultam em mediações ou conflitos? 

Para a condução do processo de gestão ambiental são integrados ao seu significado a 

política, o planejamento e o controle ambiental. Assim, ao se explorar o estágio em que a 

gestão ambiental pública se encontra (potencialidades e fragilidades) e definir onde se quer 

chegar e decidir sobre ações  futuras, se estabelece uma base consistente para a gestão 

ambiental. 

 Entender como a gestão ambiental pública está estruturada e quais os resultados 

gerados, contribuirá para que os stakeholders (indivíduos, os agentes econômicos, as 

instituições governamentais e não governamentais) legitimem a melhoria da qualidade de vida 

e do meio ambiente em que estão inseridos. 

Um modelo de gestão ambiental para definição de mecanismos e incentivos ao 

desenvolvimento de cidades de pequeno porte, do semiárido nordestino, a partir de 

metodologias endógenas de planejamento e mobilização das capacidades locais ajudar o 

governo e a sociedade a compreender os riscos, as possibilidades e as responsabilidades de 

cada um na busca da sustentabilidade. 

A questão central dessa pesquisa se refere a quais fatores que precisam ser 

considerados para definir o modelo de gestão ambiental em municípios de pequeno porte no 

Semiárido Nordestino? A partir dessa questão o Município de Independência no Estado do 

Ceará, foi escolhido para validar a abordagem proposta. 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os fatores que estão sendo considerados no modelo de gestão ambiental 

pública no município de Independência. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

i. Caracterizar a evolução da gestão ambiental do município de Independência;  

ii. Identificar projetos e experiências de gestão ambiental no Município de Independência; 

iii. Analisar o funcionamento dos órgãos colegiados por meio da atuação do poder local, das 

associações, sindicatos, instituições públicas e privadas; 

iv. Montar uma estrutura de indicadores para avaliar a gestão ambiental com padrões 

nacionais e internacionais de excelência ambiental. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho de mestrado está estruturado em seis capítulos, nos quais o 

desenvolvimento dos conteúdos possibilita a compreensão abrangente do trabalho. 

A partir deste capítulo introdutório, o segundo capítulo, apresenta a fundamentação 

teórica, com a revisão de literatura, com o intuito de dar sustentação ao que se pretende 

propor no trabalho. As temáticas abordadas no capítulo compreendem a evolução histórica 

das preocupações ambientais que discute a redefinição do papel do Estado, a globalização e as 

motivações para o debate das questões ambientais; Na seqüência, apresenta-se o conceito de 

“Desenvolvimento Sustentável” buscando esclarecer a complexidade do fenômeno, 

desdobrando-o com a definição de desenvolvimento local e as relações com os Stakeholders. 

Em seguida são apresentados os instrumentos de políticas públicas por intermédio dos quais 

se conhecerá as práticas e os novos papéis dos órgãos governamentais, incluindo por fim a 

Política de Meio Ambiente para o Estado do Ceará e para os Municípios. 

O capítulo terceiro discorre sobre a metodologia adotada na pesquisa, no qual ficam 

explicitados a caracterização da pesquisa, a unidade de análise, os procedimentos 

metodológicos que descrevem as etapas da pesquisa, relatando como foi efetuada a pesquisa 

documental, quais os instrumentos de coleta de dados, os sujeitos da pesquisa e a análise dos 

dados. 

O módulo quarto explora os dados obtidos na pesquisa, apresentando um diagnóstico 

da gestão ambiental do Município de Independência, onde estão descritos os principais 
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aspectos e impactos ambientais, as demandas existentes e os instrumentos utilizados para 

enfrentar os problemas locais.  

O capítulo seis apresenta as conclusões, as limitações do trabalho, e as recomendações 

para trabalhos futuros. 

Por fim são apresentadas as referências, os roteiros das entrevistas semi-estruturadas 

constantes nos apêndices, e os anexos. 

 

2  EVOLUÇÃO DAS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS 

 

O Estado passou por um processo de reestruturação no seu horizonte de influência, de 

adaptação à nova realidade do mundo global, que o surpreendeu e o desestabilizou 

(VENTURA; IGARASI, 1998 apud ASHLEY, 2005). Dentre as várias transformações 

ocorridas em virtude da intensificação do processo de globalização está o enfraquecimento da 

hegemonia do Estado, que assume simultaneamente a postura de Estado-centrico e 

multicentrico. Na visão de Viola (1998), o Estado-centrico é definido como um sistema não 

hegemônico com superpotência militar, e o multicentrico é baseado no reconhecimento da 

diversidade dos atores sociais, incluindo a preocupação com os diferentes interesses das 

grandes corporações internacionais, das organizações intergovernamentais, organizações não-

governamentais, comunidades epistêmicas e mídia. 

Ainda que a valorização da cultura dos diferentes grupos sociais seja em favor da 

cultura do país dominante, essas diferenças são redefinidas em função da globalidade. Ou 

seja, o contato com outras culturas permite o conhecimento dos padrões internacionais: 

direitos humanos, democracia e liberdade, reafirmando as diferenças e proporcionando o 

aumento das expectativas das populações em outros países. 

Segundo Viola (1998), uma vez que existe a interdependência entre países, o Estado 

Nacional reduz a concentração de poder em virtude das dimensões da globalização (militar, 

econômico-financeira, comunicação cultural, científico-tecnológico, ecológico-ambiental e 

política), e do refazimento das estruturas sócio-políticas, enquanto os diversos atores-forças 

sociais transnacionais e transnacionalizados são beneficiados com o crescente aumento de 

poder. Para Diniz (1997), a configuração dessa nova ordem mundial delineou a construção de 

uma agenda pública fundamentada na política neoliberal, em favor das ideologias pró-

mercado e em detrimento do Estado intervencionista. 
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Nessa nova dinâmica social e econômica, as relações tornaram-se mais complexas, e 

refletem características e contradições dos sistemas com os quais interagem.  

Neste contexto, no ano de 1968 estudiosos de diversas áreas do conhecimento 

(econômica, biológica, social, política e industrial) constituíram o Clube de Roma com o 

objetivo de discutir variáveis como tecnologia, o crescimento indiscriminado da população, 

alimentos, o uso racional dos recursos e meio ambiente, buscando alternativas para os 

problemas provocados por um modelo de desenvolvimento e sociedade voltados para o 

consumo, vinculados ao aspecto econômico que levariam ao colapso do planeta. Nobre e 

Amazonas (2002), argumentam que as discussões em torno da problemática do meio ambiente 

pautavam-se no “crescimento zero‟‟ como solução para as questões apresentadas, 

ocasionando reações negativas, em todo o mundo, principalmente entre os países 

subdesenvolvidos.  

No início da década de 70, no século XX a tese do “crescimento zero” propunha sérios 

limites ao crescimento econômico, defendia a idéia de que cada país deveria parar onde 

estivesse. Isso poderia resultar numa situação contínua de pobreza e desigualdade, 

penalizando principalmente os países mais pobres a uma condição estacionária, quando os 

impasses ambientais foram resultantes das atividades desenvolvidas pelos países mais ricos. 

O relatório final chamado “Limites de Crescimento” abalou as convicções da época 

sobre o valor do desenvolvimento econômico e a sociedade passou a fazer a maior pressão 

sobre os governos acerca da questão ambiental (SANTOS, 2004). Diante dessa articulação 

dos atores sociais, os países capitalistas centrais adotaram iniciativas legais com o propósito 

de regular as atividades da poluição e degradação do meio ambiente. 

Em 1972, por força da atuação de grupos ambientalistas e do surgimento de várias 

correntes a respeito da questão ambiental, a Organização das Nações Unidas (ONU) promove 

na Suécia, a 1ª Conferência sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMAH), evento que 

colocou as questões ambientais no foco dos debates internacionais sobre desenvolvimento. As 

discussões em torno dos conceitos e fundamentos de desenvolvimento abriram espaço para 

mais de um modelo de desenvolvimento, associados às diversas questões filosóficas e 

políticas.  

No encontro foi elaborada uma declaração internacional sobre o meio ambiente 

humano e os direitos dos seres humanos a um ambiente sadio e o dever de protegê-lo e 

melhorá-lo para as gerações futuras. O documento não tinha obrigatoriedade legal, mas 

expressava a necessidade de associar o bom senso à capacidade de articulação dos povos para 
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desenvolver-se com base na sustentabilidade econômica, social e ambiental. Na visão de Silva 

Filho (2000, p. 1) criava-se um novo paradigma chamado Eco-desenvolvimento, “[...] nova 

visão de mundo, que busca incluir a questão ambiental e suas interações com o homem [...]”. 

A Conferência reuniu representantes de 113 países e 250 organizações não 

governamentais (ONGs). Nas discussões em Estocolmo, segundo Seiffert (2009) os países 

desenvolvidos defendiam a criação de um programa internacional com foco na conservação 

dos recursos naturais e genéticos do planeta, colocando a necessidade da implementação 

imediata de medidas preventivas, como forma de evitar um grande desastre no futuro. 

Em referências aos países em desenvolvimento, Seiffert (2009, p. 12) afirma que os 

mesmos argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, graves problemas de 

moradia, saneamento básico, enfermidades infecciosas e que necessitavam desenvolver-se 

economicamente. Estava clara a preocupação dos governos de todo o mundo com as questões 

ambientais, com a condição dos desprivilegiados, e com as consequências da economia sobre 

o meio ambiente, apesar dos posicionamentos divergentes entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. A partir daí, os governos estimularam a criação de políticas ambientais e 

órgãos de controle ambiental. 

Nos anos 1980, cria-se a consciência em relação a interdependência entre os 

fenômenos sociais, econômicos e ambientais, impulsionando os debates da 

contemporaneidade com discussões em relação ao futuro da humanidade no planeta. Tornou-

se significativa a preocupação com a interação do homem e do meio ambiente, aliando-se aos 

modelos alternativos de desenvolvimento, propostos no final da década de 1960, que 

beneficiavam os aspectos relacionados a qualidade de vida e a degradação ambiental, além 

dos aspectos econômicos.  

Havia esforços para incluir conceitos ecológicos, econômicos e políticos em 

planejamento de caráter regional e urbano, mas eles tendiam a ser unicamente acadêmicos ou 

estudo de casos não aplicados (SANTOS, 2004). Neste contexto, é importante ressaltar que os 

conceitos de desenvolvimento foram incorporados gradativamente aos planejamentos, 

definindo as abordagens metodológicas a serem utilizadas. 

Em 1984, com o objetivo de avaliar os avanços dos processos de degradação 

ambiental e a eficácia das políticas ambientais, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), que após realizar estudos, audiências públicas e 

deliberações elaborou (1987), o relatório Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro 

Comum”, que evidenciava a desigualdade entre as nações e reconhecia a  relação direta desta 
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com a crise da dívida dos países do Terceiro Mundo. O meio ambiente foi reconhecido como 

limite de crescimento e o termo desenvolvimento sustentável conceituado pela primeira vez, 

divulgado e reconhecido oficialmente (BANCO, 2007; SANTOS, 2004). 

Para Leff (2001), o relatório propunha uma política consensual entre países, povos e 

classes sociais com diferentes interesses, capaz de moldar os conflitos que emperram o 

desenvolvimento. 

Apesar das questões ambientais e do desenvolvimento sustentável serem percebidos 

numa nova perspectiva, a consolidação do termo desenvolvimento sustentável só aconteceu 

no ano de 1992, com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro. 

A Conferência também conhecida como a Cúpula da Terra, ou Rio 92, tinha como 

objetivo estabelecer diretrizes para a mudança do padrão de desenvolvimento global. Foram 

produzidos documentos que representam instrumentos de comprometimento internacional: a 

Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - 

CQNUMC e a Agenda 21 Global. Tratou-se de fixar prioridades, direitos e deveres 

individuais e coletivos em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento, promovendo 

parcerias, na tentativa de reverter o modelo de desenvolvimento insustentável. 

Na África do Sul em 2002, ocorreu a Conferência The World Summit on Sustainable 

Development, conhecida como Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, ou 

Rio+10, considerando que o objetivo era verificar o avanço das metas e dos acordos fixados 

na Rio-92. As discussões na conferência eram direcionadas pela primeira vez para o tema 

Desenvolvimento Sustentável, impulsionando um novo espírito de cooperação entre as 

nações. No entanto, a Rio + 10 representou claramente a dificuldade do ser humano em agir, 

cooperar entre si, em favor de todos, evidenciada diante dos problemas diplomáticos, das 

dificuldades em estabelecer acordos, em assumir compromissos e assinar tratados.  

Na maioria dos países, a legislação ambiental foi impulsionada a partir da iniciativa da 

Organização das Nações Unidas, por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente - PNUMA (ASHLEY, 2002). O PNUMA foi criado por recomendação da 

Conferência de Estocolmo, em 1972, e o seu compromisso é “prover liderança e encorajar 

parceria no cuidado ao ambiente, inspirando, informando e capacitando nações e povos a 

aumentar sua qualidade de vida sem comprometer a das futuras gerações” (ONU, 2009). 
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Segundo Santos (2004, p.19), o PNUMA foi criado “com o objetivo de gerenciar as 

atividades de proteção ambiental, e o fundo voluntário para o meio ambiente, bastante voltado 

para os países em desenvolvimento”. 

Apesar desses esforços, os interesses econômicos e comerciais inerentes à lógica do 

mercado capitalista se sobrepõem aos direitos humanos e à preservação do meio ambiente. 

Visto que permanece a dicotomia entre regiões ricas e pobres, resultante de um modelo de 

desenvolvimento que insiste em considerar o agir individualmente e não pensar globalmente. 

A interdependência entre os países mostra-se como uma realidade essencial nas 

relações, algumas vezes se integrando ao tradicional e ao novo com objetivos comuns, 

compartilhando visões e valores. Outras vezes, se opondo, gerando pressões e conflitos. 

Os efeitos do aquecimento global já estão presentes em algumas regiões da Terra, e 

quem mais sofre são os países pobres, menos preparados para lidar com as situações adversas. 

De acordo com 4º Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC 

(2007), estão entre os efeitos decorrentes das mudanças climáticas sobre as populações 

vulneráveis: as inundações, as secas prolongadas, as deficiências de um de sistema de saúde, 

escassez de água potável e alimentos, áreas desertificadas. Comprometimento dos 

ecossistemas gerando a perda da biodiversidade, diminuição da fertilidade dos solos, 

desemprego, eventos climáticos extremos. A humanidade sofre, portanto, com o agravamento 

das desigualdades sociais e econômicas. 

A 15ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, realizada em Copenhague, capital da Dinamarca, em 2009, representou 

mais um esforço de renegociação de um pacto social, buscando redefinir os papéis e 

responsabilidades dos agentes políticos, econômicos e sociais, na tentativa de evitar um 

colapso causado pelo aquecimento global.  O encontro buscou estabelecer um acordo e ações 

concretas para limitar as emissões de gases poluentes responsáveis pelo aquecimento global, 

provocadas principalmente pelas ações humanas (MANSUR, 2009). 

No entanto, as negociações revelaram a falta de consenso político em relação às metas 

de redução propostas. O acordo inicial excluía os pobres, beneficiava com mais poder os 

países desenvolvidos, delegando a ONU um papel secundário, o que desagradou os países 

menos desenvolvidos (GOMES, 2009). As articulações em prol da superação de quaisquer 

desafios requerem espaço para a manifestação de conflitos e diversidade de opiniões, de 

culturas na elaboração e implementação de políticas públicas para a construção de novas 

alternativas. 
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A condução das negociações e dos resultados da Conferência de Copenhague foram 

amplamente criticados, segundo Laboissiere e Maltchik (2009) ao relatarem que as propostas 

elaboradas em um suposto documento final indicavam um afastamento dos princípios que 

norteiam o protocolo de Quioto. Nesse sentido observa-se que o enfrentamento dos desafios 

das questões do clima passa pela articulação de políticas e pela definição de mecanismos 

regulatórios que permitam a elaboração e implementação de estratégias includentes e 

ambientalmente sustentáveis, direcionadas não só as nações ricas, mas também aos países 

pobres. 

A cooperação entre as Nações é determinante para a mobilização de recursos 

(financeiros e capital humano) que promovam o desenvolvimento de tecnologias como forma 

de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Além disso, deve agregar 

qualidade de vida à população. 

A capacidade de resposta às medidas de adaptação e mitigação depende dos caminhos 

escolhidos pela sociedade para o desenvolvimento. Nesse sentido, faz-se necessário um apelo 

à ética, à moralidade e a sensatez do Estado, do mercado e da sociedade civil. 

O envolvimento da sociedade passa pela mudança do estilo de vida, do padrão de 

consumo e da definição de suas prioridades. A partir daí, podem de uma forma organizada 

incentivar a criação e o monitoramento de mecanismos de pressão da opinião pública, por um 

maior acesso a informação, pela disseminação de tecnologia, de controle social e 

transparência, essenciais para enfrentar os desafios de um crescimento sustentável 

(MADRUGA, 2009; DE JESUS, 2007). 

O Estado, o mercado e a sociedade civil, considerados por Pimenta (1998) como os 

três grandes dogmas institucionais da modernidade, vivem contradições e passam por 

transformações. É nesse contexto que começa a ganhar força a idéia de que o mundo está sob 

um paradigma neoliberal falido. 

O Estado, apesar das críticas sobre a sua eficiência e eficácia é o principal responsável 

por impor o cumprimento das normas e padrões estabelecidos. Sachs (2009) em referência ao 

papel do Estado adverte que a sociedade se encontra mais uma vez diante de um desafio 

fundamental: responder a questão „Qual Estado para qual desenvolvimento‟? Ele argumenta a 

necessidade de um Estado enxuto, mas proativo na economia, no social e que reconheça os 

perigos decorrentes, caso a sociedade não saiba se conduzir de maneira menos predatória com 

relação a natureza. 
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Assim, cabe refletir a respeito das medidas de caráter ambientais combinadas as lutas 

estruturais contra a pobreza, na tentativa de estimular novas práticas que aproveitem os 

recursos naturais de cada território, satisfaçam as necessidades básicas das populações locais, 

criando condições para a reconstrução de uma realidade fundamentada no equilíbrio da justiça 

social, proteção ambiental e eficiência econômica. 

 

2.1 Conceito de desenvolvimento sustentável  

 

A concepção de desenvolvimento sustentável vem sendo constantemente aprimorada. 

Sachs (2005) reconhece que na segunda metade do século XX, movido pelos processos de 

descolonização
1
 e de emancipação dos países colonizados ou dependentes e pela emergência 

do sistema das Nações Unidas, o desenvolvimento, um avatar do progresso iluminista, 

firmou-se como uma das idees-forces das ciências sociais, configurando uma problemática 

ampla de caráter pluri e transdiciplinar, atravessada por polêmicas vivas de caráter ideológico 

e teórico. 

Os novos conceitos e os avanços institucionais se corretamente aplicados deveriam 

direcionar os países pobres numa trajetória virtuosa de desenvolvimento. No entanto, a 

realidade mostrou-se diferente. Com o fim do colonialismo, ocorreu de uma forma sutil o 

neocolonialismo, que se apresentava favorável somente para as economias industrializadas, 

em virtude das desigualdades nas negociações comerciais (FISCHER, 2007). 

De acordo com as idéias de Silva (2007), o desenvolvimento expressa uma visão de 

mundo que marca a civilização a partir do movimento Iluminista. O autor argumenta que o 

termo indica a valorização das capacidades humanas e dos bens naturais disponíveis para a 

satisfação das necessidades, a realização de desejos e a viabilização do conforto. 

 De Jesus (2007), faz referência ao pensamento de Sanches de Puerta, que considera 

uma tarefa difícil conceituar desenvolvimento, pois o mesmo está associado a elementos 

complexos como mudança social, evolução, progresso e modernidade. A noção de 

desenvolvimento reflete o contexto em que está inserido, e remete a indagações em relação ao 

que favorece ou dificulta, para onde se quer chegar, e quem se beneficia com o 

                                                 

1
 A independência da Índia, em 1947, a vitória da Revolução Chinesa, em 1949, a Conferência de 

Bandung, na Indonésia, em 1955, e a descolonização da África, a partir de 1960, foram os principais 

acontecimentos que contribuíram para a aceleração do processo de descolonização. 
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desenvolvimento.  O conceito de desenvolvimento é reflexo da corrente de pensamento e do 

comportamento humano. 

Considerando as diversas conotações do termo desenvolvimento sustentável, alguns 

autores classificam o termo como noção e não como conceito. Nesse sentido, Sachs (2005) 

argumenta que a complexidade do termo desenvolvimento pode ser observada em algumas 

tipologias definidas nas posições intelectuais e políticas: 

 A teologia do mercado, que influencia muitos economistas, tornando redundante o 

conceito de desenvolvimento; 

 Por sua vez, os adeptos da ecologia profunda teimam em considerar o crescimento 

econômico como um mal absoluto, independente da sua modalidade e os usos sociais 

de seu produto. 

 Por fim existem os desencantados do desenvolvimento que indicam o fracasso 

bastante geral das políticas que se reclamavam de desenvolvimento para justificar o 

abandono puro e simples do conceito do desenvolvimento, visto por alguns como uma 

mera armadilha ideológica inventada por políticos do primeiro mundo para eternizar 

seu domínio sobre os países periféricos.   

O comportamento dos atores sociais é reflexo das posições acima, que acentuam o 

antagonismo, ao invés de convergir para interesses comuns. Um fator a ser considerado é 

como os atores sociais que participam do processo de desenvolvimento percebem essas 

posições intelectuais e políticas. 

Para Silva (2007), a noção de desenvolvimento expressa uma construção societária, as 

civilizações, expressões de acúmulos de sociabilidade (proximidade) e de dominação 

(estranhamento e desigualdade) nas relações culturais, sociais e econômicas. Nesse sentido, os 

mesmos autores argumentam que a conquista da cidadania, no pleno exercício dos seus 

direitos e deveres, e a democracia, entendida como o exercício da auto gestão apresentam-se 

como um germe do modelo alternativo de desenvolvimento. 

Como o termo desenvolvimento, a sustentabilidade sofre influência de diversas 

correntes de pensamento e de grupos de interesses econômicos, expressando vários 

significados. Numa visão reducionista de sustentabilidade, Silva (2007) diz que essa 

concepção é compreendida como adequação das atividades econômicas e sociais aos limites 

dos recursos naturais, justificada por um modelo de desenvolvimento denominado “limpo”, 

que polui dentro de determinados limites estabelecidos pela legislação ambiental. Fica claro a 

partir das idéias dos autores citados, que ocorreu uma apropriação do termo sustentabilidade 
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pelo capitalismo, onde os agentes econômicos e sociais poluidores tratam a poluição apenas 

como um custo sem considerar a dimensão ética.   

Bellen (2007) faz referência a sustentabilidade como uma garantia de que a vida 

humana continue indefinidamente, com o crescimento e o desenvolvimento da sua cultura.  O 

autor adverte que os impactos das atividades humanas devem respeitar os limites adequados, 

de modo, a não destruir a diversidade, a complexidade e as funções do sistema ecológico de 

suporte a vida. Portanto, para os autores, sustentabilidade é fazer uso consciente dos recursos 

naturais e humanos, a partir do envolvimento da comunidade, respeitando os aspectos 

culturais, ambientais, científicos e outros; buscando o equilíbrio entre o bem estar do ser 

humano e do meio ambiente. Para se aderir as práticas e aos comportamentos de 

sustentabilidade é necessário combinar processo de educação e informação, que valorize todas 

as formas de vida do Planeta, bem como, compreender o desenvolvimento em longo prazo, 

garantindo que as gerações presentes possam prover de maneira adequada as gerações futuras, 

e que estas possam administrar todos os recursos que lhe são disponíveis com inteligência.  

Essa visão sistêmica também é compartilhada por Dias et al (2009), quando destaca 

que as mudanças de valores, hábitos e comportamentos dependem da reestruturação dos 

sistemas de informação e de educação para disseminação de novos conhecimentos, além de 

acreditar que essa transformação da consciência coletiva se dará por via de comunicação em 

massa. 

Estimular práticas para o desenvolvimento da consciência, do senso crítico, da auto-

estima dos indivíduos, aumenta a sua capacidade de ação, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno de uma sociedade, fundamentada em preceitos éticos, capaz de se 

articular e promover a transformação da sua própria realidade.  

Segundo Gobb (2008), trabalhos realizados pela Comissão Mundial para a Cultura e o 

Desenvolvimento da UNESCO ressaltam que a sustentabilidade inclui: a) conservação, 

substituição e crescimento do volume do capital físico e capital humano; b) ampliação da 

capacidade de inovação e criatividade humana para a troca de recursos renováveis e não 

renováveis; c) conservação e [e recuperação] das condições ambientais físicas para a 

composição do bem-estar; d) adaptabilidade do sistema a choques e crises quanto a recursos e 

práticas; e) negação em onerar gerações futuras com endividamentos internos e externos; f) 

sustentabilidade fiscal, administrativa e política; e g) capacidade dos próprios agentes locais 

conduzirem o processo em quaisquer aspectos momentos ou partes. 
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Compreendendo a sustentabilidade como um conceito dinâmico que envolve um 

processo de mudança, Sachs (1993) afirma que ao planejar o desenvolvimento sustentável 

deve-se considerar cinco dimensões principais: sustentabilidade social, sustentabilidade 

econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade espacial e sustentabilidade cultural. 

Acerca das dimensões da sustentabilidade, Sachs (1993) propõe uma análise das 

diversas dimensões e apresenta as seguintes considerações: 

 Social compreendida como a consolidação de um processo baseado em outro tipo de 

crescimento e orientado por outra visão do que é a boa sociedade; 

 Econômica é alicerçada pela alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um 

fluxo regular do investimento público e privado. A eficiência econômica deve ser 

avaliada mais por fatores macrossociais do que pela lucratividade microempresarial; 

 Ecológica compreende a ampliação da capacidade do planeta terra de utilização do 

potencial dos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se mantém um nível 

mínimo de deterioração dos mesmos; 

 Espacial está ligada a uma configuração rural-urbana mais adequada para proteger a 

diversidade biológica, proporcionando melhores condições de vida às pessoas e a uma 

melhor distribuição dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. 

 Cultura: está pautada na busca das raízes endógenas dos modelos de modernização e 

dos sistemas rurais integrados de produção, privilegiando processos de mudanças no 

seio da comunidade cultural e traduzindo o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 

especificidades de cada ecosistema, de cada cultura, e de cada local. 

 

Contudo, Teixeira e Morato (2004) analisaram a Agenda 21 brasileira, e perceberam 

outros aspectos sociais incorporados na relação entre indivíduo e meio ambiente, destacando 

outras dimensões da sustentabilidade, além da social, da cultural e da espacial, já citadas por 

Sachs (1993). São elas: 

 Política: está relacionada ao processo de construção da cidadania, visando garantir a 

plena incorporação dos indivíduos ao processo de desenvolvimento da 

sustentabilidade econômica, implicando assim uma gestão eficiente dos recursos em 

geral e a regularidade de fluxos de investimentos público e privado; 

 Demográfica: apresenta os limites da capacidade de recursos, considerando os 

cenários ou tendências de crescimento econômico, relativizando as taxas 



33 

 

 

 

demográficas, a composição etária e contingentes economicamente ativos da 

população; 

 Institucional: está associada a criação e o fortalecimento de engenharias institucionais 

e/ou instituições que considerem critérios de sustentabilidade. 

“O conceito de sustentabilidade ampliada faz a junção dos fatores sociais e ambientais, 

reforçando a indissociabilidade destes fatores, destacando a idéia de que a degradação 

ambiental deve ser enfrentada juntamente com o problema mundial da pobreza” 

(HOFFMANN, 2007, p. 3). Fica claro para a autora, que para dar sentido ao desenvolvimento, 

a sustentabilidade requer qualidade de vida para todas as pessoas, respeito à diversidade 

cultural, exercício da cidadania, construção de novas dinâmicas produtivas e redução das 

desigualdades sociais, como um possível caminho na construção de uma nova sociedade. 

Dessa forma, as pessoas perceberão a influencia do desenvolvimento em seu cotidiano e os 

benefícios provenientes. 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu relatório  

Nosso Futuro Comum, de 1987, observa que o atendimento as necessidade essenciais requer 

além do crescimento econômico, uma ação política decisiva numa perspectiva que integre os 

componente econômicos e ambientais, para garantir a sobrevivência da humanidade. Assim, a 

Comissão, numa reação as tendências de desenvolvimento que aumentavam cada vez mais os 

índices de pobreza e vulnerabilidade, apresentou o conceito de desenvolvimento sustentável 

como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Para haver um desenvolvimento sustentável é necessária uma articulação entre o 

Estado e a sociedade, cujo centro do desenvolvimento econômico depende da civilização 

humana, na sua capacidade de respeitar os limites e o bom uso da natureza, em nome da 

solidariedade entre as gerações (SACHS, 2005). 

Na visão de Silva (2007, p. 101) o desenvolvimento na concepção reducionista “ 

fundada no crescimento econômico [...] produz uma sociedade na qual as diferenças sociais e 

territoriais são cada vez maiores, seja em escala nacional ou internacional”. Os autores 

acrescentam que o desenvolvimento econômico embora seja necessário, não é condição única 

nem suficiente para promover a melhoria das condições de vida da população. 

Nesta perspectiva, Maimon (1996 apud CAMARGO, 2003, p. 72) define: 
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O desenvolvimento sustentável busca simultaneamente a eficiência econômica, a 

justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um 

processo de mudança onde a exploração de recursos, a orientação dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional 

devem levar em conta as necessidades das gerações futuras. 

 

Furtado e Furtado (2003), observam que apesar do discurso, vemos hoje que esta 

concepção não tem se viabilizado na prática, em razão do seu atrelamento ao contexto onde o 

desenvolvimento capitalista é predominante. Corroborando esta perspectiva, Dias et al (2009), 

ao analisar os debates e algumas iniciativas de organizações governamentais, privadas e do 

terceiro setor, as quais promovem ações que conduzem ao desenvolvimento sustentável, relata 

que um aspecto importante a ser considerado é a insuficiência de ações efetivas que 

promovam esse desenvolvimento. Basta analisar a racionalidade presente nas políticas de 

desenvolvimento que consideram a economia independente do social, do político, da cultura, 

do meio ambiente e da democracia.  Outro fator relevante é a maneira como as representações 

coletivas estão sendo configuradas, sem questionamento, sem o emponderamento dos agentes 

governamentais, dos empresários e comunidades locais.  

 

2.1.1 Desenvolvimento local sustentável 

 

Para Muls (2007) a teoria do desenvolvimento econômico local pode ser resultado da 

falência dos modelos tradicionais de desenvolvimento que reconhece o Estado nacional como 

principal agente promotor de desenvolvimento. Ressalta ainda que, a partir da década de 80, 

houve uma mudança de foco do desenvolvimento que passou para as esferas locais e globais, 

associado as dimensões ambientais, sociais, político-institucional e científico tecnológica 

De Jesus (2007), define desenvolvimento local como um processo capaz de mobilizar 

as pessoas e instituições com o intuito de transformar a economia e as sociedades locais, 

através da criação de oportunidades de trabalho e geração de renda, superando dificuldades 

para favorecer a melhoria das condições de vida da população local. 

Percebe-se a partir das argumentações de Mul e De Jesus (2007), que a constatação 

das desigualdades sociais nas esferas internacionais, nacionais e regionais, estimulou as 

concepções de metodologia endógena de planejamento e mobilização das capacidades 

humanas, sociais, políticas e culturais, para a promoção de um desenvolvimento econômico 
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que considere as especificidades locais e expresse o desejo do equilíbrio entre o social e o 

ambiental, principalmente em países do terceiro mundo. 

No início da década de 1990, a elaboração da Agenda 21 impulsionou a abordagem da 

gestão e articulação local, na busca por alternativas sustentáveis capaz de conciliar o 

crescimento econômico e o desenvolvimento. Para Vecchiatti (2004), a incorporação dos 

princípios da Agenda 21 por número significativo de países, principalmente no âmbito local, 

ampliou a consciência de que os problemas ambientais não são assuntos de um setor restrito 

da economia ou da sociedade nem se restringem aos danos causados ao ambiente físico 

natural, mas envolvem as relações sociais em um determinado território.  

Neste contexto, surge a necessidade de gerar e divulgar informações que possibilitem 

identificar as fraquezas e oportunidades, utilizadas como estratégia para resolver os problemas 

locais. Vecchiatti (2004), cita como exemplo dessas iniciativas os programas estaduais de 

gerenciamento de microbacias hidrográficas em vários estados brasileiros, cujo 

gerenciamento era de responsabilidade das agências estaduais de meio ambiente e recursos 

hídricos e dos municípios, representados por agentes da sociedade civil e governo local. 

Na questão do desenvolvimento sob o foco das possibilidades locais e regionais, assim 

como o desenvolvimento global, é preciso considerar os diferentes aspectos de forma 

interdependente. É preciso concentrar esforços de lideranças, instituições públicas e privadas, 

e comunidade para alcançar objetivos comuns: comportamentos e atividades que possibilitem 

mudanças nos padrões de produção, comercialização e consumo de bens e serviços, a partir da 

valorização e ativação das potencialidades locais, na promoção de uma melhor qualidade de 

vida e do desenvolvimento social e econômico mais eqüitativo.  

Para Vecchiatti (2004), as discussões sobre o desenvolvimento local transferiram o 

foco de atenção de poluição para a gestão, da ênfase da molécula poluidora para a educação 

ambiental como investimento numa maior conscientização da população em relação aos 

problemas ambientais. Das posturas adotadas pelas empresas e pelos órgãos ambientais 

governamentais; e dos instrumentos de regulação direta (comando-controle), manifestados 

pelas proibições, restrições e obrigação impostas à sociedade por meio de leis, para adoção de 

políticas territoriais. “O enfoque territorial justifica-se pela necessidade de integração de 

espaços, agentes sociais, agentes, mercado e políticas públicas de intervenção” (SILVA, 2007, 

p.116). 

Silva (2007) identifica três tipologias de territórios: a) naturais – bacias e micro-bacias 

hidrográficas, biomas e ecossistemas; áreas de preservação ambiental, zonas agroecológicas 
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etc; b) étnicos ou culturais – áreas indígenas, quilombolas, outras áreas de formações culturais 

específicas; c) referências de políticas públicas – identificados ou produzidos para facilitar ou 

potencializar a execução de políticas públicas, como exemplos tem-se: os consórcios 

municipais (de saúde, de segurança alimentar, aterro sanitário etc; as mesoregiões; os 

territórios de desenvolvimento rural; os pólos e distritos industriais ou agroindustriais; os 

distritos urbanos ou regiões metropolitanas etc. Assim, a partir da identificação de territórios é 

possível articular iniciativas e mobilizar esforços dos diversos agentes envolvidos num 

processo endógeno para a dinamização das economias territoriais. É importante ressaltar, que 

a indução desse processo é uma combinação dos interesses em comuns dos diferentes atores 

sociais, com políticas públicas direcionadas para atender as reais necessidades e a valorização 

da potencialidades locais. 

 

2.1.1.1 Experiências brasileiras de desenvolvimento local 

 

No Brasil, nas décadas de 1980 e 1990 ocorreu a revalorização de espaços locais, 

motivados pela descentralização de responsabilidades e de gestão de políticas públicas como 

uma alternativa para a crise do Estado, que residiu no detrimento dos regimes autoritários, em 

favor da valorização das ideologias e regimes democráticos. Para Silva (2007), a 

descentralização das políticas públicas e a implementação de programa e projetos de combate 

a pobreza, incentivados pelas agências multilaterais de desenvolvimento (BIRD, Banco 

Mundial, órgão das Nações Unidas etc.) colocam o desenvolvimento local em posição de 

destaque. Fica clara que a idéia da descentralização está relacionada ao discurso neoliberal 

que desincumbia o Estado das questões sociais. 

À medida que as experiências de gestão municipal popular e democrática se ampliam, 

vai também impulsionando as propostas democráticas participativas, o que repercute na 

efetiva implantação de políticas locais, fortalecendo as relações com a sociedade. Ocorre que 

os municípios dependem dos repasses de recursos estaduais e federais para empreender de 

forma autônoma soluções para os problemas, sendo um fator limitante para o 

desenvolvimento (MENESES FILHO, 2007; PEDROSA, 2006; DALLABRIDA; 

FERNÁNDEZ, 2005). 

Segundo SILVA (2007, p. 117) “Há uma constatação de que a promoção do 

desenvolvimento exige a ampliação das ações ultrapassando os limites políticos dos 
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municípios, devendo considerar os aspectos geográficos, culturais e os arranjos de cadeias 

produtivas”. Ele relaciona algumas estratégias e programas do governo brasileiro para 

valorização da territorialidade. São eles: 

 Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais /PRONAT, 

2003 – uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, em parceria com outros ministérios e órgãos federais, 

estaduais, municipais e sociedade civil; 

 Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento/CONSAD‟s, 2003 – iniciativa 

do Ministério do Desenvolvimento Social para a promoção de atividades produtivas 

solidárias e de segurança alimentar; 

 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido/CONVIVER, 2004, tem como 

objetivo integrar as ações do governo federal para reduzir as vulnerabilidades 

socioeconômicas das regiões com incidências de seca; 

 Política Nacional de Desenvolvimento Regional/PNDR, 2007 – articula vários 

programas do Ministério da Integração Nacional, em espaços sub-regionais, 

conhecidos como mesorregião, como por exemplo os programas: de Promoção da 

Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais (PROMESO); e o de Desenvolvimento da 

Faixa de Fronteira (PDFF); 

Além das iniciativas governamentais para a promoção do desenvolvimento local ou 

territorial, merecem destaque as das organizações paragovernamentais e organizações 

governamentais: 

 Programa de Desenvolvimento Integrado Local e Sustentável (DELIS) – criado em 

1997, pelo Conselho da Comunidade Solidária, e coordenado pelo SEBRAE. O 

DELIS utiliza como estratégia a adoção de uma metodologia participativa (que pode 

ser potencializada através do investimento em capital social), em parceria com o 

Estado nas três esferas, e com o mercado, a partir da realização de diagnósticos em 

cada território para a definição das ações a serem empreendidas; 

 Programas da Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) e da Associação 

Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão (ANTEAG).  

Percebe-se que esses programas tem enfoques diferentes em relação ao estudo 

proposto, mas mostram-se fundamentais para o processo de desenvolvimento local. Conforme 

Silva (2007) o fortalecimento da economia solidária é uma estratégia em potencial para o 

desenvolvimento local ou territorial sustentável. 
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De Jesus (2007), argumenta que os projetos de desenvolvimento local merecem ser 

discutidos de forma mais crítica, considerando que alguns projetos foram concebidos e 

implementados por agências tecnocráticas nacionais e internacionais, sem a participação das 

comunidades que são afetadas por essas políticas.  

Conforme o mesmo autor há a perspectiva da „nova governabilidade‟ na concepção e 

implementação de planos de uma forma autoritária, camuflados como desenvolvimento local; 

e a perspectiva de um „desenvolvimento alternativo‟, inspirados nos valores da cidadania, 

construído a partir da crítica ao modelo de desenvolvimento que valoriza a racionalidade 

econômica, e por reconhecer a economia como parte integrante e dependente da sociedade. 

O desenvolvimento local requer um estado de conscientização coletiva para assegurar 

a definição, a implantação e os benefícios das políticas públicas, através de práticas eficientes, 

considerando as dimensões da sustentabilidade. Nesse sentido, a proposta de desenvolvimento 

local precisa evitar as concepções e estratégias que privilegiam a economia em detrimento dos 

aspectos da sutentabilidade, ou que desvinculam as ações locais dos processos mais amplos 

dos critérios de sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. 

 

2.2 Gestão ambiental pública 

 

A articulação e integração da sustentabilidade é um desafio que requer mudanças de 

concepções e de procedimentos políticos nas relações Estado-sociedade, ainda que existam 

diferenças de opinião, de interesses e conflitos, necessários para ampliação da esfera pública.  

Segundo Fischer (2007, p. 44), “[...] consensos aparentemente fáceis e convergentes, 

eles resultam muitas vezes de duros embates entre interesses conflitantes”. Ou seja, faz-se 

necessária a superação, a construção de consensos e acordos entre as diferentes esferas 

governamentais e a sociedade.  

Em 1972, na Conferência Mundial para o Meio Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo, os debates sobre desenvolvimento e meio ambiente contribuíram para uma melhor 

compreensão dos problemas ambientais, e para a criação de acordos multilaterais. Na ocasião, 

foram apresentados os conceitos de política e gestão ambiental. Estes conceitos orientaram os 

países quanto a necessidade de proteção ao meio ambiente, por meio do controle da poluição, 

especialmente a originada pelas emissões decorrentes das atividades industriais (MAGLIO, 

2000, p. 3). 
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Ainda na década de 1970, nos países capitalistas surgem as agências ambientais, 

iniciativas legais no sentido de regular as atividades predatórias. Nos Estados Unidos foi 

criada a Environmental Protection Agency (EPA) e na França, o Ministério de Proteção a 

Natureza e ao Meio Ambiente. 

No caso do Brasil, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente/SEMA, que na visão de Viola (1991) teve a finalidade de abrandar a imagem 

negativa do país obtida na Conferência de Estocolmo. 

A participação cada vez mais intensa do poder público nas questões ambientais, 

induziu a adoção de políticas públicas ambientais e instrumentos de ações com o objetivo de 

eliminar, minimizar os problemas existentes. Lustosa et. al (2003 apud AZEVEDO; 

TEIXEIRA, 2009, p. 4) explica: 

 

A Política Ambiental é necessária para induzir ou forçar os agentes econômicos a 

adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao meio ambiente, para 

reduzir a quantidade de poluentes lançados no ambiente e minimizar o consumo de 

recursos naturais. 

 

A primeira geração dos instrumentos de gestão ambiental constituíam mecanismos de 

imposição, eram chamados instrumentos de “comando e controle”, que apresentavam algumas 

limitações ao uso de bens, a realização de atividades, e o exercício de liberdade individuais 

em benefício da sociedade como um todo. Para Barbieri (2007), os instrumentos de regulação 

direta funcionavam como o exercício do poder de polícia, pois se manifestavam por meio de 

proibições, restrições e obrigação aos indivíduos e organizações.  

Para Maglio (2000) o aumento dos indicadores de poluição nos anos 80, observados 

nas grandes cidades em escala global, fez com que a gestão ambiental mudasse o foco: os 

agentes econômicos governamentais e não governamentais, passaram a ter uma maior 

responsabilidade, inclusive sobre as despesas relativas aos serviços públicos executados pelo 

Estado. Foi adotado em alguns países o princípio “poluidor pagador”, no qual o agente 

responsável pelo dano ambiental tem responsabilidades objetivas e financeiras pela proteção 

ao meio ambiente.  A Lei Federal nº 6.938/81, Art. 4º, cap VII, define o princípio do usuário - 

pagador e poluidor-pagador, uma imposição ao usuário, da contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos e a imposição ao poluidor e ao predador da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados (BRASIL, 1981). 

Segundo Seiffert (2009, p. 73): 
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Apresenta como intuito evitar ou em último caso corrigir o dano ambiental causado 

por qualquer agente social mediante o pagamento de certa quantia em espécie, 

como uma forma de compensar os prejuízos socioambientais gerados. Buscando 

induzir a utilização dos recursos naturais de modo mais racional, gerando 

consequentemente menor degradação ambiental. 

 

Por meio da Política Ambiental os agentes econômicos são induzidos ou forçados a 

adotarem posturas e procedimentos que sejam menos degradantes ao meio ambiente, na 

tentativa de reduzir emissão de poluentes no ambiente e minimizar o consumo de recursos 

naturais.  

A política de comando e controle estabelece padrões de emissões incidentes através de 

autoridade ambiental e determina o uso de tecnologias limpas com o intuito de diminuir a 

poluição e cumprir os padrões de emissão incidentes. Silva Filho (2000, p. 17), compreende 

que: 

 

Os instrumentos de Comando e Controle
2
 são os mais facilmente associados ao 

poder público que, muitas vezes, a eles se limita. Padrões de emissões e 

desempenho, restrições e proibições são os principais instrumentos deste tipo e 

normalmente se encontram em leis estaduais (Comando), com órgãos fiscalizadores 

(Controle) vinculados ao Estado. 

 

O mesmo autor adverte para o fato de que nos países em desenvolvimento, nas 

décadas de 1980 e 1990, ocorreram ações reativas à política de “Comando e Controle”. No 

caso do Brasil, esses instrumentos só foram utilizados a partir da década de 1990, em virtude 

da diversidade industrial e cultural, da existência de deficiências na estrutura de controle, e do 

descumprimento da legislação (comando) proveniente da falta de empenho político. 

Pelas colocações acima, fica clara a disparidade da política de comando e controle dos 

países desenvolvidos em relação ao Brasil, o que pode ter implicado num fator negativo para 

a atuação da gestão ambiental pública no país. 

A estratégia da utilização de instrumentos de comando e controle, implantada no 

Brasil e em outros países, visa atingir um alto grau de eficiência na redução dos níveis de 

poluição. Almeida (2009), em suas pesquisas sobre instrumentos empregados na política 

ambiental internacional concluiu que não é estranho o fato da política ambiental brasileira se 

                                                 

2
 Comando e Controle já é considerado um jargão no meio acadêmico e leigo sobre meio ambiente, se refere à 

atuação pública pela criação de leis, regulamentações e limites técnicos (Comando); e a verificação e medição 

destes parâmetros (Controle) SILVA FILHO (2000, p. 9). 
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basear em “comando e controle”, considerando a ampla utilização da mesma em experiências 

internacionais. A autora diz que a política de “comando e controle” impõe modificações no 

comportamento dos agentes poluidores através: 

(1) Padrões de poluição para fontes específicas (limites para emissão de determinados 

poluentes, por exemplo, de dióxido de enxofre); 

(2) Controle de equipamentos: exigência de instalação de equipamentos antipoluição (por 

exemplo, filtros); obrigatoriedade de uso de tecnologias "limpas" já disponíveis; 

(3) Controle de processos (exemplo: exigência de substituição do insumo empregado - de óleo 

combustível com alto teor de enxofre para outro com baixo teor); 

(4) Controle de produtos: visa à geração de produtos "(mais) limpos", estabelecendo normas 

para produtos cujo processo de produção ou consumo final acarrete alguma forma de 

poluição. Exemplos: especificação da quantidade de agrotóxicos em produtos agrícolas e 

proibição de fabricação de carros com baixo desempenho energético; 

(5) Proibição total ou restrição de atividades a certos períodos do dia, áreas etc., por meio de: 

concessão de licenças (não-comercializáveis) para instalação e funcionamento; fixação de 

padrões de qualidade ambiental em áreas de grande concentração de poluentes; e zoneamento. 

Tais medidas têm por finalidade um controle espacial das atividades dos agentes econômicos 

(um outro exemplo é o rodízio de automóveis na cidade de São Paulo), procurando resguardar 

a capacidade de absorção de poluição do meio ambiente em questão; 

(6) Controle do uso de recursos naturais por intermédio da fixação de cotas (não 

comercializáveis) de extração (exemplos: para extração de madeira e pesca; no caso da 

madeira, o governo pode exigir uma cota-árvore de reflorestamento para cada unidade de 

extração). 

Segundo Tietenberg (2004, apud, SEIFFERT, 2009, p. 62), a eficiência dos 

instrumentos de comando e controle está associada a uma série de variáveis: 

a) Uniformidade: os mesmo padrões primários e secundários são aplicáveis a todas as 

partes do país, não levando em conta o número de pessoas expostas, a sensibilidade do 

ecossistema local ou as diferenças nos custos de adequação nessas áreas. O que afetaria a 

eficiência dos padrões, nesse caso sua eficiência, poderia ser então determinado pelo 

estabelecimento de diferentes padrões para diferentes regiões; 

b) Timing dos fluxos de emissões: como as concentrações são importantes para critérios de 

avaliação de poluentes, o momento de ocorrência das emissões é uma importante preocupação 

na definição de políticas. Emissões concentradas em um determinado período de tempo são 
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tão complicadas quanto concentradas no espaço. Como lidar com aquelas relativamente raras 

mas devastadoras ocasiões em que inversões térmicas impedem a dispersão e a diluição 

normal dos poluentes? De um economicamente eficiente ponto de vista, a abordagem mais 

óbvia é definir o grau de controle necessário específico para tais circunstâncias. Um controle 

mais severo poderia ser então realizado, nessa condição metereológica desfavorável e menos 

severo sob circunstâncias normais; 

c) Concentração versus tempo de exposição: os padrões ambientais são definidos 

considerando-se a exposição dos indivíduos aos poluentes nos ambientes externos e como isso 

pode afetar sua saúde. Isso é determinado considerando-se dois fatores preponderantes: as 

concentrações dos poluentes do ar e o tempo de exposição durante o qual essas pessoas são 

submetidas à ação desses poluentes.  

Embora seja compreensível em suas medidas, a abordagem de comando e controle 

mostrou deficiências na sua implementação, em razão do alto grau de complexidade e dos 

altos investimentos exigidos pelo Estado, e necessários ao desenvolvimento de tecnologias de 

instrumentos para a mensuração, da poluição, dos modelos de coleta de amostras. Isso implica 

muitas vezes na descontinuidade da fiscalização e na baixa eficácia da política adotada. Essas 

características são compreendidas pelos economistas do mainstream, adversários das políticas 

de comando e controle, como desvantagens.  

De acordo com Almeida (2009), as desvantagens são: ineficiência econômica por não 

considerarem as especificidades nas estruturas de custos dos agentes privados, o alto custo da 

criação de normas e especificações tecnológicas das agências do governo, e a falta 

monitoramente eficaz; dificulta a entrada de produtos não autorizados permanecendo a 

estrutura de mercado existente; não há incentivos para o poluidor investir em novas 

tecnologias para a busca de alternativas anti-poluição e as decisões políticas podem ser 

influenciadas por grupos de interesse. 

Essas dificuldades estimularam o surgimento de novos tipos de instrumentos de gestão 

ambiental, com abordagens diferentes, como por exemplo, o econômico. Adotado na década 

de 1980 por países industrializados com o propósito de adquirir maior flexibilidade, eficiência 

e mediar a relação custo e benefício ambiental. É importante ressaltar, que o uso desse 

instrumento enfatiza as vantagens econômicas, mesmo que em curto prazo. Além disso, 

oferece aos agentes poluidores, alternativas que possam atender as metas e níveis de poluição 

desejados. Por outro lado, podem trazer benefícios aos governos, como o aumento de receita 

para o investimento em pesquisas no controle de poluição e na coleta de informações para a 
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formação de inventários. Diferente da política de comando e controle que trata o poluidor, 

denominado por Almeida (2009) como “ecodeliquente”, sem lhe dar a liberdade de fazer 

ajustes, e sem considerar a diversidade dos agentes, oferece apenas uma alternativa de 

obedecer a regra imposta, ou penalidade judiciais ou administrativas.  

Berstein (1993 apud MAGLIO, 2000, p 5.) argumenta que os instrumentos 

econômicos deveriam ter a capacidade de: 

 

Regular a poluição, de acordo com os mecanismos de mercado e ainda deveriam 

diminuir a regulação e o envolvimento dos governos, porém nas experiências 

internacionais, eles não eliminam a necessidade dos padrões, do monitoramento 

ambiental e controle, bem como outras formas de regulação ambiental. 

 

A Conferência Rio 92 estimulou a cooperação entre povos e nações para o 

desenvolvimento sustentável e para a proteção ao meio ambiente. Seus princípios serviram 

como referência para a legislação ambiental, padrões e ferramentas, bem como para a criação 

das Normas Internacionais de Qualidade da série ISO 14.000. Essas normas incentivam o 

desenvolvimento de alternativas para a gestão ambiental dentro de uma uniformidade 

procurando uma maior eficiência, na condução dos processos organizacionais, que são 

pressionados pelo mercado a cumprir a lei e as exigências de nível ambiental mais elevado 

para o desempenho ambiental. Envolvem processos de auditoria e/ou certificação ambiental 

para as empresas que conseguem atingir a qualidade ambiental estabelecida pelos institutos de 

padronização nos seus processos, produtos e serviços. 

Almeida (2009) relatando experiências internacionais com a política ambiental mostra 

que estudos realizados pela OECD confirmam uma tendência de uso crescente de 

instrumentos econômicos na política ambiental de seus países membros, embora predominem 

os instrumentos de comando e controle. Ele justifica que isso se dá em parte pela opção da 

eficácia ecológica apresentada por estes instrumentos; entenda-se, os efeitos provocados pela 

regulação sobre a qualidade ambiental.  

Outro ponto a ser considerado nos relatos de Almeida (2009) é que os agentes 

poluidores preferem os instrumentos de regulação, por acreditarem ter uma maior influência 

sobre as regulações por intermédio de acordos, negociações, incluindo as de caráter ilícito. 

Esses agentes poluidores também podem se beneficiar com certas formas de regulação – 

licenças não comercializáveis, padrões de qualidade ambiental e zoneamento, que podem 



44 

 

 

 

funcionar como barreiras à entrada de novas empresas. Para os agentes poluidores os 

instrumentos econômicos representam aumento de custos para produção. 

Pode-se então, deduzir que o grupo de instrumentos de comando e controle são mais 

aceitos pelos agentes poluidores em razão das possibilidades de negociações a favor dos seus 

interesses. Segundo Pettan et al. (2007, p. 194) “As políticas de desenvolvimento são 

processos de políticas públicas de Estados nacionais”. A conquista da sustentabilidade é uma 

questão política, que a sociedade poderá ter ou não capacidade de enfrentar, de definir seus 

valores, suas prioridades, e solucionar seus problemas. É um novo paradigma que exige a 

integração das políticas públicas ambientais, a análise do alcance dos seus efeitos e a adoção 

de posturas preventivas diante da problemática ambiental.  

As atividades humanas e o estilo de desenvolvimento econômico e social são vetores 

de contribuição para a sustentabilidade em todas as dimensões. Neste contexto, a 

responsabilidade pela preservação do meio ambiente é do indivíduo, dos grupos, da 

sociedade, das organizações não governamentais, dos agentes econômicos e governamentais. 

Maglio (2000) ao ressaltar a consolidação da perspectiva de que a responsabilidade é 

dever de todos, aponta o rompimento entre o tratamento simplista do governo controlador e 

do empreendedor controlado, criando-se um novo marco para a gestão ambiental.  

A Agenda 21, Global, definida na Rio 92, apresentou-se como um plano de ação para 

a promoção de práticas que incentivassem a integração entre o desenvolvimento econômico, a 

justiça social e a preservação do meio ambiente, com decorrência nos âmbitos nacional e 

local.  Nesse sentido, no Brasil, esforços significativos tem sido empreendidos para a 

elaboração e à implantação de Agendas 21 locais, que através da formulação de políticas 

públicas, por meio de uma metodologia participativa, promove a integração entre governo e 

sociedade para a elaboração de um programa de ação estratégico voltado para o 

desenvolvimento sustentável local (BASSANI; CARVALHO, 2004; BANCO DO BRASIL, 

2007; SEIFFERT, 2009). 

Em relação à participação dos diversos atores sociais no processo de formulação e 

implementação de políticas ambientais, Ferreira (1998 apud MAGLIO, 2000, p. 11) considera 

que os governos não estão suficientemente preparados para resolver os problemas ambientais 

globais e principalmente locais. Ela diz que a avaliação das políticas ambientais na década de 

90 requer uma avaliação cuidadosa. 



45 

 

 

 

Almeida (2009, p. 13) na avaliação do uso de instrumentos econômicos apresenta as 

conclusões de um estudo realizado pela OECD sobre a eficiência e eficácia desses 

instrumentos, adotados pelos seus países membros: 

(1) Há poucos estudos empíricos sobre a performance prática de tais instrumentos. De modo 

geral, não costuma ocorrer uma avaliação sistemática das políticas ambientais. Este 

diagnóstico, aliás, tem sido frisado pela própria OCDE e pelo Banco Mundial como sendo 

comum a qualquer área de política pública, qual seja, a ausência de uma cultura gerencial 

voltada para um acompanhamento sistemático dos resultados da política implementada; 

(2) No caso dos instrumentos econômicos, essa ausência de avaliação talvez se explique em 

parte pelo fato de tais instrumentos serem utilizados em sua grande maioria em combinação 

com outras medidas de política, em especial os padrões, mas também acordos voluntários 

(entre governos e empresas) e campanhas de informação e educação ambiental. Isolar a 

contribuição específica dos instrumentos econômicos é uma tarefa difícil, senão impossível; 

(3) Essa dificuldade se apresenta quando da avaliação da eficácia ecológica dos instrumentos 

econômicos. 

Pelas colocações acima, fica claro que a inexistência de avaliação das políticas 

públicas ambientais, pode refletir a incipiência dos órgãos governamentais, e a omissão da 

inadequação de práticas que atendam as necessidades reais da comunidade. 

As pesquisadoras Fischer (2007) e Schommer (2008) defendem a idéia de que 

compartilhar responsabilidades exige dos diferentes atores, mobilização e articulação na 

combinação das potencialidades, capacidades e esforços para através de arranjos institucionais 

e organizacionais, possam enfrentar os desafios da sustentabilidade. 

Com base nas idéias dos autores citados, é possível assinalar que a descentralização 

das políticas públicas de desenvolvimento sustentável, mostra a evolução e a redefinição no 

papel do Estado Nacional, mais democrático, dentro dos países e entre eles, como condição 

essencial ao desenvolvimento sustentável. 

 

2.2.1 Política nacional do meio ambiente 

 

No Brasil, em 1981 foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

através da Lei n º 6.938, que é reconhecida como o marco legal na gestão ambiental pública, 

definindo os princípios e objetivos que serviriam como base para as políticas públicas 
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ambientais desenvolvidas pelos entes federativos. Ela representa uma mudança importante no 

tratamento das questões ambientais, na medida que procura integrar as ações governamentais 

dentro de uma abordagem sistêmica (BARBIERI, 2007, p. 100). 

O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é “Viabilizar a compatibilização do 

desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos ambientais, fazendo 

com que a exploração do meio ambiente ocorra em condições propícias à vida e à qualidade 

de vida” (BRASIL, 1981). Para Abreu (2010) a Política Nacional Ambiental garante o direito 

de todos a um ambiente natural equilibrado como ponto fundamental a qualidade de vida 

saudável. 

A PNMA institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), responsável 

por coordenar as políticas públicas de meio ambiente envolvendo as esferas Federal, Estadual 

e Municipal, na elaboração de um conjunto de instrumentos de gestão com objetivo de 

concretizá-la. O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), órgão superior do 

sistema é o responsável pelo desenvolvimento e atualização desses instrumentos de gestão, 

através da criação de portarias e resoluções. Além disso, a constituição de 1988 ampliou as 

responsabilidades ambientais da união, estados, e municípios. 

Pelas colocações acima, fica claro que o Brasil possui uma legislação específica para 

as questões ambientais. No entanto, Klering e Schroeder (2008) reforçam que as políticas 

públicas de uma forma em geral necessitam contemplar novas responsabilidades e desafios 

sociais, de forma a conduzir suas ações para a realização de expectativas reais da comunidade 

e da sociedade como um todo - em síntese, propiciar as condições necessárias para uma vida 

com importantes indicativos de bem-estar. 

Não existe um padrão para a implementação das políticas públicas, mas é preciso 

considerar alguns aspectos como: identificação das possibilidades e espaços existentes, 

dificuldades e limites da atuação prática, as contradições existentes e as alternativas de 

construção de desenvolvimento sustentável.  

Como reflexo das políticas públicas o seu processo de elaboração e implantação 

traduz, principalmente em seus resultados, as formas atuantes de exercício de poder político, 

envolvendo a distribuição e a redistribuição de poder, os conflitos sociais inerentes aos 

diversos interesses na tomada de decisão, e a divisão de custos e benefícios sociais 

(CARVALHO; HERMANNS, 2005). 

Para Maglio (2000) a Política Nacional do Meio Ambiente favoreceu, entre outros 

aspectos, a descentralização da administração pública ambiental nacional, possibilitando a 
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articulação das unidades da federação na constituição das suas políticas ambientais. “ Os 

municípios, observados as normas e padrões federais e estaduais, também podem elaborar 

normas relacionadas ao meio ambiente”(p.20).  

Esse posicionamento na definição de uma política ambiental orientando as bases para 

a formulação das ações governamentais e a criação de instrumentos de gestão ambiental, foi 

fundamental para que as questões ambientais fossem discutidas no nível mais próximo da 

população, envolvendo representantes da sociedade civil, representantes de setores produtivos 

da sociedade, e organizações não governamentais.  

Para Klering e Schroeder (2008) o enfoque descentralizado viabilizando ações 

(projetos, programas, atividades) de forma integrada e sistêmica nos diferentes níveis de 

governo (Estados e municípios) ou através da realização de parcerias (convênios ou 

consórcios) com outras instituições e organizações, principalmente do terceiro setor, constitui 

fator importante de desenvolvimento. Para eles, a atuação do governo brasileiro com foco na 

descentralização vem ocorrendo desde 1990, com experiências iniciais na área da saúde, e foi 

intensificada com a Reforma do Estado Brasileiro, 1995. 

Como órgão responsável por assegurar a articulação entre os diferentes níveis de 

governo e orientar a descentralização das ações, o SISNAMA é composto por órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A saber: Conselho do 

Governo (órgão superior), CONAMA (órgão consultivo e deliberativo), pelo Ministério do 

Meio Ambiente (órgão central), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais (IBAMA), órgãos seccionais (órgãos ou entidades Estaduais responsáveis por 

integrar as ações ambientais) (BRASIL, 2009a). 

Nos âmbitos estaduais e municipais a estrutura organizacional do SISNAMA é 

composta por órgãos de coordenação (Secretarias), de execução (Órgãos Técnicos) e 

Conselhos Ambientais. As estruturas de sistemas são semelhantes.  

Ao CONAMA, órgão de caráter consultivo e deliberativo compete definir critérios e 

normas sobre o licenciamento ambiental, padrões de qualidade ambiental, áreas críticas de 

poluição, unidades de conservação e sobre o controle de poluição veicular (BRASIL, 2009a).  

Determinam também a elaboração de Estudos de Impactos Ambientais e Relatório de 

Impacto Ambiental sobre empreendimentos públicos e privados considerados potencialmente 

poluidores.  

Segundo Maglio (2000, p. 22): 
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O primeiro grande destaque de decisão do CONAMA foi a Resolução nº 002/85, 

que determinou que as grandes barragens de água ou de energia passassem a ser 

objeto de licenciamento ambiental através dos órgãos estaduais e considerados como 

atividades poluidoras. 

 

Ainda segundo o autor, por decisão do Superior Tribunal Federal as Resoluções do 

CONAMA ganharam legitimidade, e o Conselho passou a formular e a aperfeiçoar a 

legislação ambiental. Nesse contexto, a mobilização dos Estados resultou na criação de uma 

Organização não Governamental, denominada Associação Brasileira de Entidades Estaduais 

de Meio Ambiente (ABEMA), tendo como membros participantes dirigentes ambientais de 

todo o país, que por meio de articulação e pressão exercem forte influência sobre as decisões 

relacionadas a Política Nacional do Meio Ambiente. 

A implementação das políticas públicas ambientais implica num esforço institucional 

em adotar instrumentos adequados de gestão, ampliar os mecanismos de participação popular 

desde a sua formulação, visando eficácia e efetividade da política ambiental.  

Ponto importante a ser lembrado quanto a presença de colegiados com competência 

consultiva e deliberativa nos Conselhos de Meio Ambiente é o fortalecimento dos sistemas 

ambientais para suportar as pressões e permitir uma maior integração dos diversos atores 

políticos, sociais e econômicos, na troca de experiências e idéias. 

Nesse sentido, os Conselhos do Meio Ambiente conferem um maior controle social 

aos processos de elaboração e implementação de políticas públicas ambientais. 

No processo de implementação também existem os conflitos resultantes de diferentes 

interesses, que devem ser tratados não como obstáculos, mas como propulsores dos processos 

de mudanças sociais. Na visão de Santos (2009) a apresentação de conflitos, contudo, não 

somente desvela ações pró-ativas na consecução da proteção ambiental. É, também um 

recurso utilizado como retórica em prol de objetivos perseguidos por correntes 

desenvolvimentistas. 

 

2.3 Política estadual do meio ambiente 

 

Com a instituição da Lei nº 11.411 de 28 de dezembro de 1987, o Estado do Ceará 

passou a ter uma Política Estadual do Meio Ambiente, definindo as diretrizes administrativas 

e técnicas para orientação das ações governamentais na utilização racional, conservação e 

preservação do meio ambiente, em consonância com os princípios e objetivos da PNMA.  
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Para implementação da Política Estadual do Meio Ambiente, a própria lei que a instituiu, 

criou o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) e a Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente (SEMACE) (CEARÁ, 2009g). 

Em 1989, a Constituição do Estado do Ceará em seu art. 259 estabeleceu que “O meio 

ambiente equilibrado e uma sadia qualidade de vida são direitos inalienáveis do povo, 

impondo-se ao Estado e a comunidade o dever de preservá-los e defendê-los”.    

Para tanto, prevê a criação de um órgão deliberativo e colegiado – COEMA. 

(PORTELA, 2009). 

O COEMA é um órgão Colegiado integrante do SISNAMA, vinculado diretamente ao 

Governador, com o propósito de assessorar o Chefe do Poder Executivo acerca dos assuntos 

de política de proteção ambiental (CEARÁ, 2009g). 

O pluralismo na formação do Colegiado induz o desenvolvimento de negociações, de 

mediação de conflitos, e um maior controle social na formulação e na execução das políticas 

públicas ambientais. Segundo Ribeiro (2003), no Brasil, os Conselhos de Meio Ambiente de 

forma pluralista, em maior ou menor grau, se constituem em foros com participação 

governamental e de vários segmentos da sociedade civil, nos quais a discussão de diferentes 

interesses é o maior ganho.  

Observa-se que o COEMA apresenta uma participação majoritária de representantes 

do executivo estadual, apesar de contemplar a participação de membros de instituições 

governamentais e não governamentais. É também significativa a participação de órgãos de 

classe de profissionais liberais, de universidades públicas e entidades ambientalistas que dão 

maior credibilidade ao Conselho, embora a representação dos órgãos de classe (autarquias 

federais) e das universidades públicas seja questionada por se tratarem de instituições 

governamentais e não como representantes da sociedade civil, um fator que torna discutível a 

igualdade de votos. As reuniões são abertas ao público facilitando uma maior participação da 

sociedade civil. 

Os conselhos estaduais de meio ambiente se constituem como espaço para debates 

democráticos e despertam o interesse de diferentes segmentos da sociedade por discutir a 

política pública ambiental com objetivos de preservação, por analisar os impactos ocorridos 

ou que irão ocorrer nos níveis local e regional, bem como as limitações decorrentes. 

Na estrutura proposta para o COEMA são órgãos integrantes a Presidência, o 

Colegiado, considerado o órgão máximo do Conselho, as Câmaras Técnicas e a Secretaria 

Executiva, representada pela SEMACE. Destes, são considerados órgãos deliberativos a 
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Presidência, o Colegiado e as Câmaras Técnicas, que tem como órgão auxiliar no desempenho 

das atividades de apoio técnico, jurídico e administrativo e para execução das deliberações do 

Conselho, a Secretaria Executiva (CEARÁ, 2009g).  

A constituição das Câmaras Técnicas, permanentes ou temporárias para discutir as 

políticas setoriais, possibilita ao COEMA uma maior objetividade no desempenho das suas 

atividades e na prioridade de questões ambientais. As formulações das propostas resultantes 

dos trabalhos das Câmaras Técnicas são submetidas à aprovação do Plenário, permitindo uma 

maior compatibilização e melhores resultados.  

É também importante registrar que o COEMA propõe reuniões semestrais com 

representantes dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), com o 

objetivo de avaliar os trabalhos desenvolvidos nos municípios, propondo diretrizes para as 

atividades futuras. No entanto, no ano de 2009, o COEMA não promoveu reuniões com os 

representantes dos COMDEMA. Essa articulação e mobilização com os Conselhos 

municipais possibilitariam a troca de experiências, o auxílio ao bom desempenho, e 

contribuiria para o fortalecimento institucional e implementação da Política Estadual do Meio 

Ambiente.  

O modelo do Conselho Estadual de Meio Ambiente com competências consultiva e 

deliberativa para normas e procedimentos sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, 

estabelecendo diretrizes, propondo planos e programas, tem como um dos resultados a 

disseminação da consciência sobre a importância das questões ambientais em todo o Estado. 

Além disso, trata as questões ambientais como interdependente de outras áreas do 

conhecimento, promovendo a integração com e entre os vários segmentos da sociedade, de 

agentes econômicos e políticos. 

Outro aspecto relevante para o envolvimento dos representantes do COEMA é o poder 

deliberativo, de definição de normas, de padrões e critérios relativos ao controle e manutenção 

da qualidade do meio ambiente (natural e construído) para utilização, preservação e 

conservação dos recursos ambientais. Esse fator é capaz de mobilizar esforços dos diferentes 

atores sociais com o objetivo de prover alternativas para os impactos ambientais e sociais que 

afetam a todos.  

Além disso, a participação nas discussões do Colegiado em caráter deliberativo e 

consultivo, confere aos representantes uma maior responsabilidade e comprometimento com 

as decisões referendadas, ainda que existam interesses opostos. Essa integração dos agentes 



51 

 

 

 

de transformação pode produzir uma sinergia capaz de potencializar suas ações. E isto, pode 

influenciar na redução do risco de corrupção. 

Assim, entende-se que o principal resultado do COEMA seja a mobilização e 

articulação dos diferentes segmentos da sociedade, fundamental para a implementação da 

Política Estadual do Meio Ambiente.  

Em 1998, a preocupação com o meio ambiente levou a Ouvidoria-Geral do Estado a 

propor a criação de um órgão de conciliação e de intermediação para solução dos problemas 

ambientais, a Ouvidoria Ambiental. Este órgão, de uma forma não institucionalizada 

estabeleceu-se na Ouvidoria-Geral do Estado, como um canal de comunicação entre 

sociedade civil e a instituição. 

Em 2001, foi criada a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), 

através do Decreto Estadual nº 26.465, com o intuito de contribuir para a disseminação da 

educação ambiental no Estado do Ceará. A proposta da CIEA é conhecer e discutir as 

políticas e ações de educação ambiental, fortalecer a relação entre as instituições membros e 

promover a interiorização dos programas (CEARÁ, 2009f). 

Dentre os desafios do COEMA estava à criação de uma Secretaria de Meio Ambiente 

no Ceará, que teria vinculada a sua estrutura a SEMACE, até então ligada a Secretaria de 

Infraestrutura. A vinculação do órgão executor da política de meio ambiente a instituição 

responsável pela realização das obras no Governo gerou questionamentos entre 

ambientalistas, ONG‟s, estudiosos, e Ministério Público quanto à isenção e idoneidade da 

SEMACE no cumprimento de suas funções. Assim, em 1999, o Colegiado do COEMA 

encaminhou ao Governador uma solicitação para criação da Secretaria de Meio Ambiente.  

Nesse sentido, o Governo do Estado atendendo as orientações do Colegiado do 

COEMA, e após realização de estudos, referendou por meio da Lei nº 13.093, de 08 de 

janeiro de 2001, a extinção da Ouvidoria-Geral do Estado, e criou a Secretaria da Ouvidoria-

Geral e do Meio Ambiente – SOMA. 

No ano de 2007, o Governo do Estado alterou a estrutura Administrativa Estadual, 

através da Lei nº 13.875, e criou o Conselho de Políticas Públicas e Gestão do Meio Ambiente 

(CONPAM), cuja missão, de acordo com Ceará (2009b) é: 

 

Promover a defesa do meio ambiente bem como formular, planejar e coordenar a 

Política Ambiental do Estado, de forma participativa e integrada em todos os níveis 

de governo e sociedade, com vistas a garantir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, economicamente viável e socialmente justo, para a presente e futuras 

gerações. 
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A estrutura organizacional do CONPAM compreende a Direção Superior 

(Presidência), a Gerência Superior (Secretaria Executiva), Órgãos de Assessoramento 

(Assessoria de Desenvolvimento Institucional e Jurídico e Assessoria de Projetos Especiais), 

Órgãos de Execução Programática (Coordenadoria de Políticas Ambientais e Coordenadoria 

de Educação Ambiental e Articulação Social) e Órgão de Execução Instrumental 

(Coordenadoria Administrativo-Financeira), tendo a SEMACE como entidade vinculada 

(CEARÁ, 2009b). 

A Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (COEAS) - 

desempenha um papel importante para a reflexão a respeito da Política Estadual de Educação 

Ambiental, seja por seu pioneirismo nas ações em torno do tema, ou pela mobilização e 

articulação que consegue gerar. 

A Coordenadoria de Políticas Ambientais (COPAM) desenvolve ações estratégicas 

juntamente com a SEMACE, e de acordo com CEARÁ (2009b) possui as seguintes 

competências: 

A atuação do governo do Estado do Ceará no âmbito das políticas ambientais 

contempla planos de ações em programas de gestão ambiental estratégica, proteção dos 

recursos ambientais, biodiversidade, educação ambiental etc. Entre os programas e projetos 

desenvolvidos pelo CONPAM (CEARÁ, 2009b), estão:  

 Rede Cearense de Educação Ambiental, lançado em 2007, tem a finalidade de 

promover a integração estadual entre instituições públicas e privadas, terceiro setor, e 

educadores ambientais, viabilizando a participação desses atores em redes locais, 

nacionais e internacionais, ou a formação de novas redes. O projeto propõe reunir 

informações, dados, projetos, programas e identificar as fontes de financiamento; 

 Programa de Educação Ambiental do Ceará (PEACE), incentivar experiências 

locais de desenvolvimento sustentável pautadas no combate à pobreza, na equidade e 

justiça social, na sustentabilidade ecológica, política e cultural das comunidades; 

 Zoneamento Ecológico e Econômico da Zona Costeira do Estado do Ceará 

(ZEEC), objetiva conhecer o estado das áreas de ocupação e conservação da Zona 

Costeira do Estado, e propor diretrizes, estabelecer parâmetros e procedimentos para 

uma ocupação ordenada, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. 

 Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga nos Estados do 

Ceará e Bahia (Mata Branca), instituído no Estado do Ceará em 2007, em parceria 
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com o Global Enviromental Facility (GEF) e o International Bank for Reconstruction 

and Develoment (BIRD), tem a finalidade de contribuir para a preservação, 

conservação, uso e gestão sustentável da biodiversidade do Bioma Caatinga nos 

Estados da Bahia e Ceará. As ações para a promoção do desenvolvimento sustentável 

são realizadas em áreas prioritárias, utilizando-se uma metodologia que envolve as 

comunidades rurais, que vivem em situação crítica, em áreas com características 

susceptíveis a degradação. 

 Selo Município Verde, criado em 2006, é um programa de certificação ambiental 

pública para os municípios que atendam a critérios pré-estabelecidos de preservação e 

uso sustentável dos recursos naturais, promovendo uma melhor qualidade de vida para 

as gerações presentes e futuras.  

 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), é um programa do Governo 

Federal, um novo modelo de gestão que visa implementar a sustentabilidade nas 

atividades administrativas e operacionais do Governo (federal, estadual e municipal), 

com objetivo de reduzir os impactos ao meio ambiente. Instituído no Estado do Ceará 

no ano de 2009. 

Segundo Pedrosa et al. (2007, p.208), “[...] as políticas ambientais constituem um 

campo novo de respostas, pois são dadas em face aos problemas resultantes da chamada „crise 

ambiental‟, ou, além disso, visam à sustentabilidade da vida para as futuras gerações‟‟. Para 

ele, os governos locais no Brasil tem se esforçado em atenuar e prevenir os efeitos da crise 

ambiental, mas os resultados tem sido insatisfatórios.  

Nesse sentido, a busca por melhores resultados tem mobilizado a sociedade nos seus 

diferentes segmentos. A administração pública mostra-se inovadora na definição de políticas 

ambientais, mas além de propor novos métodos é necessário desenvolver mecanismos para 

enfrentar os obstáculos na implementação das medidas adotadas.  

Os caminhos para o desenvolvimento sustentável tem sido bastante discutido por 

estudiosos da área, estando relacionados à capacidade dos governos em adotar modelos de 

gestão ambiental. Assim, Almeida (2002, apud DIAS et al., 2009, p. 9), entende que o 

caminho a ser seguido para o desenvolvimento sustentável: 

 
Deixa de ser aquele linear, único, que assumiu o desenvolvimento dominante até 

nossos dias; não mais a marcha de todos em uma só direção, mas o reconhecimento 

e a articulação de diferentes formas de organização e demandas como base, 

sustentáculo de uma verdadeira sustentabilidade. 
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No Estado do Ceará um exemplo de fortalecimento da gestão ambiental é a criação e 

reestruturação dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA‟s). Na 

visão de Carvalho (2000, apud HEMPEL, 2007, p. 52): 

 

Compete ao nível municipal de governo a criação de conselhos municipais 

setoriais, o que representa um dos procedimentos autônomos do município no 

sentido de garantir à população o direito que lhe é assegurado pela Constituição, de 

participar efetivamente da política  

 

De acordo com o CONPAM (CEARÁ, 2009b), houve um aumento de 37% na 

implementação dos COMDEMAs, no período de 2003 a 2008, no Estado do Ceará. A criação 

dos COMDEMA‟s reflete a participação comunitária nas decisões das principais questões 

ambientais e a internalização das práticas de gestão ambiental pelos municípios. A evolução 

dos COMDEMA‟s é um indicador de conscientização sobre a necessidade de desenvolver 

instrumentos e métodos na busca de alternativas sustentáveis para os problemas ambientais. 

No entanto, para Pedrosa et al. (2007) não se pode deixar de mencionar a não atuação 

governamental, já considerada convencional, diante da crise ambiental. 

Segundo Hempel (2007), as pesquisas realizadas por Carvalho (2000) sobre os 

conselhos municipais, evidenciam que apesar dos conselhos serem instituídos como 

mecanismos de participação, sofrem de distorções e de dificuldades em sua atuação como 

efetivos instrumentos de acompanhamento e controle da execução das políticas sociais. Essas 

distorções e dificuldades estariam relacionadas a vinculação direta dos conselhos à estrutura 

político-administrativa do município, a competência de apenas deliberar, e aos desequilíbrios 

de qualificação entre os membros dos conselhos e por realizarem ações inexpressivas. 

Outra experiência da gestão ambiental no Estado do Ceará é o Programa Selo 

Município Verde (PSMV), já citado anteriormente, e que começa a ser adotado em outros 

Estados do país.  

Conforme dados do CONPAM (CEARÁ, 2009b) o número de municípios que 

receberam a certificação ambiental pública aumentou consideravelmente em 23% desde a sua 

implantação no ano de 2004 até 2008. Por outro lado, observa-se que apesar dos incentivos ou 

pressões que sofrem por parte da sociedade, considerando que um dos requisitos para 

inscrição no PSMV é a lei municipal que cria e regulamenta o COMDEMA, o número de 

municípios que conseguem a certificação, comparado ao número de inscrições no programa, 

não é significativo. Isso reflete as dificuldades dos municípios em atender os critérios pré-
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estabelecidos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais na garantia de uma 

melhor qualidade de vida dos seus munícipes.  

Um fator que pode influenciar esses resultados é a pouca mobilização e articulação da 

sociedade civil, exercida através do COMDEMA, principal intermediário e responsável por 

enviar os dados, documentação ao Comitê Gestor do PSMV. É importante ressaltar, que para 

a certificação, os municípios são avaliados nos aspectos da legislação ambiental, dos 

instrumentos de gestão, infra-estrutura, saúde, biodiversidade e educação ambiental. 

Hempel (2007) considera que o Estado do Ceará teve dois momentos importantes 

relacionados ao meio ambiente, representados pela Política de Recursos Hídricos e pelo 

Programa Selo Município Verde. 

A Política de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei Estadual nº 11.996 de 24 de 

julho de 1992, com o objetivo de proporcionar meios para a utilização racional da água, 

considerada essencial para o desenvolvimento socioeconômico (CEARÁ, 2009f). Segundo 

Rebouças (1997, apud SOARES, 2007) a crise da água no Brasil, especialmente na região 

Nordeste, advém da irregularidade do regime das chuvas e do baixo nível 

tecnológico/organizacional, que contribuem para a destruição do solo, o empobrecimento das 

pastagens nativas e a redução das reservas de água localizada.  

O órgão Colegiado do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente é composto 

pelo Presidente do CONPAM e por representantes da Secretaria dos Recursos Hídricos 

(SRH), da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), da Secretaria do Turismo 

(SETUR), da Secretaria das Cidades, da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do 

Ceará (SEMACE), do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CEDE) da Assembléia 

Legislativa, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), e três representantes da sociedade civil, 

sendo: 2 ONGs (Fundação Bernardo Feitosa e Associação Caatinga) e 1 indicado pelo Chefe 

do Poder Executivo. 

De acordo com a Lei 6.938/81, em seu art. 10º, compete aos Estados a execução do 

licenciamento ambiental (Resolução CONAMA nº 237/97) para viabilização de construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, considerados de efetivo potencial impactante ao meio ambiente.  

Para Azevedo e Teixeira (2009) os processos de Estudos de Impacto Ambiental (EIA), 

dos Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA) e de Licenciamento Ambiental só se 

tornaram efetivos a partir da Resolução CONAMA nº 001/86, cinco anos mais tarde, quando 
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listou as atividades sujeitas aos EIA/RIMA, entre elas diversas atividades industriais 

consideradas modificadoras do meio ambiente. 

A Resolução CONAMA n º 237/97, em seu art.5º, estabelece que compete ao órgão/ 

entidade ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em 

unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Barbiere (2007, p. 294) 

explica que “a Resolução n º 237/97 abriu a possibilidade de estabelecer procedimentos 

simplificados para empreendimentos e atividade de pequeno porte, bem como aqueles 

vizinhos ou integrantes de planos de desenvolvimento já aprovados pelo órgão ambiental”. 

Essa mesma Resolução em seu art. 6 º determina que cabe ao órgão ambiental municipal, 

ouvido os órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal, quando for 

necessário, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 

local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio, 

promovendo a gestão ambiental compartilhada. 

O ordenamento e a harmonização das atuações devem respeitar o critério objetivo de 

identificação, independente do impacto ambiental local, conforme Resolução do COEMA n º 

20/98. 

O COEMA baseado na Resolução n º 08, de 15 de abril de 2004, estabeleceu para o 

Estado uma lista de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, reunidas em grupos 

normativos e classificadas de acordo com o Potencial Poluidor – Degradador do 

empreendimento. Ou seja, atividades classificadas pela intensidade do impacto ambiental 

(CEARÁ, 2009g).  

Para Seiffert (2009) o licenciamento ambiental pode ocorrer de uma forma 

simplificada ou condicionada ao EIA/RIMA. Para tanto, faz-se necessário um processo de 

análise ambiental diferenciado que atenda as exigências de tramitação burocrática. 

Por força da legislação ambiental do país, a viabilização de empreendimentos 

industriais de potencial poluidor passa necessariamente pelos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA‟s) acompanhados dos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA‟s), até a concessão de 

Licenciamento Ambiental, ambos qualificados na legislação brasileira como instrumentos de 

Política Ambiental. 

No Estado do Ceará, o órgão responsável pelo licenciamento é a SEMACE. O 

processo de licenciamento ambiental terá inicio após anuência dos municípios em que se 

localizarem a atividade ou o empreendimento de acordo com a lei de Uso e Ocupação do 
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Solo, e quando necessário o aval de órgãos competentes da União e do Estado, envolvidos no 

procedimento do licenciamento (CEARÁ, 2009g). 

De acordo com a Resolução COEMA nº 20/98 os municípios que possuem um sistema 

de gestão ambiental, poderão executar o licenciamento ambiental de empreendimentos das 

atividades de impacto local, bem como a fiscalização, através de convênio de cooperação 

técnica e administrativa, com a SEMACE e a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente (SDU) (CEARÁ, 2009g).  

No Estado do Ceará realizam licenciamento e fiscalização de atividades classificadas 

de pequeno e médio porte, consideradas potencialmente poluidoras e degradoras, os 

municípios de Fortaleza, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Coreaú e Iguatu. 

A criação de órgãos estaduais para o enfrentamento dos problemas ambientais, denota 

um modelo de gestão participativa e democrática adotada pelo Governo do Estado. Implica 

também no maior envolvimento nos níveis federal, estadual e municipal. 

 

3  METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização de pesquisa 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa social de cunho exploratório de natureza qualitativa. 

Richardson (2008) considera a pesquisa qualitativa como uma forma adequada para entender 

a natureza de um fenômeno social, e que pode descrever a complexidade do problema, 

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais. Para Beuren (2003), a pesquisa exploratória busca conhecer com maior 

profundidade o assunto, com o intuito de torná-lo mais claro ou construir questões 

importantes para a conclusão da pesquisa. 

Exploratória porque busca obter mais conhecimento sobre a gestão ambiental em 

regiões do semiárido nordestino, áreas susceptíveis à desertificação. No ano de 2007, o IV 

Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontava que o 

Nordeste do Brasil se tornaria mais árido, provocando decréscimo na disponibilidade de água, 

substituição da vegetação semi-árida para árida, desencandeando processos de desertificação . 
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Isso implica na diminuição da capacidade de suporte do Semiárido Nordestino em prover sua 

população (IPCC, 2009). 

A pesquisa é também descritiva porque busca detalhar os aspectos constitutivos 

(características) da contribuição da gestão ambiental para o processo de desenvolvimento 

sustentável em municípios do Semiárido Nordestino. Partindo da associação de questões 

econômicas, sociais e ambientais para uma situação de sustentabilidade. 

Desta forma, a pesquisa descritiva tem como objetivo descobrir e observar fenômenos, 

a partir da sua descrição, classificação e interpretação, podendo inclusive trabalhar as relações 

entre as variáveis. 

A estratégia de pesquisa foi conduzida através de estudo de caso possibilitando um 

maior detalhamento das questões gerais e específicas presentes, no meio estudado. Segundo 

Yin (2001, p. 35), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa “que representa uma maneira 

de se investigar um tópico empírico, seguindo um conjunto de procedimentos pré-

especificados”. 

Yin (2001) argumenta que as vantagens e desvantagens das estratégias de pesquisa 

estão relacionadas a três condições: o tipo de questão da pesquisa, a extensão do controle que 

o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos e o foco em fenômenos 

contemporâneos, em oposição a fenômenos históricos. 

A pesquisa evidencia o tipo de questão “como”, representando uma condição 

necessária para a descrição, compreensão e avaliação da fase em que se encontra a gestão 

ambiental no município de Independência-CE, favorecendo a condução de um estudo de caso 

exploratório.  De acordo com Yin (2005), esse tipo de questão como foco de estudo sugere 

que as relações entre as diferentes evidências sejam traçadas ao longo do tempo, ao invés de 

serem consideradas como meras repetições ou incidências. 

A estratégia escolhida utilizou algumas técnicas de pesquisa histórica, observação 

direta, série sistemática de entrevista sobre acontecimentos contemporâneos e análise do 

conteúdo das entrevistas. Além disso, o pesquisador não teve nenhum controle sobre os 

comportamentos dos eventos que ocorreram. 
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3.2 Caracterização do município de Independência 

 

O Município de Independência situa-se na porção centro-oeste do Estado do Ceará, na 

região denominada Sertão dos Inhamuns, limitando-se a norte com os municípios de Boa 

Viagem, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Crateús; a sul com os municípios de Quiterianópolis e 

Tauá; a leste com os municípios de Pedra Branca, Tauá, Boa viagem, e a oeste com os 

municípios de Crateús, Novo Oriente e Quiterianópolis, perfazendo uma área de 3.218,64 

km². Localiza-se a uma latitude 05º23‟31” sul e a uma longitude 40º18‟31” oeste , estando a 

uma altitude de 343 m em relação ao nível do mar. 

 

 

 

Figura 1- Mapa dos recursos hídricos subterrâneos do município de Independência – CE. 

Fonte: CPRM. http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/ceara/mapas/Independencia.pdf (2008). 

 

Devido a sua extensa área territorial, o município é dividido em cinco distritos: 

Ematuba, Iapi, Jandragoeira, Monte Sinai e Tranqueiras. O município de Independência foi 

criado em 1933, embora seu povoamento tenha iniciado em 1810 com a construção da capela, 

quando era denominado Pelo Sinal e ainda pertencia ao Estado do Piauí. Em torno da capela, 

o núcleo urbano desenvolveu-se com a criação de gado, possibilitando a elevação do povoado 

à categoria de Vila, desmembrando-se do município de Príncipe Imperial, hoje reconhecida 

por Crateús. Em 1880, o território foi incorporado à província do Ceará. 
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O município tem na agricultura familiar e na pecuária a base da economia. De acordo 

com o censo agropecuário 2006, Independência possui 3.578 estabelecimentos agropecuários, 

correspondentes a uma área de 222.429 hectares. Conforme estimativa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2007 o município contava com 25.413 habitantes, sendo 

42,63% residentes na área urbana e 57,37% residentes na área rural. 

Independência está inserida na depressão sertaneja, apresentando temperatura média 

de 26ºC a 28ºC, um baixo índice pluviométrico com média anual de 608,4 mm e clima 

tropical quente semiárido. Essas características contribuem para o florescimento da caatinga e 

floresta caducifólia espinhosa na região. 

A caatinga é a vegetação predominante no Nordeste brasileiro que ocupa mais de 70% 

da sua área geográfica. De acordo com o Projeto CONTAG/EMBRAPA CAPRINOS (2007), 

a caatinga é considerada um dos biomas de maior diversidade biológica do Brasil, no entanto, 

os estudos realizados indicam que 50% do ambiente de caatinga já foi alterado por atividades 

humanas, influenciando na sustentabilidade dos sistemas de produção alimentar. 

Andrade e Oliveira (2004), em suas pesquisas para avaliar e analisar a dimensão 

espacial e temporal da ação antrópica na cobertura vegetal de parte do semiárido cearense, 

identificaram como consequências graves da degradação ambiental: a perda da biodiversidade 

(flora e fauna), ameaça de extinção de algumas espécies, redução de produção agrícola de 

solos, e a desestabilização sociopolítica ocasionando a migração crescente do meio rural 

A cidade possui rede de abastecimento de água tratada, beneficiando 97% da 

população, bem como de infraestrutura relacionada ao tratamento de esgoto, atendendo 35% 

da população. Possui três bacias hidrográficas: o Barra Velha e o Jaburu 2 localizados a 28 

km da sede, responsáveis pelo abastecimento de água, e o Cupim que corta a cidade, mas em 

virtude dos focos de poluição, a água não é recomendada para consumo. De acordo com 

informações do representante da CAGECE (2008), na realização de uma visita inicial ao 

município de Independência, algumas comunidades dos distritos se abastecem do carro-pipa e 

da água do açude Cupim, apesar das evidências de poluição.  

O monitoramento da água é realizado pela CAGECE, duas vezes por semana, com 

doze coletas ao dia na saída da estação de tratamento. Em Independência existe em 

funcionamento uma empresa mineradora, com uma produção de 1000t/dias de calcário 

agrícola. A produção vai para os Estados da Bahia, Piauí e Maranhão. A mineradora gera 35 

empregos diretos, dos quais 85% são ocupados por pessoas da comunidade. 
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A opção pelo município de Independência (CE) ocorreu em razão do mesmo estar 

inserido no Semiárido Nordestino, região que sofre com os efeitos da seca, e por apresentar 

iniciativas para o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental participativo, como a 

elaboração em 2006 do Plano Diretor Municipal, a criação do Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente (COMDEMA), através da Lei Municipal nº 122, de 20 de maio de 2005. O 

COMDEMA é considerado um mecanismo institucionalizado de proteção ao meio ambiente e 

o mais importante instrumento de Gestão Ambiental local, integrante do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA).  

É importante ressaltar, que a existência do COMDEMA é um dos requisitos essenciais 

para a participação no Programa Selo Município Verde (PSMV), do governo do Estado do 

Ceará, instituído pela Lei Estadual nº 13.304/03 e regulamentado pelo Decreto nº 27.073/03 e 

27.074/03, que tem por finalidade incentivar a municipalidade a implementar políticas 

públicas ambientais, na busca pela qualidade de vida da população e da sustentabilidade. O 

município de Independência, por atender aos critérios pré-estabelecidos de conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais pelo PSMV, recebeu a certificação ambiental pública nos 

anos de 2007 e 2008. Em 2009, por não atender aos critérios estabelecidos pelo programa, o 

município foi desclassificado. 

Considerando os estudos realizados pela Fundação Cearense de Metereologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME, 2010) sobre os padrões de uso e ocupação da terra no 

município, que mapearam a existência de desmatamentos desordenados, queimadas, 

extrativismo e outros, e dos resultados da avaliação de gestão ambiental do município verde 

dos anos de 2007, 2008 e 2009, observou-se que apesar dos esforços dispensados à promoção 

do desenvolvimento sustentável, é preciso melhorar alguns aspectos na gestão ambiental do 

município de Independência (CE), a partir de um processo de planejamento ambiental, 

avaliação de resultados e impactos ambientais, e monitoramento das ações. 

Um modelo de gestão ambiental para definição de mecanismos e incentivos ao 

desenvolvimento de cidades de pequeno porte, mas especificamente o município de 

Independência, a partir de metodologias endógenas de planejamento e mobilização das 

capacidades locais ajudaria o governo e a sociedade a compreender os riscos, as 

possibilidades e as responsabilidades de cada um na busca da sustentabilidade. 

Por isso, acredita-se ser um campo favorável ao estudo da temática gestão ambiental, 

uma vez que suas características (município de Independência) parecem ir ao encontro das 
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diretrizes estabelecidas nos instrumentos de comprometimento nacionais e internacionais 

voltados para o desenvolvimento sustentável. 

 

3.3 Etapas da pesquisa 

 

O projeto proveu uma discussão com a participação de agentes do governo do Estado 

do Ceará. Em uma das reuniões, realizada em janeiro de 2009, a secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SEMARH) do Município de Independência colocou-se favorável a 

realização do projeto piloto, contemplando as fases de articulação institucional, diagnóstico e 

prognóstico. Para cada fase há um conjunto de métodos/procedimentos que serão utilizados 

para se obter o resultado esperado. O quadro 01 sumariza as fases, os procedimentos e os 

resultados alcançados no desenvolvimento da pesquisa, tomando o município de 

Independência como piloto. 

A pesquisa foi compreendida em duas partes: uma, o reconhecimento do que é 

fundamental para um desenvolvimento compatível com a prosperidade econômica, justiça 

social e meio ambiente, a partir de uma visita inicial ao município para identificar os atores 

políticos, sociais e econômicos, para conhecer a área física e apresentar o plano de trabalho 

aos representantes da Prefeitura Municipal; a outra a construção de um diagnóstico e 

inventário, com o objetivo de identificar as potencialidades e fragilidades da área de pesquisa.  

Fases Procedimentos Resultados 

Articulação 

Institucional 

 Definição dos objetivos 

 Obtenção do consenso entre as 

instituições 

 Definição dos meios de 

implementação 

 Delimitação da área de estudo 

 Consenso institucional, técnico-científico e 

comunitário 

 Obtenção dos recursos humanos com o 

comprometimento, engajamento de 

instituições e técnicos 

 Mobilização de recursos financeiros 

 Identificação dos subespaços físicos (bacia 

hidrográfica, parques, zoneamento urbano e 

rural) 

Diagnóstico  Análise dos dados fornecidos para 

preenchimento do formulário de 

Selo Município Verde 

 Análise de dados primários e 

secundários complementares sobre 

as condições ambientais e de 

saneamento do município 

 Análise integrada com avaliação de 

fragilidades e potencialidades, acertos e 

conflitos. 

 Avaliação dos cenários: passado e presente 

Prognóstico  Construção de cenários de curto, 

médio e longo prazo 

 Avaliações temporais com a identificação 

de alternativas e construção de possíveis 

cenários futuros 

Quadro 01 - Resumo das fases, procedimentos e resultados do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3.1 Visita inicial 

 

A primeira visita consistiu no mapeamento das instituições atuantes no território e no 

tipo de ações que desenvolvem. A identificação dos stakeholders considerou os meios 

administrativos institucionalizados pela PMI, pelo governo do estado, e a capacidade de 

interferir nas questões ambientais. As secretarias municipais, o COMDEMA, a CAGECE, o 

Pacto dos Inhamuns, o CONPAM, a empresa Santa Maria, seus gestores, técnicos e 

colaboradores, constituíram as unidades de análise da primeira fase da pesquisa.               

Foram despendidas 18 horas de pesquisa no mês de outubro de 2009, numa visita in 

loco com o intuito de buscar informações sobre o município de Independência referente às 

suas demandas sociais, econômicas e ambientais.  

Para realização da visita foi feito um planejamento junto com a secretária de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente do município, a elaboração dos roteiros para as entrevistas, e um 

plano de trabalho para avaliar a documentação dos programas, planos e projetos relacionados 

à questão ambiental desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Independência e verificar se 

as políticas públicas ambientais são cumpridas e quais os procedimentos adotados (ver Anexo 

A). 

Também foi gerado um resumo das entrevistas com o prefeito, que oportunamente 

respondeu aos questionamentos referentes ao Pacto dos Inhamuns, na condição de presidente, 

com os secretários municipais (da Agricultura, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da 

Infraestrutura), com o presidente do COMDEMA, com o representante da CAGECE, com o 

gerente da Mineradora Santa Maria, e com os técnicos do CONPAM que acompanham o 

projeto Mata Branca, contendo os principais aspectos e impactos econômicos, sociais e 

ambientais do município. 

Como referência utilizou-se a Avaliação de Gestão Ambiental do Município Verde – 

2009, e o Plano Diretor do Município de Independência, observando-se os requisitos legais da 

Legislação Federal – Deliberações CONAMA, Legislação Estadual, Legislação Municipal, 

Legislação Sanitária e a Avaliação Ambiental Estratégica do Ministério do Meio Ambiente.  

Nessa etapa da pesquisa foram definidos quais procedimentos com o intuito de dispor 

e ordenar as ações necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Além de buscar subsídios 

para responder ao problema proposto e outros que surgiram no decorrer dos estudos. 
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3.3.2 Seleção e entrevistas na visita inicial 

 

A seleção dos entrevistados foi determinada em função de prover uma maior clareza 

na exploração do ambiente. Com base nesta concepção, foram selecionados representantes do 

poder público (Prefeito e Secretários municipais), associação de catadores de lixo, Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), COMDEMA, CONPAM e da empresa mineradora, 

por participarem ou se beneficiarem direta ou indiretamente da gestão pública.  

A escolha considerou como critério o fato dos atores políticos, institucionais 

econômicos serem detentores de conhecimentos específicos, possibilitando a descoberta de 

idéias e dados da unidade de pesquisa. 

Através desse procedimento foi possível obter dos informantes visões diferentes e 

questionamentos que trouxeram contribuições para a pesquisa. No caso da Associação dos 

Catadores de Lixo não foi possível reunir os seus associados, e em relação ao COMDEMA a 

entrevista foi realizada apenas com o Presidente. Convém salientar que o plano de trabalho foi 

encaminhado com antecedência, por correspondência eletrônica ao articulador do município e 

à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para fins de planejamento e articulação 

das reuniões, entrevistas e visitas as áreas determinadas. 

Na visita inicial, foram realizadas 8 entrevistas semi-estruturadas com os atores 

políticos, econômicos, e institucionais. As entrevistas foram gravadas e transcritas para 

posterior análise. Os dados obtidos foram confrontados com a pesquisa documental, a 

pesquisa bibliográfica e da observação direta, possibilitando a identificação de questões 

significativas. As informações obtidas nas entrevistas foram comparadas com diferentes 

correntes de pensamento sobre o tema, o que permitiu a elaboração de um quadro 

demonstrativo com os resultados.  

 

3.3.3 Estrutura dos instrumentos de coleta de dados 

 

A pesquisa de campo foi necessária para a contextualização da gestão ambiental 

dentro do referido município e coletou dados primários junto as secretarias da Prefeitura 

Municipal de Independência (Secretaria de Agricultura e Pecuária, Secretaria de Infra-

estrutura, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) instituições públicas, 

organizações não governamentais e órgãos governamentais como o CONPAM. 
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 Para Marconi e Lakatos (1996) a pesquisa documental é uma fonte de coleta de dados 

que se restringe a documentos, escritos ou não, que serão compilados e analisados pelo 

pesquisador com o intuito de atender as necessidades do estudo em questão, estabelecendo o 

que se denomina fontes primárias. 

No que diz respeito aos dados secundários, Gamarra (2005, p. 67) considera que “são 

dados existentes, coletados no próprio município através de estrutura organizacional, leis, 

normas municipais e ambientais, e também dados provenientes de trabalhos realizados e 

publicados na forma de livros, dissertações, teses, artigos, revistas, jornais, entre outros”. 

Os roteiros para a realização das entrevistas foram elaborados observando-se aspectos 

e impactos ambientais significativos, conforme ilustrado no Quadro 2. Buscou-se conhecer os 

instrumentos de gestão ambiental adotados pelo município, os impactos causados pelas 

atividades humanas, agrícolas e industriais sobre o meio ambiente, os interesses comuns e os 

que geram conflitos entre os diversos atores sociais. 

Dessa forma, foram elaboradas perguntas abertas, contendo em média de treze a 

dezenove questões, que serviram como roteiro para a realização das entrevistas. Isso 

possibilitou ao entrevistado responder de forma mais livre, espontânea, emitindo algumas 

vezes opiniões impregnadas de valores pessoais.  

Em se tratando de técnicas de entrevistas aberta e semi-estruturada, Gobb (2008), 

enfatiza sobre a abertura e proximidade estabelecida entre entrevistador e entrevistado, 

permitindo tocar em assuntos mais delicados e complexos, além de favorecer o surgimento de 

questões inesperadas que podem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. 

No que se refere a utilização dos dados, deve-se considerar que foram agrupados por 

tema, identificando-se os elos entre as diversas informações, gerando os principais aspectos e 

impactos significativos do município de Independência.  
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Temas Questões Chaves Entrevistados 

Educação 

Ambiental 

Avaliar a capacitação para formação de gestores ambientais, 

programas e projetos de Educação Ambiental;  

Verificar a existência de ações educativas referentes ao uso de 

agrotóxicos em conformidade com a legislação, ações para 

redução, uso de EPI‟s, combate a desertificação, redução do uso 

dos recursos naturais (água e energia), gerenciamento dos 

resíduos sólidos (coleta seletiva). 

CAGECE, Presidente 

do COMDEMA 

Secretaria de 

Agricultura,Secretaria 

de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos 

Abastecimento 

de água e 

esgotamento 

sanitário 

Identificar a existência de bacias hidrográficas e da 

atuação/existência dos comitês de Bacia; 

Avaliar as fontes de poluição destas, o controle das instalações e 

o monitoramento da qualidade das águas de abastecimento, 

principalmente as não procedentes da rede. 

Identificar o déficit e as prioridades no fornecimento dos 

serviços de água e de esgoto; estabelecimento de um controle 

periódico dos lançamentos nos corpos d‟água e fossas; 

estabelecimento de uma vigilância e controle das piscinas e áreas 

para banho e recreativas.  

Avaliar o controle periódico da qualidade da água para irrigação 

de hortaliças; estabelecimento, quando necessário, de um sistema 

de desinfecção de água nos domicílios 

CAGECE, Secretaria 

de Infra-Estrutura  

 

Geração e 

disposição de 

resíduos 

sólidos 

Identificar os principais resíduos gerados pelo Município e o 

estágio de implementação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos e a coleta sistemática desses resíduos; 

Visitar o lixão e outros depósitos para a disposição final dos 

diferentes tipos de resíduos (industrial, de serviços de saúde, 

agroindustrial, especial e urbano). 

CAGECE, Prefeito, 

Secretário de Infra – 

Estrutura 

 

Contaminação 

do solo 

Levantar sinais de contaminação do solo decorrente das 

atividades industriais, domésticas e agroindustriais. 

Identificar sinais de contaminação do subsolo e talvez solicitem 

o laudo da água subterrânea.  

CAGECE, Secretaria 

de Agricultura, 

Secretaria de Infra-

Estrutura  

Flora e Fauna Verificar os tipos de vegetação e suas importâncias econômicas; 

Verificar a área de desertificação, desmatamento e queimadas. 

Observar as alternativas utilizadas de recuperação das áreas 

degradadas. Verificarão as ações para arborização urbana. 

Prefeito, Presidente do 

COMDEMA, 

Secretaria de 

Agricultura, Secretaria 

de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, 

Técnicas do Projeto 

Mata Branca 

Ecossistemas Observar a existência de ações de desenvolvimento ambiental de 

ecossistemas e das áreas de preservação ambiental. 

Presidente do 

COMDEMA, 

Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos 

Hídricos, Técnicas do 

Projeto Mata Branca 

Quadro 2: Base conceitual da estrutura dos roteiros 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a organização e sistematização dos dados, buscou-se analisar a coerência dos 

conteúdos obtidos, relacionando-as as causas e efeitos, ainda que representassem incertezas, 

ou possibilidades com resultados imprevisíveis.  

A partir dessas respostas foram definidos os procedimentos para a construção do 

diagnóstico. 
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a) Diagnóstico da atuação dos órgãos colegiados 

 

Para aprofundar e fundamentar a percepção ambiental realizou-se o mapeamento dos 

órgãos colegiados existentes no território que atuam a favor do meio ambiente, analisando o 

seu desempenho, a autonomia em relação ao governo municipal, e qual a política de 

participação da sociedade civil no processo de desenvolvimento local sustentável.  

Foi elaborado um planejamento para a realização de entrevistas junto a Secretária de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O roteiro de entrevistas foi estruturado considerando os 

principais aspectos e impactos gerados na 1ª fase da pesquisa. 

A escolha dos colegiados considerou que: 

O COMDEMA representa o colegiado de gestão municipal que procura equalizar as normas 

estaduais com as locais, em torno de objetivos comuns, que conduzem ao desenvolvimento 

sustentável, e incentivam as práticas de gestão ambiental.  

O CONPAM como responsável pela formulação, pelo planejamento e implementação da 

Política Estadual do Meio Ambiente, que propõe efetuar suas ações de forma articulada e 

transversal, contribuindo para a qualidade de vida da coletividade, tendo como base a 

proteção, a defesa e a conservação do meio ambiente.   

O Pacto da Águas, por ter o foco na gestão de recursos hídricos, e na preservação do meio 

ambiente, aliadas a sustentabilidade, e por reunir o poder legislativo, o governo estadual e 

federal, academia e sociedade civil numa ação pioneira no Brasil, que resultou no Plano 

Estratégico para os Recursos Hídricos do Estado. 

O Pacto Ambiental da Região dos Inhamuns, por promover ações de preservação da caatinga, 

incentivando os gestores municipais da região a adotarem políticas públicas e ações que 

reduzam a degradação dos recursos naturais, priorizando a recuperação de áreas, e buscando 

alternativas de adaptabilidade. 

 Foi estudada a atuação dos atores mencionados, buscando evidências para caracterizar 

a gestão ambiental pública, verificando como ocorre a integração das questões ambientais na 

visão dos gestores, técnicos, colaboradores e sociedade civil. Outro aspecto observado foi o 

cumprimento da legislação e de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, bem como 

a forma de organização dos colegiados, e a relação entre este e o governo municipal e 

estadual, identificando as causas que interferem na efetivação da gestão ambiental pública. 

 O diagnóstico inicial considerou que as condições relacionadas ao solo, ao ar, a água e 

a vegetação refletem a real situação ou o grau de interferência a que estão submetidos à ação 
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do homem. Com efeito, foram identificados os impactos ambientais significativos que afetam 

a sustentabilidade ambiental: 

 Resíduos sólidos – Não se tem a estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerados 

no município e qual a população atendida pela coleta de lixo. Identificou-se como 

sendo os principais resíduos na área urbana, o lixo domiciliar e hospitalar. Segundo o 

secretário de Infraestrutura “ o lixo hospitalar é coletado, identificado e armazenado 

em caixas, e depois segue para o lixão no mesmo carro dos outros resíduos, sendo 

reservada uma área diferenciada para a sua destinação.  Este lixo é revertido com areia 

de tempos em tempos”. No entanto, a visita ao lixão revelou que o recolhimento do 

lixo hospitalar não é feito por meio de coleta especial, e que os resíduos são dispostos 

em sistemas inadequados. 

O município possui alguns programas de coleta e seleção de materiais recicláveis, de 

iniciativa da Associação de Catadores de lixo e da comunidade do distrito do IAPI. A 

primeira tornou-se parceira do programa ECOELCE, e negocia a venda com empresas 

de reciclagem, na capital cearense; e a segunda desenvolve um trabalho de forma 

artesanal na confecção de redes de dormir reutilizando os sacos de arroz. Também, 

não há informações sobre a quantidade de resíduos coletadas nestas atividades.  

Na localidade de Tranqueira a 50 km do município, por falta de coleta, o lixo é 

queimado. 

Considerando que a atividade econômica do município é a pecuária, não houve a 

ocorrência de resíduos agroindustriais. 

 Recursos hídricos – foram identificadas na região as bacias hidrográficas Barra 

Velha, Jaburu, Jaburu 2 e Cupim. As principais bacias são o Barra Velha e o Jaburu 2 

que tem um grande  potencial, mas não é utilizado. No caso do sistema de 

abastecimento, o representante da CAGECE relata que “ Foi feita uma ampliação no 

sistema da CAGECE, e hoje a Empresa beneficia  97% da população com água 

tratada, e 35% da população com o sistema de esgoto”. De acordo com os dados da 

CAGECE são 3.530 residências abastecidas de água e 1050 de esgoto.  Algumas 

residências não foram incluídas na rede de abastecimento de água e esgoto, porque 

estão muito afastadas da sede, mas existe um financiamento no valor de R$ 2,5 

milhões, para a expansão da rede de água e esgoto. A falta de planejamento urbano 

ocasionou um crescimento desordenado, dificultando a inclusão de algumas 
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residências na rede de esgoto, como por exemplo, o bairro Santa Rita e Cohab, em 

virtude da sua altura. 

Foi possível identificar prováveis fontes que interferem no aspecto qualitativo da água, 

como o manejo do solo que alguns agricultores fazem uso de produtos químicos, ou a 

poluição por esgoto doméstico. Com efeito, existe a proposta de um projeto de 

recuperação da nascente dos rios Cupim e Santa Luzia, uma parceria do SDA, 

SEMACE e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. As dificuldades para o processo 

de expansão da rede de água e esgoto estão na indisponibilidade de recursos 

financeiros. 

A Companhia de Saneamento faz o monitoramento duas vezes por semana e durante o 

dia são feitas 12 coletas na saída de tratamento. Algumas comunidades do interior se 

abastecem por meio do carro-pipa e da água do Cupim. O município não dispõe de 

nenhum projeto para reutilização da água. 

 Flora e fauna - como área de interesse público que gera benefícios a comunidade pela 

sua preservação, está o Bosque Bola. Um espaço com árvores centenárias e 

bicentenárias, de propriedade particular, no qual tem como vegetação predominante a 

aroeira, o marmeleiro, sabiá, o anjico e a malva-branca. Além disso, essas plantas têm 

sua importância econômica porque são utilizadas na pastagem.  

Foram identificadas áreas em processo de desertificação nos distritos de Iapi e 

Ematuba. Como alternativa para recuperação destas áreas foi criado o projeto Aduba 

Sertão. As queimadas também estão presentes no município, mais precisamente na 

localidade de Tranqueiras, e são ocasionadas pela queima indevida do lixo. 

O COMDEMA fiscaliza a poda das árvores, e realiza a doação de mudas com o apoio 

da EMBRAPA. 

 Educação ambiental – existem programas de conscientização e sensibilização sobre 

as questões ambientais, incentivados pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, principalmente com a juventude por meio da realização de palestras, nas 

escolas, nos bairros, inclusive nas zonas rurais.  Além do trabalho de conscientização e 

sensibilização, foi possível encontrar em algumas escolas públicas municipais a 

existência de canteiro e farmácias vivas. Como principal dificuldade em relação as 

questões ambientais está o nível educacional das pessoas. 

 Uso de energia – como fonte de energia limpa e renovável, foi identificada a 

produção de energia solar na escola Família Agrícola. 
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 Solo – além dos resíduos despejados de forma indevida sobre a superfície, em locais 

denominados de lixão, contribuem para a contaminação do solo, o uso de agrotóxicos. 

Outro fator que a ser observado é o fato dos agricultores não se protegerem quando 

utilizam o produto. 

 Institucionais – as ações do COMDEMA são definidas após a realização de um 

estudo pelos conselheiros para conhecer as necessidade e prioridades. 

 Industriais – a existência de uma mineradora com 5 anos de funcionamento, 

produzindo 1000t/dias de calcário agrícola que são destinadas à Bahia, Piauí, e 

Maranhão. O funcionamento da mineradora abrange pedreira, unidade de moagem, 

ensacado e a granel. A empresa emprega 35 colaboradores, e tem unidades nos 

Estados do Piauí e Rio Grande do Norte.  A relação com os colaboradores é 

considerada boa, visto que quase todos os trabalhadores são do povoado, que fica a 6 

km da Empresa mineradora. Não existe um programa de Responsabilidade Social 

Empresarial, apenas algumas ações isoladas para a ajuda a comunidade, quando esta 

solicita. 

 

3.3.4 Visita de construção do diagnóstico 

 

Num estudo de caso, de acordo com Yin (2005), o mais adequado é conduzir a 

investigação utilizando diferentes fontes para a obtenção de evidências, considerando que as 

fontes múltiplas mostram uma relação lógica com a possibilidade de triangulação de dados no 

processo de análise.  

A fim de obter dados representativos da realidade, foi elaborado um plano 

metodológico que incorporou entrevistas, reunião com secretários municipais e integrantes de 

projetos desenvolvidos pelo município, observação participante, e análise de documentos.  

Além de uma agenda de trabalho e dos roteiros de entrevistas.  

É importante ressaltar, que a proposta de planejamento foi discutida junto a secretária 

de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do município, sob a perspectiva de viabilizar a 

efetivação dos procedimentos definidos no planejamento para a fase do diagnóstico. 

Para auxiliar a busca por dados bem formulados, as atividades foram organizadas a 

partir de um protocolo com a descrição do que checar, como checar, a razão principal da 

ocorrência, os documentos recebidos e o espaço físico de realização da atividade. 
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A pesquisa foi realizada durante o período de 27 de janeiro a 04 de fevereiro de 2010, 

sendo despendidas 64 horas de investigação, com o intuito de: confirmar informações e 

impressões obtidas na visita inicial; identificar questões que agregassem informações de 

impactos, riscos e eficiência de uso dos recursos econômicos, ambientais e sociais, para a 

construção do diagnóstico da gestão ambiental no município de Independência (CE).  

 

3.3.5 Seleção e entrevistas na visita de construção do diagnóstico 

 

A segunda fase da pesquisa contemplou em seu planejamento a realização de 21 

entrevistas com representantes dos Órgãos Colegiados, além de representantes do poder 

público (Prefeito, Secretárias de Educação, Agricultura e Pecuária, Administração e Finanças, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho e Ação Social), integrantes do Exército Brasileiro, 

e de cidadãos que participam dos projetos desenvolvidos pelo município com foco nas 

questões ambientais e na sustentabilidade (Projeto Monitores Ambientais, Mata Branca, e 

Aduba Sertão). 

Os critérios utilizados para a seleção dos entrevistados consideraram a participação de 

representantes da sociedade civil e do poder público, como um fator que possibilita diversos 

níveis de análises e confere autenticidade a proposta de indicadores. 

 

3.3.6 Elaboração dos instrumentos de coleta de dados para a construção do diagnóstico 

 

As fontes de evidências para a construção do diagnóstico foram coletadas a partir da 

realização de entrevistas individuais e com grupos focais. Conforme YIN (2005), as fontes de 

evidências são complementares e nenhuma fonte possui uma vantagem indiscutível sobre as 

outras. 

 A pesquisa contemplou a realização de 21 entrevistas semi-estruturadas com os atores 

chaves, seguindo uma linha de investigação, na qual o respondente foi entrevistado de forma 

espontânea. Segundo YIN (2005), os informantes além fornecerem ao pesquisador percepções 

e interpretações sob o tema, podem sugerir outras fontes de evidências corroborativas ou 

contrárias. Foram realizadas reuniões com dois grupos focais: o primeiro, formado por 5 

jovens participantes do projeto Monitores Ambientais; e o segundo, constituído por 6 

secretários e  4 assessores do governo municipal. 
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 Para a realização das discussões nos grupos focais foram informados os propósitos e a 

metodologia da reunião aos participantes. As discussões foram conduzidas a partir de roteiros 

de perguntas, com o objetivo de que os participantes expressassem percepções, trocassem 

experiências, interagindo sobre as causas dos problemas existentes e suas possíveis soluções, 

para uma melhor compreensão da realidade. 

Os roteiros das entrevistas foram construídos com base no trabalho desenvolvido por 

Madruga (2009), e nos temas e questões chaves apresentados no quadro 3.  

 

Temas Questões Chaves Entrevistados 

Pacto das 

Águas 

Conhecer a finalidade e atuação do Pacto das Águas e 

dos comitês de bacias hidrográficas; 

Identificar a quem compete o gerenciamento das 

bacias Poty-Longá; 

Conhecer as ações destinadas a solucionar os 

problemas do uso, controle e conservação dos recursos 

hídricos; 

Analisar a articulação entre o governo e a sociedade 

acerca dos recursos hídricos; 

Identificar a existência de possíveis conflitos, e quais 

os benefícios gerados no município; 

Verificar como acontece o acompanhamento das ações 

realizadas pelo Pacto das Águas. 

CAGECE, Assembléia 

Legislativa do Estado do Ceará, 

Pré-Comitê das bacias Poty-

Longá. 

 

Pacto 

Integrado 

dos Sertões 

dos 

Inhamuns 

Conhecer a proposta de atuação do Pacto dos 

Inhamuns; 

Identificar as ações desenvolvidas pelo Pacto dos 

Inhamuns; 

Verificar como acontece o acompanhamento das ações 

realizadas pelo Pacto dos Inhamuns. 

Presidente do Pacto Integrado 

dos Sertões dos Inhamuns; 

Secretário Executivo do Pacto 

Integrado dos Sertões dos 

Inhamuns. 

COMDEMA Identificar o foco de atuação do COMDEMA a partir 

da percepção dos representantes da sociedade civil; 

Conhecer os benefícios e os possíveis conflitos 

gerados pela atuação do COMDEMA na percepção 

dos representantes da sociedade civil; 

Verificar a existência de barreiras a atuação do 

COMDEMA a partir da percepção dos representantes 

da sociedade civil; 

Associação dos Moradores dos 

Bairros; Associação 

Comunitária dos Agentes de 

Saúde; Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de 

Independência; EMATERCE, 

Loja Maçônica Caravaneiros da 

Fraternidade; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

Mata 

Branca 

 

Aduba 

Sertão 

 

Redes 

Ecológicas 

 

Monitores 

Ambientais 

 

Conhecer a abrangência dos projetos desenvolvidos 

pelo município; 

Identificar os resultados dos projetos implementados a 

partir da percepção da comunidade envolvida; 

Comparar os resultados alcançados com os resultados 

propostos; 

Verificar como acontece a integração entre a 

comunidade, o governo local e as instituições 

envolvidas; 

Listar os possíveis conflitos e barreiras existentes ao 

desenvolvimento dos projetos a partir da percepção 

das comunidades 

Aduba Sertão: 

Agricultores envolvidos no 

projeto; 

Agricultores não envolvidos no 

projeto; 

Rede Ecológica: Associação dos 

Moradores de Santa Luzia; 

Monitores Ambientais: 

Padrinhos dos monitores 

ambientais, e monitores 

ambientais  

Quadro 3: Base conceitual da estrutura dos roteiros para a construção do diagnóstico 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foram elaborados treze roteiros de entrevistas, contendo em média de cinco a treze 

questões abertas, com o intuito de obter informações mais precisas de como as questões 

ambientais são tratadas pelas entidades governamentais e não governamentais, considerando 

que o instrumento de coleta adotado, possibilita ao informante a liberdade para expressar sua 

percepção sobre os fenômenos estudados, e a atuação dos referidos atores.  

Isso implicou no descobrimento de informações que possibilitaram novos caminhos 

para o desenvolvimento da pesquisa, como foi o caso do programa emergencial de 

distribuição de água potável, gerenciado pelo Exército Brasileiro, que permitiu ao pesquisador 

conhecer as localidades mais afetadas pelos efeitos da seca, e entrevistar pessoas que são 

assistidas pelo projeto. 

As entrevistas foram realizadas com pessoas de diferentes classes sociais, como por 

exemplo, agricultores, artesãos, representantes do poder público, de instituições públicas e 

privadas. Alguns desses respondentes expressaram dificuldade em elaborar as respostas de 

uma forma estruturada. Diante da situação, o pesquisador com o intuito de evitar erros na 

interpretação das análises, teve o cuidado de reformular as questões utilizando uma linguagem 

adequada aos costumes e as condições de vida dos respondentes. 

 

3.3.7 Análise e apresentação dos resultados 

 

Para a análise dos dados empíricos coletados utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo. Na visão de Richardson et al. (2008), tal técnica de pesquisa busca obter, por meio 

da sistematização objetiva de procedimentos, a descrição dos conteúdos das entrevistas, 

tentando compreender e aprofundar suas características, fundamentando-se em teorias 

relevantes que esclareça as descobertas do pesquisador.                                                          

Desta forma, as entrevistas foram gravadas e transcritas, e os seus conteúdos 

sintetizados e agrupados por temas, permitindo a descrição das características mais relevantes, 

e em seguida a identificação dos principais aspectos e impactos significativos. 

A análise do conteúdo será realizada por temas conforme apresentados no quadro 2, 

relacionando-se as semelhanças entre eles, investigando as causas de suas ocorrências e com 

quais circunstâncias (sociais, econômicas, políticas e ambientais) estão relacionadas. 

A resposta ao problema da pesquisa – Quais fatores que precisam ser considerados 

para definir o modelo de gestão ambiental em municípios de pequeno porte no Semiárido 

Nordestino – foi gerada através da descrição dos dados coletados com a percepção dos 
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entrevistados, comparando-os ao referencial teórico. No capítulo 4 serão apresentadas as 

análises buscando-se responder aos objetivos específicos, bem como a proposta de 

indicadores ambientais para o município pesquisado. 

A última etapa refere-se a apresentação de sugestões para a gestão ambiental no 

município de Independência. 
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4 RESULTADOS 

 

As informações obtidas na pesquisa de campo realizada no município de 

Independência (CE), fazendo uso de várias fontes de evidência, incluindo diferentes pessoas 

(informantes), foram analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo. A análise 

considerou todas as evidências que apontavam os impactos e aspectos ambientais 

significativos para um maior aprofundamento das características do município estudado, e 

para uma melhor compreensão das posturas adotadas pelos atores institucionais e sociais, em 

relação a gestão ambiental do município.  

Avaliadas no aspecto institucional as respostas da sociedade foram obtidas junto as 

instituições governamentais e não governamentais que expressaram representatividade na 

condução do processo de gestão ambiental do município, incluindo os projetos desenvolvidos 

com foco na sustentabilidade. 

 

4.1 Modelo de gestão ambiental 

 

O desenvolvimento do sistema de gestão ambiental adotado pelo Município possui 

algumas falhas que levam ao desperdício de recursos (tecnológicos, humanos e financeiros), 

em virtude da falta de mecanismos de planejamento.  

O Município já vem enfrentando problemas sérios, como consequência dos efeitos das 

mudanças climáticas, como secas prolongadas, assoreamento dos rios, erosão e 

principalmente a desertificação, problemas estes que estão sendo discutidos e trabalhados 

pelos órgãos institucionais e sociais da região. Identificou-se que as estratégias adotadas pelo 

poder público municipal na busca por alternativas que minimizem os impactos ambientais, 

consistem em ações de sensibilização e conscientização da população local, necessitando de 

um maior comprometimento em relação a formulação de políticas públicas para se tratar os 

problemas, e de uma maior articulação junto a sociedade civil.  

Os resultados apontam a existência de integração nas atividades desenvolvidas pelas 

secretarias municipais a favor do meio ambiente. Por outro lado, observou-se a inexistência de 

um controle e acompanhamento dessa integração, considerados essenciais para a melhoria da 

qualidade do meio ambiente.  
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A criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente fortaleceu o sistema 

de gestão ambiental pública, mas requer uma mediação mais objetiva, transparente entre a 

sociedade civil e a estrutura política do município de modo que o objetivo do órgão colegiado 

vá além de conseguir a certificação ambiental pública. Mas facilite o diálogo, o consenso e o 

exercício de outras competências do COMDEMA, para a construção de uma gestão ambiental 

sustentável.  

 

4.2 Aspectos ambientais do ar, água e solo 

 

Para a compreensão da realidade foram avaliados temas como a água, o solo, o ar, a 

fauna e a flora, observando-se as ações do homem em relação ao meio ambiente e as respostas 

da sociedade a essas ações.  As figuras 2, 3, 4 e 5 mostram os impactos negativos ocasionados 

ao meio ambiente, e que agravam a situação econômica e social do município. 

 

            

Figura 2 – Área em processo de desertificação    Figura 3- Área em processo de desertificação 

Fonte: Própria                                                            Fonte: Própria 

 

         

Figura  4 - Açude Cupim com volume  de água      Figura 5 – Esgoto na área urbana 

inferior a sua capacidade                                           Fonte: Própria 

Fonte: Exército Brasileiro (2010) 
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Na percepção dos secretários municipais (da Educação, da Agricultura e Pecuária, da 

Administração e Finanças, da Saúde, do Trabalho e Ação Social), acerca de como o município 

pensa a gestão ambiental das mudanças climáticas, já existe um trabalho de prevenção que 

acontece por meio da realização de campanhas educativas sobre o meio ambiente nas escolas. 

Os temas abordam questões como a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais, 

apresentando os impactos ocasionados pelas queimadas, pelo desmatamento, pelo o uso de 

agrotóxicos. 

O trabalho de sensibilização e conscientização desenvolvido junto a comunidade 

destaca ainda, as iniciativas do governo municipal para reduzir as causas dos impactos 

negativos ao meio ambiente, como exemplo, o reaproveitamento dos sacos de arroz que são 

transformados em redes de dormir, reduzindo a quantidade de lixo gerada na zona urbana e 

rural; a implementação do projeto Aduba Sertão que contribui para a recuperação das áreas 

degradadas, a redução do desmatamento, o reflorestamento das áreas degradadas, o combate 

ao uso de agrotóxicos, o incentivo ao uso de tração animal ao invés do uso de máquinas 

agrícolas e o uso racional da água através dos reservatórios.  

Os resultados apontam que um maior conhecimento sobre as legislações referentes aos 

temas da água, do ar, e do solo, por parte dos secretários poderia dar ao poder público 

municipal bases mais consistentes para tratar as questões ambientais. 

No que se refere as ameaças decorrentes da vulnerabilidade da região semiárida, como 

a redução da produção agrícola, o aumento das áreas desertificadas e o prolongamento dos 

períodos de seca, os secretários apontaram como alternativas ao aumento da produção 

agrícola e revitalização de solos degradados, o projeto Aduba Sertão. Para conter o aumento 

das áreas desertificadas a alternativa proposta pelos secretários foi realizar o monitoramento 

dessas áreas, da ocorrência de queimadas e de desmatamentos. 

A reunião com o Prefeito e com os secretários municipais mais do que revelar como o 

município de Independência pensa a gestão ambiental das mudanças climáticas, indicou que 

as ações e os projetos desenvolvidos são medidas que podem fortalecer a adaptação da 

sobrevivência no semiárido. No entanto, o governo municipal reconhece a necessidade de 

estudos específicos que gerem informações para subsidiar a melhoria da sustentabilidade 

econômica, ambiental e social, no município. 

Outro problema identificado como tendo impactos significativos sobre a água, o solo e 

o ar foi a destinação dos resíduos sólidos. Observou-se que o lixão do município de 

Independência fica a 6 km da zona urbana, caracterizando-se como um local aberto, rodeado 
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por cerca de proteção, onde são descarregados os resíduos sólidos sem uma disposição 

adequada, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.  Acrescente-se a 

esta situação, a possibilidade de poluição dos solos, das águas superficiais e subterrâneas, em 

virtude da decomposição da matéria orgânica. 

Cabe lembrar, que esta não é uma preocupação apenas do poder público, mas dos que 

separam o lixo como alternativa de sobrevivência. A figura 6 mostra o espaço onde são 

descartados os resíduos sólidos do município de Independência: 

 

 

Figura 6 - Lixão do município de Independência 
Fonte: Própria 

 

Estas falhas, assim permitem, que se conclua a necessidade de um diagnóstico que 

subsidie com informações de qualidade a sociedade e o gestor municipal para a tomada de 

decisões, na construção de um modelo de gestão ambiental pública. 

 

4.3 Programas desenvolvidos 

 

A partir da identificação dos problemas existentes relacionados aos temas da água, do 

ar e do solo, apresentados no quadro 4, observou-se que as ações tomadas pelo governo 

municipal tem foco nos programas de sensibilização e conscientização.   

Independência recebeu a Certificação Ambiental, Selo Município Verde, nos anos de 

2007 e 2008. Em decorrência disso, órgãos e instituições como o BIRD e o CONPAM 

fizeram parcerias com o município e trouxeram recursos para a realização de programas de 

grande impacto na região, como o Mata Branca, que deu origem aos projetos Aduba Sertão e 

Redes Artesanais (ecológicas).  
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TEMAS PROBLEMAS 

EXISTENTES 

 

 

SOLUÇÕES 

PROPOSTAS 

PELOS 

SECRETÁRIOS 

AÇÕES 

TOMADAS 

RESULTADOS SECRETARIAS 

ENVOLVIDAS 

ÁGUA  falta de 

esgotamento 

sanitário; 

 salinização dos 

açudes 

 assoreamento 

 poços 

profundos 

salinizados 

 falta de análises 

técnicas; 

 uso de 

agrotóxicos 

 surto de 

doenças 

causadas por 

contaminação da 

água 

A realização de 

estudos 

específicos sobre 

o tema. 

Realização de 

programas de 

capacitação e 

conscientização 

da população e 

dos órgãos 

responsáveis. 

 Elaboração e 

implementação do 

Projeto Monitores 

Ambientais, no 

qual a  principal 

função do trabalho 

com o tema Meio 

Ambiente é 

contribuir para a 

formação de 

cidadãos 

conscientes, aptos 

a decidirem e 

atuarem na 

realidade sócio-

ambiental de um 

modo 

comprometido com 

a vida, com o bem-

estar de cada um e 

da sociedade, local 

e global. 

 Secretaria do 

Meio Ambiente e 

Recursos 

Hídricos – 

SEMARH 

 Secretaria de 

Saúde – SESI 

 Secretaria do 

Trabalho e Ação 

Social- SETAS 

SOLO  falta de 

esgotamento 

sanitário; 

 queimadas; 

 uso de 

agrotóxicos; 

 diminuição da 

fertilidade do 

solo; 

 erosão; 

 desertificação 

Aumento do 

número de 

produtores rurais 

beneficiados com 

o programa 

Aduba Sertão. 

 Projeto Aduba 

Sertão, o 

programa traz 

práticas de 

conservação de 

solo e de 

retenção de 

umidade, como 

também 

adubação 

orgânica. 

 Projeto de 

conscientização 

nas escolas – zona 

urbana e rural 

 Elaboração e 

implementação do 
Projeto Monitores 

Ambientais; 

 Aumento da 
produtividade, 

diminuição das 

queimadas e 

diminuição do uso 

de agrotóxicos  
com  a aplicação 

das técnicas do 

programa Aduba 
Sertão; 

 

 Secretaria do 

Meio Ambiente e 

Recursos 

Hídricos – 

SEMARH 

 Secretaria de 

Agricultura e 

Pecuária – 

SEAGRI 

 Secretaria de 

Educação - 

SEDUC 

 

AR  Mineradora 

 Queimadas 

 Lixão 

 Falta de 

esgotamento 

sanitário 

 Lagoa de 

estabilização 

Aumentar a 

eficácia do 

programa de 

coleta seletiva. 

 Criação da 

Associação dos 

Catadores, apesar 

de todos os 

conflitos 

existentes entre 

os catadores e a 

associação. 

 Elaboração e 
implementação do 

Projeto Monitores 

Ambientais; 

 Parceria com a 

Coelce - Projeto 
ECOELCE, que 

diminui a 

quantidade de lixo 
nas ruas 

 Coleta seletiva 
realizada no 

Município. 

 Secretaria do 

Meio Ambiente e 

Recursos 

Hídricos – 

SEMARH 

 Secretaria de 

Infra Estrutura - 

SEINFRA 

     Quadro 4: Levantamento de informações para diagnóstico 

       Fonte: Informações extraídas a partir do grupo focal 

 

O governo municipal de Independência desenvolve projetos com forte enfoque nas 

questões ambientais, numa atuação integrada com a comunidade, e outras instituições no 
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enfrentamento dos desafios e oportunidades da região semi-árida, conforme apresentado no 

quadro 5.  

 

4.3.1 Programa Mata Branca 

 

O Mata Branca é um programa desenvolvido em parceria com o Fundo Mundial para o 

Meio Ambiente - GEF, principal doador dos recursos financeiros, com o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, como agência implementadora das ações, e a 

Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, responsável pela gestão administrativa e 

financeira dos projetos. 

Em 2009, o Mata Branca abriu uma representação no município de Independência, 

ocupando um espaço que divide com a Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A 

partir dos relatos dos agentes institucionais da PMI, foi possível identificar a necessidade de 

uma melhor estruturação dos recursos humanos e materiais, para a efetivação das propostas 

do Projeto Mata Branca, como por exemplo, a contratação de técnicos para dar suporte às 

ações desenvolvidas. Visto que a abertura dos escritórios nos municípios de Tauá e de 

Independência tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os técnicos do Mata Branca e a 

sociedade. 

Em relação ao papel desempenhado pelo CONPAM como responsável pela assistência 

técnica nos projetos Mata Branca percebeu-se a partir das entrevistas realizadas com os seus 

representantes e com a comunidade, a necessidade de uma mobilização maior junto a 

comunidade, principalmente no sentido de conscientizá-la sobre a importância e a 

continuidade dos projetos como condição essencial para a melhoria da qualidade de vida, e 

para a sustentabilidade da região.   

A partir dos programas de sensibilização e conscientização foram criados os projetos 

Monitores Ambientais e Aduba Sertão, que são desenvolvidos de forma integrada com as 

secretarias. Apesar das iniciativas de conscientização e sensibilização serem resultantes do 

esforço da PMI, das associações e cooperativas comprometidas com o desenvolvimento local, 

fica clara, a necessidade de expandir essas ações às comunidades mais afastadas da zona rural. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS METAS RESULTADOS 

Mata Branca Preservação, conservação e 
manejo sustentável da 

biodiversidade do Bioma 

Caatinga  
 

 

Capacitação dos atores 
sociais envolvidos 

 

Melhoria da qualidade de vida da 
população; 

Fortalecimento do sistema municipal 

do meio ambiente; 
Apoio da PMI a outros projetos, ao 

movimento de articulação com as 

associações; 
Escritório do Mata Branca em 

Independência e Tauá; 

Capacitação sobre a preservação e 
educação ambiental. 

Projetos Redes Ecológica e Mata 

Branca em parceria com o Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente 

(GEF), com o Banco Internacional 

para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) e com a PMI. 

Redes Ecológicas Incentivar a coleta seletiva, 

reutilizando as embalagens 

plásticas, na fabricação de 

redes e bolsas; 

Redução dos resíduos 
sólidos; 

Fortalecimento da cadeia 

produtiva do artesanato local; 
Geração de emprego e renda. 

Reduzir a poluição ambiental 

coletando embalagens 

plásticas, reciclando-as e 

confeccionando produtos 

artesanais; 
Divulgação e 

comercialização do produto; 

Capacitar 11 pessoas para 
trabalhar com artesanato; 

Contratação de 01 técnico 

para assessoria; 
Contratação de assessoria 

contábil. 

Redução de sacos jogados no meio 

ambiente; 

Reaproveitamento dos sacos na 

confecção de redes ecológicas; 

Geração de renda; 
Melhoria da qualidade de vida da 

comunidade; 

Aumento da capacidade econômica, 
social e cultural da comunidade; 

Repasse dos conhecimentos 

aprendidos com a realização do 
projeto a outras comunidades, por 

meio da realização de Oficinas de 

trabalho e cursos de capacitação; 
 

Aduba Sertão  Implantação de um sistema 

de produção agrícola dentro 
do município; 

Incremento da produção de 

alimento; 
Melhoria nos índices de 

produtividade  

Melhorar a qualidade do 
solo; 

Reduzir as queimadas; 

Recuperação das áreas de 
desertificação 

Substituir o uso de trator por 

implementos de tração 
animal; 

Programas de capacitação 

sobre preservação; 

Redução do desmatamento; 

98 produtores assistidos pelo projeto; 
Produtividade atingida 4.200 Kg/há  

70%  dos agricultores já aderiram à 

tração animal; 
100% dos agricultores já utilizam a 

tração orgânica; 

Aumento da produção de 
milho em 3800 kg. 

Monitores 

Ambientais 

Despertar a conscientização a 

respeito do meio ambiente e 

da importância da 
preservação ambiental para o 

semiárido; 

Conscientizar a sociedade 
para a necessidade de 

reaproveitamento do lixo por 

meio da reciclagem; 
Organizar rodas de conversas 

na escola, bairro e 

comunidade; 
Criar o Programa Rádio 

Escola; 
Elaborar seminários sobre 

Educação Ambiental; 

 
 

Visitar as escolas do 

município divulgando a 

importância da preservação 
ambiental e importância de 

realizar coleta seletiva; 

Campanha de 
conscientização por meio de 

peça teatrais envolvendo os 

jovens do pró-jovem e eu 
Sou Cidadão Amigo da 

Leitura; 

Trabalhar música; 
Estabelecer parceria com 

agentes de saúde; 
Horário para a realização do 

Programa Rádio Escola; 

Disponibilizar contende para 
a coleta seletiva nas 

repartições públicas; 

Realizar seminários a cada 
trimestre sobre temas 

relevantes. 

Visita as escolas municipais na zona 

urbana (4) e zona rural (5), privadas 

(3) e estaduais (2), a cada trimestre 
para a realização de campanha de 

conscientização sobre a importância 

do meio ambiente; 
Programa Rádio Escola toda terça-

feira, às 11 horas, na rádio Cidade; 

Coleta sistemática do lixo 1 vez por 
semana; 

Parceria com agentes de saúde para a 

trabalhar a conscientização sobre a 
importância do meio ambiente na 

Zona Rural. 
 

   Quadro 5: Levantamento de informações para diagnóstico  

   Fonte: Informações extraídas a partir de documento e entrevistas 
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A operacionalização e a integração dos projetos Aduba Sertão e Redes Ecológicas com 

outras instituições dependem de uma melhor definição dos papéis dos atores envolvidos, 

principalmente no acompanhamento das ações, que está limitado a um período de seis meses 

ou um ano, com visitas as comunidades a cada três meses.  

 

4.3.1.1 Projeto Aduba Sertão 

 

Com o aumento cada vez mais frequentes das áreas de desmatamento, de 

desertificação, da ocorrência de queimadas, e da redução da produção agrícola, e a 

consequente preocupação em pensar alternativas de adaptação para essa realidade, o governo 

municipal criou em 2005, o Projeto Aduba Sertão. Os beneficiários do projeto são 

agricultores que cultivam áreas de 01-05 ha, e que são assistidos pela Secretaria de 

Agricultura e Pecuária do Município. 

Desenvolvido em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e 

a secretaria de Agricultura e Pecuária do Município, trabalha a conscientização dos produtores 

rurais da região. Sobre a situação dos pequenos produtores na região, o representante da 

Associação José Canuto de Olveira esclarece: 

 
Os agricultores colocam tudo no mato por que não tem preço. Tão passando 

dificuldade. Isso tem piorado ao longo dos anos. Aqui é uma região mais de 

agricultura. [...] tem poucas pessoas que criam uns gadinhos e umas ovelhinhas [...] 

A situação dos agricultores se não tiver inverno vai piorar a agricultura em 50%, por 

que já tem muita gente desistindo da agricultura. [...] os agricultores estão sofridos.  

A tendência é diminuir a agricultura, por que estão levando muito prejuízo. 

(PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO JOSÉ CANUTO DE OLIVEIRA). 

 

Dentre os objetivos do projeto alguns contribuem para a diminuição dos efeitos das 

mudanças climáticas como, por exemplo: evitar o desmatamento e erradicar as queimadas; 

transformar áreas degradadas e improdutivas em áreas produtivas. O projeto incentiva práticas 

de conservação de solo, de retenção de umidade, e adubação orgânica. O uso do trator dá 

lugar a implementos de tração animal, evitando compactação do solo e minimizando o 

assoreamento e erosão.   

A partir dos relatos da comunidade, observa-se que o governo municipal poderia 

através da realização de mapeamento das áreas correspondes a desertificação, ao 

desmatamento, e a ocorrência de queimadas definir ações mais focadas para a redução dos 
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impactos ambientais negativos, gerando informações mais precisas como subsídio para a 

adaptação as vulnerabilidades da região. 

Os resultados do projeto Aduba Sertão são reconhecidos pelos agricultores 

participantes, no aumento da safra de milho, na melhoria da qualidade do solo, na 

oportunidade de novos negócios. No entanto, a assistência técnica disponibilizada pela PMI 

merece uma atenção maior, no sentido de intensificar as visitas aos produtores rurais 

participantes do projeto, considerada como umas das principais barreiras ao desenvolvimento 

do projeto. 

Questionados sobre a assistência técnica prestada ao projeto Aduba Sertão, pelo Mata 

Branca, pelos representantes do Banco Mundial, e da PMI, relatou-se : 

 

Não teve visita de técnico nenhum vez. É muito preciso que esse pessoal do Aduba 

Sertão, faça, venha lá de fora ver a coisa mais de perto. Por que tem o Aduba Sertão 

aqui, mas precisa de mais condições. [...] tá faltando mais condições, se houver 

condições para os pequenos agricultor esse adubo pode favorecer mais os pequeno 

produtor. Tá faltando assistência com esse pessoal lá de fora, mais reunião, com o 

pessoal do Banco Mundial, com Mata Branca [...] nunca veio um técnico ou um 

doutor observar a coisa mais de perto. O projeto existe há quatro anos e nunca teve 

assistência [...] temos o maior prazer de vim um técnico ou um doutor ver a coisa 

mais de perto (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO JOSÉ CANUTO DE 

OLIVEIRA). 

 

Os dados da pesquisa sugerem que as parcerias entre as instituições governamentais e 

não governamentais sejam repensadas, no sentido de que as visitas de assistência técnica  

sejam realizadas com mais freqüência, podendo gerar  a melhoria do processo de produção, e 

sanar alguns problemas existentes. 

A partir da percepção dos entrevistados, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a PMI 

se mostram participantes e atuantes, ainda que de forma fragmentada. Reconhecem ainda, que 

um envolvimento maior do CONPAM, do Mata Branca e do Banco Mundial no 

desenvolvimento do projeto contribuiria para a melhoria dos resultados. 

Observou-se que os resultados positivos também são reflexos da conscientização dos 

agricultores sobre a importância de preservação, conservação e uso sustentável dos recursos 

naturais da caatinga, demonstrada nas iniciativas tomadas para solucionar problemas, sem 

esperar por muito tempo a manifestação dos parceiros envolvidos no projeto. 

No relato dos agricultores há uma clara demonstração de que adoção das práticas 

promovidas pelo Aduba Sertão ocasionou a elevação da produtividade e a recuperação das 

áreas degradadas. Contudo, a relevância do Aduba Sertão está nas práticas e técnicas que 
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foram ensinadas aos agricultores, que na região são os que mais sofrem com as problemáticas 

que assolam o município, como a falta de água e a desertificação. Ensinamentos estes que 

contribuem para a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas como, erradicação das 

queimadas, diminuição da poluição dos rios e a prática da agricultura orgânica substituindo o 

uso de agrotóxicos por adubos orgânicos. 

Embora existam incentivos a adoção de práticas sustentáveis, a ocorrência de 

queimadas persiste na zona rural do município, mesmo nas localidades mais próximas as 

áreas em que o projeto Aduba Sertão é desenvolvido. 

Verificando depoimento do agricultor da comunidade Diamante, distante 52 km da 

zona urbana de Independência, que faz referência a abrangência do projeto Mata Branca: 

 

Aqui tem Aduba Sertão, e tá dando certo. É poucas pessoas, só alguns que faz, por 

que não é todos eles que tem o adubo. Quem tem adubo é beneficiado, quem não 

tem tá ficando de fora. A distância de 30 km, é muito longe, aí não dá pra ceder o 

adubo. Os fazendeiros são poucos e os que tem não ajudam (PRESIDENTE DA 

ASSOCIAÇÃO JOSÉ CANUTO DE OLIVEIRA). 

 

 

4.3.1.2 Projeto Redes Artesanais Ecológicas 

 

Em 2008, com o incentivo da Igreja Católica a comunidade do Iapi, localizada a 36 

km do município de Independência iniciou um trabalho de beneficiamento das embalagens de 

sacos de arroz, utilizando uma técnica artesanal para produzir redes de dormir. O projeto 

recebeu a denominação de “Redes Artesanais Ecológicas”. Verificando o depoimento: 

 

O início do projeto deu-se a partir de um curso que foi dado na comunidade para 12 

pessoas, 4 pessoas se interessaram pelo projeto, confeccionaram as redes, depois de 

um tempo a PMI achou interessante o projeto e junto com  SEMARH, organizou o 

projeto em parceria com o Mata Branca (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DE SANTA LUZIA). 

 

A partir da percepção da participante envolvida com o projeto e com a Associação, 

pode-se afirmar que os resultados são positivos para o meio ambiente, e para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Isso se deve a conscientização da comunidade sobre a 

importância de cuidar da natureza, de transformar os resíduos em algo que seja útil, e de 

reduzir o volume de lixo gerado.  

Os programas de capacitação e as orientações para o desenvolvimento das atividades 

são de iniciativa do Banco Mundial, cabendo a Prefeitura Municipal de Independência (PMI) 
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por meio da Secretaria de Agricultura o apoio para a divulgação dos trabalhos e para a 

realização das atividades administrativas, no sentido de disponibilizar telefone, computador e 

fax. Essa integração com as instituições parceiras contribui de maneira significativa para a 

ampliação do conhecimento dos participantes, e para a viabilidade e desenvolvimento do 

projeto de forma duradoura. De acordo com a representante da Associação: 

 

A PMI dá auxílio através da secretaria de Agricultura, mas também dão suporte no 

que a Associação necessita (REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES DE SANTA LUZIA). 

 

Embora ocorra a prestação de contas a cada três meses com o Banco Mundial, faz- se 

necessária uma descrição maior das metas do projeto, de forma a permitir a mensuração e 

avaliação das ações realizadas.  

 

4.3.1.3 Projeto Monitores Ambientais 

 

Observando - se a necessidade de uma ação mais voltada para conscientizar os jovens, 

a Prefeitura Municipal de Independência, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos – SEMARH, iniciou em 2009, o projeto Monitores Ambientais, cuja 

principal função é discutir e disseminar temas relacionados ao Meio Ambiente, contribuindo 

para a formação de cidadãos conscientes, que adotem ações preventivas e não corretivas, 

aptos a decidirem e atuarem na realidade sócio-ambiental de um modo comprometido com a 

vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. 

O projeto Monitores Ambientais atua divulgando a importância da preservação 

ambiental, orientando a comunidade para uma convivência sustentável com as peculiaridades 

da região semi-árida, no sentido de conter e reverter o agravamento dos efeitos da seca. 

Abaixo, a fala dos entrevistados explicita o papel fundamental e as principais barreiras:  

 

O papel fundamental é levar conscientização ambiental a população, principalmente 

rural, que ações como as queimadas só prejudicam a produção e não trazem 

beneficio algum no longo prazo. [...] Os principais motivos para a criação do projeto 

foram as problemáticas do município, como às queimadas, as áreas de desertificação 

e a agressão ao meio ambiente (MONITOR 1). 

A principal barreira é a falta de percepção das pessoas em relação à questão 

ambiental, pois as pessoas pensam mais na economia, como exemplo os agricultores 

que utilizam os agrotóxicos para economizar, mas não tem a consciência que aquilo 

pode prejudicar não só a sua plantação mais o meio ambiente como um todo 

(MONITOR 2). 
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De acordo com os depoimentos dos monitores ambientais, a definição do plano de 

ação se dá a partir da observação dos problemas mais urgentes no Município, identificados 

numa atuação conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. 

A partir da definição do plano de ação buscam-se parcerias com outros projetos da PMI 

desenvolvidos na região.  

A parceria entre a Prefeitura Municipal e a sociedade civil para o desenvolvimento do 

projeto consiste no fato de que cada cidadão envolvido apadrinhe um monitor ambiental, 

disponibilizando uma bolsa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) como incentivo pela 

participação.  

O projeto propõe que as atividades sejam desenvolvidas nas escolas (públicas e 

privadas) e nas comunidades da zona urbana e rural. Entretanto, constatou-se que a atuação 

dos monitores ambientais restringe-se a zona urbana, embora os problemas sejam mais 

evidenciados no campo. Segundo os monitores ambientais, a dificuldade de se implementar  

projetos na zona rural está relacionada a falta de estrutura, de transporte e de material 

adequado para que as ações possam ser elaboradas e colocadas em prática.  A seguir, a 

percepção dos entrevistados, conforme depoimento: 

 

Os resultados do projeto na comunidade e na zona rural estão caminhando, já que a 

conscientização é um processo lento, mas gradativamente vai aumentando; as 

pessoas já estão mais conscientes, evitam queimadas e reciclam mais o lixo. 

 

Com base nas evidências, sugere-se que as parcerias entre o projeto Monitores 

Ambientais e as diversas secretarias sejam estabelecidas com o objetivo de promover a 

integração intersetorial de políticas para a construção de uma gestão ambiental que considere 

o desenvolvimento sustentável. 

 

4.3.2 Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável 

 

De modo a permitir uma maior clareza sobre a adaptação do município as 

vulnerabilidades características da região do semiárido, foram realizadas entrevistas com 

representantes do Exército Brasileiro, responsável pela coordenação do Programa 

Emergencial de Distribuição de Água Potável, do Ministério da Integração Nacional. 
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O programa foi criado em 2006 com o objetivo de levar água potável aos municípios 

afetados pela estiagem. Coube ao Exército Brasileiro averiguar a real situação dos municípios, 

atestando a inclusão ou exclusão das comunidades no Programa Emergencial de Distribuição 

de Água.  

No município de Independência foram atendidas 400 comunidades durante o período 

de dez 2008 a fevereiro de 2009. Constatou-se a partir dos relatos, o aumento das 

comunidades atendidas pela operação carro-pipa, e que a viabilização da construção de 

barreiras e o tratamento adequado da água nos três reservatórios do município contribuiriam 

para uma melhor distribuição desse bem.  

No centro das preocupações do agricultor está a água, e a incerteza das chuvas.  Na 

fala abaixo, o representante da Associação José Canuto de Oliveira expõe sua visão, a respeito 

dos impactos ambientais que considera mais significativo: 

 

A região tá se tornando mais quente. [...] eu acredito muito que o pessoal fala, 

mesmo até os agrônomos, já tenho ido reunião, sobre também as desmatações, ne? 

Ficam mais difícil as chuvas e esquenta mais. As regiões que foi feito açudes 

grandes, ta sendo mais favorável a chuva. A gente ta notando isso aí, mas nós aqui 

não temos açude suficiente. Tem o rio, mas não tem açude. [...] aqui é região de 

seca. É difícil com a seca [...] pra melhorar como eu to vendo outras regiões [...] o 

que tá faltando pra nós é água [...] uma barragem melhorava, melhorava muito 
(PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO JOSÉ CANUTO DE OLIVEIRA). 

 

Observou-se que os conflitos existentes pela posse da água podem ser reduzidos com 

esclarecimentos em relação aos objetivos do programa e aos benefícios gerados a 

comunidade, embora o programa seja uma medida emergencial de adaptação para o período 

de seca.  

Alguns agricultores entrevistado tem uma visão mais crítica sobre a atuação 

governamental em relação aos efeitos da seca: as ações do Exército não são contínuas, e os 

efeitos da seca são duradouros; apesar da construção de cisternas através do Projeto São José  

as demandas existentes não são atendidas, e as comunidades constroem suas cisternas com 

recursos próprios; os reservatórios são poluídos e o uso da água é restrito.  

 

4.4 Avaliação da atuação dos Órgãos Colegiados 

 

Para compreender a base dos problemas e a dificuldade de efetivar políticas, foram 

avaliados os Órgãos Colegiados, examinando, então, o Pacto das Águas, o COMDEMA, o 
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Pacto Ambiental da Região dos Inhamuns, fazendo um diagnóstico das suas ações, 

considerando as razões pelas quais foram constituídos, os agentes que estão agregados, e os 

interesses que eles estão servindo. Como possível agente de estar presente no COMDEMA, 

nas discussões sobre o meio ambiente, foi analisada a Associação Comunitária dos Coletores 

de Produtos Recicláveis. 

 

4.4.1 Pacto das Águas 

 

A análise do Pacto das Águas busca identificar a sua funcionalidade como instrumento 

de gestão de recursos hídricos no município de Independência. Para análise coube conferir na 

prática a funcionalidade do Pacto das Águas, utilizando dois tipos de fonte: a percepção dos 

envolvidos sobre este ser ou não um instrumento eficiente e os relatos das entrevistas 

realizadas com os representantes da sociedade civil no Pacto. 

Em 2007, no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará foi criado um 

Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos que deveria contribuir para as discussões 

sobre os vários temas que tem a intervenção da Assembléia Legislativa. Nesse sentido, o 

primeiro tema a ser trabalhado foi a água. 

Nessa perspectiva as Instituições do estado do Ceará entenderam a necessidade da 

atuação conjunta de vários atores da sociedade, fossem eles públicos ou privados, na tentativa 

de articular políticas públicas com a participação da sociedade. Como resultado dessa ação 

institucional foi criado o projeto Pacto das Águas para promover uma gestão de recursos 

hídricos mais eficiente, de forma descentralizada, integrada e participativa.  

 A construção do Pacto das Águas é a oportunidade de articular as demais instituições 

do estado do Ceará, na definição de estratégias que garantam a qualidade e quantidade da 

água para as atuais e futuras gerações do povo cearense. A região do semiárido nordestino 

será uma das mais atingidas com as conseqüências das mudanças climáticas, principalmente 

com o aumento da seca e a falta de água. A região poderá passar de semi-árida para zona árida 

e as conseqüências dessas mudanças afetarão a alimentação e a saúde da população local.  

A proposta do Pacto das Águas foi concluída em dezembro de 2009, com a construção 

de um plano estratégico e de um caderno regional de bacias. 

O Pacto das Águas realizou várias atividades e definiu para trabalhar 4 eixos: água e 

desenvolvimento, água pra beber, convivência com o  semiárido e gerenciamento integrado 

dos recursos hídricos. As atividades do Pacto das Águas foram desenvolvidas a partir de 
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reuniões com os comitês de bacias, encontros municipais e finalizando com o encontro 

estadual onde definiu as linhas do plano estratégico.  

Na criação do Pacto das Águas foi estabelecido um intercâmbio com a ANA (Agência 

Nacional de Águas) através de uma parceria formal com liberação de recursos para os 

especialistas que trabalharam no processo de construção do Pacto das Águas. O projeto foi 

considerado pela ANA como uma ação inovadora, e que serve de exemplo para outros 

estados, no sentido de chamar a sociedade para trabalhar políticas públicas relacionadas a 

água. 

Neste contexto, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos pela bagagem 

acumulada desde o ano de 1994, e por gerenciar reservatórios no estado do Ceará, funciona 

como secretaria executiva de 10 comitês de bacia, apoiando as realizações das atividades 

propostas pelo Pacto das Águas. 

Com as discussões cada vez mais freqüentes sobre os múltiplos usos da água, que 

algumas vezes tornam-se competitivos e geram conflitos, as autoridades e instituições locais 

do município de Independência mobilizaram esforços para a realização de uma reunião sobre 

o Pacto das Águas.  Na reunião foi gerado o primeiro relatório do Pacto das Águas no 

município de Independência, e definido a formação de sete grupos de trabalho, cada um com 

um tema específico relacionado ao meio ambiente e a convivência no semiárido, denominado 

como desafio. 

 O relatório descrevia a forma como esses temas seriam trabalhados, como as 

propostas deveriam ser implementadas, os direcionamentos de como agir, a quem recorrer, as 

parcerias que poderiam ser estabelecidas, ações que poderiam ser desenvolvidas, em fim 

dando todos os direcionamentos para que as propostas fossem trabalhadas e colocadas em 

práticas no município. 

No entanto, esses desafios e propostas não foram efetivamente trabalhados, e de 

acordo com o Presidente da Comissão do Pacto das Águas, no município de Independência, o 

Conselho não se reuniu para tratar das questões do Pacto. Abaixo a fala do entrevistado que 

relata esses acontecimentos: 

O inicio do processo do Pacto se deu a partir de três seminários que foram realizados 

na região [...]. O Pacto se encontra em fase de planejamento e foram feitos projetos 

que acredito que foram enviados para o governo federal [...]. 
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Nesta colocação percebe-se claramente falhas de comunicação e de integração entre os 

membros do poder municipal e estadual, as qual comprometem o alcance dos objetivos do 

projeto.  

Conforme pode ser observado a grande problemática do município de Independência 

na gestão de recursos hídricos é a questão do comitê de bacia, que na região ainda não foi 

estruturado, pois as bacias do Poti-Longá, nas quais o município está inserido, possui rios da 

união que fazem parte do estado do Ceará e do território do Piauí. 

Entendendo que a gestão de recursos hídricos deve ser compartilhada entre os estados 

do Piauí, do Ceará e a ANA, foi articulado pelo atores envolvidos um Projeto de Gestão 

Compartilhada das Bacias Hidrográficas dos Rios Poti e Longá. Essa ação possibilitou um 

diagnóstico das instituições cadastradas que atuam de forma direta ou indireta na área de 

recursos hídricos, sugerindo alternativas para os problemas existentes. Com relação a esse 

assunto, o representante da COGHER, relata que: 

 

Hoje existe um caderno regional específico sobre a bacia do Poti-Longá, onde foram 

incorporadas demandas e sugestões dos encontros municipais e encontros com as 

instituições locais [...] Foi realizado um diagnóstico institucional no estado do Ceará 

e do Piauí, levando em consideração a atuação das instituições, qual a relação 

existente entre elas, qual o tipo de intervenção de cada uma delas em suas áreas [...] 

foram formadas comissões para dar início o processo de articulação com a 

sociedade, para ser tomada uma decisão com relação à bacia, a meta é está até o 

final do ano de 2011 com o comitê formado. 

 

No plano estratégico das bacias Poti-Longá foram incorporadas demandas e sugestões 

dos encontros municipais, dos encontros com as instituições locais em termos de políticas 

para a região. A partir das discussões com a sociedade foi construído um documento, com 

demandas, diagnósticos e com sugestões de políticas por meio de um processo bem 

seqüenciado com debates. 

É importante mencionar que está sendo avaliada pelo departamento jurídico da 

Assembléia a formação de uma comissão especial para acompanhar a implementação do que 

foi proposto pelo plano estratégico, para os planos de bacias. 

O Pacto das Águas é visto como um instrumento que possibilita uma visão estratégica 

sobre os recursos hídricos do Estado do Ceará, utilizando uma metodologia interativa e de co-

responsabilidade com os atores/núcleos envolvidos. Com efeito, os representantes da 

sociedade civil no pré-comitê das bacias Poti-Longá mostraram-se disponíveis para discutir as 

questões em torno do tema da água, por considerarem que é um recurso essencial a vida, mas 
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escasso, principalmente na região do semiárido nordestino. Foi possível perceber que os 

representantes do colegiado possuem um potencial de cooperação para lidar com os desafios e 

diversidades inerentes aos sertões dos Inhamuns, considerando que são integrantes de outros 

Conselhos no município. 

Uma análise dos resultados sugere que os integrantes do pré-comitê das bacias Potí-

Longá elaborem um regimento interno, estabelecendo as regras e procedimentos necessários à 

realização das reuniões deliberativas, as normas para participação no colegiado, e suas 

competências, respeitando as características da região. Outro fator que pode impulsionar a 

atuação do pré-comitê é uma discussão sobre o diagnóstico técnico que contém as descrições 

das características físicas, sócio-econômicas e ambientais das bacias hidrográficas Potí-

Longá, presentes no Plano de Recursos Hídricos, e que pode conduzir ao desenvolvimento 

sustentável das bacias. 

 

4.4.1.1 Análise da articulação entre o Poder Público e a sociedade 

 

A partir dos estudos desenvolvidos, observou-se que o estado do Ceará teve avanços 

significativos na gestão de recursos hídricos, como a criação da Política Estadual dos 

Recursos Hídricos (Lei 11.996), em 1992, e a construção de um Pacto das Águas.  Apesar dos 

avanços, percebe-se a necessidade de uma interação maior entre o governo do Estado, os 

atores institucionais e sociais do município de Independência, no sentido de compreender o 

desenvolvimento das idéias e ações propostas pelo Pacto das Águas.  

 Verificou-se a partir dos dados analisados a influência de debates e capacitações 

como essenciais para que os representantes da sociedade civil adotem uma postura mais ativa 

enquanto membros do pré-comitê das bacias Poti-Longá. As ações precisam acontecer de 

forma planejada e responsável de modo que gerem alternativas para as dificuldades 

encontradas na utilização, no controle e na conservação dos recursos hídricos. 

 De acordo com as evidências analisadas, está tramitando na Assembléia Legislativa a 

constituição de uma comissão especial para acompanhar a implementação do que foi proposto 

pelo Plano Estratégico a nível estadual e de bacias. O acompanhamento do desenvolvimento 

das ações na região, se realizado, pode assegurar a adequação dessas ações ao que estabelece 

o Plano de Recursos Hídricos das bacias Poti-Longá, bem como identificar, examinar e apurar 

fatos e problemas ambientais relacionados aos recursos hídricos. 
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O fato da Região Hidrográfica do Poti-Longá escoar suas águas para o Estado do Piauí 

caracteriza a existência de rios federais. Nesse sentido, exige uma articulação maior entre os 

Estados do Piauí, do Ceará e da Agência Nacional de Águas (ANA) na busca por um 

consenso para compartilhar a gestão dos recursos hídricos. Este conflito pode ter dificultado a 

formação do comitê das bacias Potí-Longá. 

 

  4.4.1.2 Conquistas 

 

Na percepção dos entrevistados, a principal conquista alcançada pelo Pacto das Águas 

como resultado das ações de articulação municipal foi a criação no ano de 2009, de uma 

comissão gestora dos recursos hídricos para o açude Barra Velha, que abastece a cidade. A 

comissão adota uma gestão participativa dos interesses e usos existentes da água, 

sensibilizando a sociedade sobre os problemas ambientais e sociais que ocorrem no referido 

açude, como por exemplo, a poluição oriunda da atividade de agricultores de vazantes que 

utilizam veneno para fazer a limpeza do seu cultivo. 

Ainda no ano de 2009, ganhou destaque a implantação do programa de educação 

ambiental desenvolvido nas escolas municipais e estaduais. É importante ressaltar, que esse 

programa foi uma iniciativa da secretaria municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

que trabalha a educação ambiental de forma transversal envolvendo outras secretarias. 

O apoio do governo estadual como articulador trazendo o aparato de informações 

sobre a situação dos recursos hídricos no estado do Ceará, discutindo e apresentando à 

sociedade, podem indicar caminhos mais consistentes, participativos e integrados na busca 

pela sustentabilidade. Diante disso, faz-se necessário um processo de mobilização 

institucional no âmbito estadual e municipal, baseado na integração de vários atores sociais, 

políticos e econômicos, e nesse ponto requer uma maior capacidade de organização que 

favoreça os interesses públicos, e a efetivação das ações. 

 

4.4.1.3 Barreiras 

 

Identificou-se como barreira à ação do Pacto das Águas no município de 

Independência, numa lógica percebida pela pesquisadora, tomando por base as argumentações 
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dos pesquisados, o conflito existente entre os estados do Ceará e do Piauí em relação ao 

gerenciamento das bacias Poti-Longá. Diante do impasse da formação do comitê das bacias 

Potí-Longá é importante que o órgão regulador, no caso a ANA, no exercício de sua 

competência mediadora, possibilite condições para que os diferentes atores engajados 

apresentem os seus argumentos a sociedade, fundamentando suas posições em favor da 

construção de consensos.  

 

4.4.2 COMDEMA  

 

A análise contempla o Conselho como uma instância potencial de cooperação ao poder 

público, como um espaço de mediação nas relações sociedade/município, e como uma via 

importante para a construção do desenvolvimento local sustentável, na perspectiva dos 

participantes representantes da sociedade civil. Para tanto, inicialmente apresentam-se as 

instituições da sociedade civil integrantes do COMDEMA: a EMATERCE, a Associação dos 

Moradores dos Bairros, a APAE, a Loja Maçônica Caravaneiros da Fraternidade, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e a Associação Comunitária dos Agentes de Saúde.  

 

4.4.2.1 Análise da articulação com o poder público e com a comunidade 

 

A participação da sociedade constitui elemento essencial no processo de gestão do 

meio ambiente. O COMDEMA, considerado o mais importante dos instrumentos de gestão 

ambiental local, como instância deliberativa e colegiada atua em defesa da qualidade do meio 

ambiente, e consequentemente da preservação, conservação, recuperação e uso dos recursos 

naturais do município. 

As bases para o funcionamento do COMDEMA estão na transparência e na 

democratização das decisões referentes ao meio ambiente. O conselho conduz junto ao poder 

público municipal a elaboração de políticas públicas ambientais, buscando atender as 

demandas da população diante das fragilidades da região semi-árida. O conteúdo das 

respostas mostrou que os integrantes reconhecem a necessidade de fortalecer o conselho e o 

desempenho da cidadania. Além disso, a dificuldade do COMDEMA em exercer outras 

competências pode estar relacionada a algumas falhas que foram identificadas na sua 
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organização institucional, quando comparadas as orientações do Governo do Estado para a 

formação desses Conselhos. 

Para tanto, sugere-se a criação de um regimento interno, a definição de mecanismos 

legais que garantam o cumprimento das deliberações, ações coordenadas entre o COMDEMA 

e os outros conselhos do município de áreas afins, de modo que assegurem e ampliem a 

participação social nos processos decisórios e de implementação em matéria de políticas 

públicas ambientais. 

 

4.4.2.2 Barreiras à atuação do COMDEMA na percepção dos pesquisados 

 

Na percepção dos entrevistados as barreiras à ação do conselho estão relacionadas a 

participação da comunidade, ao comprometimento dos conselheiros, a coesão e objetividade 

das instituições integrantes do COMDEMA. Conforme relatam os entrevistados: 

 

No COMDEMA as dificuldades são muitas; acúmulo de responsabilidades das 

pessoas, a preocupação é o tempo disponível para as pessoas poderem participar das 

atividades (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIRROS). 

 

As principais barreiras enfrentadas são a falta de reuniões; ter a noção do que é o 

conselho e o que ele pode fazer realmente para ajudar. [...] as pessoas que participam 

do conselho deveriam participar somente de um conselho, para que pudesse ser 

levado a sério e com mais responsabilidade, para que possam entender o 

funcionamento e saber realmente o que o conselho pode fazer para ajudar o 

município (EMATERCE). 

A conscientização da população é a grande barreira enfrentada pelo conselho. Ações 

foram feitas para que a população tomasse consciência da importância do conselho 

para o Município (ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGENTES DE 

SAÚDE). 

O COMDEMA era para estar melhor, ainda está em fase de ajustes, os conselheiros 

precisam ter mais compromisso, para que o conselho possa desenvolver os projetos 

de maneira melhor e mais adequada (LOJA MAÇÔNICA). 

 A dificuldade de reunir todo mundo é uma barreira enfrentada pelo conselho, a falta 

de participação das pessoas (APAE). 

 

A partir da análise dos resultados observou-se que a realização de capacitação em 

gestão e políticas públicas para os conselheiros, pode assegurar que a participação da 

sociedade não seja apenas uma simulação democrática. Mas fortaleça os vínculos entre o 

governo municipal e o cidadão, possibilitando uma maior compreensão das críticas e das 
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reivindicações da sociedade, estabelecendo formas próprias de pensar novas práticas de 

gestão para a sustentabilidade do município. 

Somam-se a esses resultados, a necessidade de uma maior clareza sobre as 

competências e atribuições do COMDEMA, para que além de colaborar com o poder público, 

de impulsionar transformações sociais e democratizar as relações de poder, o conselho atue 

como fiscal do poder público e seja capaz de formalizar denúncias contra os grupos 

empresariais e políticos que contribuam para a degradação ambiental. 

 

4.4.2.3 Principais conquistas na percepção dos entrevistados 

 

 A maioria das conquistas indicadas pelos entrevistados é resultado do trabalho de 

educação ambiental e orientação, visando a sensibilização e a conscientização da comunidade 

no sentido de buscar alternativas para reduzir as vulnerabilidades e para a adaptação das 

populações mais pobre numa região que sofre com os efeitos da seca. A seguir, falas dos 

representantes do Conselho descrevem quais conquistas foram alcançadas: 

 

Como conquistas estão as visitas e orientações nas escolas, que surtiram efeito. Em 

algumas comunidades já se observa mudanças, como plantação de mudas. [...] a 

principal conquista é com relação à conscientização, pois já vem sendo demonstrado 

diferença. As pessoas já estão mais conscientes dos seus atos (LOJA MAÇÔNICA). 

 

A principal conquista são as áreas de preservação que foram criadas, como por 

exemplo, o Bosque Bola, que contribui para as questões de preservação 

(EMATERCE). 

 

 [...] criação do projeto Monitores Ambientais, diminuição do número dos casos de 

dengue, devido às ações desenvolvidas na comunidade, nas escolas, trabalhando a 

conscientização da população, no que diz respeito à questão da saúde. [...] com o 

COMDEMA vieram vários projetos, como a Aduba Sertão que multiplicou a área de 

atuação, outros projetos estão em fase de desenvolvimento como os de combate a 

desertificação. [...] implementação do Projeto Mandala nas escolas municipais 

(ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGENTES DE SAÚDE). 
 

Distribuição de mudas na comunidade e nas escolas, criação de hortas nas escolas, 

conscientização nas escolas (APAE). 

 

 

Estes depoimentos comprovam a existência de ações preventivas, que consideram as 

características locais, incentivando a integração, a troca de idéias e de experiências entre os 

indivíduos. A educação a favor da construção da cidadania influencia as pessoas a agirem no 

interesse coletivo, permitindo que a comunidade intervenha no seu próprio desenvolvimento. 
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Com base nas evidências sugere-se que as alternativas de ações do COMDEMA sejam 

ampliadas, além da educação ambiental, com abrangência na zona rural.  

 

4.4.2.4 Certificação ambiental 

 

A análise do COMDEMA buscou as percepções dos entrevistados sobre a certificação 

ambiental pública “selo município verde”, referente aos anos de 2007 e 2008. Abaixo, os 

relatos que procuram explicar os benefícios da certificação ambiental para o município de 

Independência: 

 

[...] trouxe benefícios ao município. A certificação ambiental pública contribui para 

o reconhecimento do município perante a própria comunidade (ASSOCIAÇÃO 

COMUNITÁRIA DOS AGENTES DE SAÚDE). 
 

[...] o viveiro de mudas, algumas associações que foram contempladas com projetos 

em parceria com o Mata Branca (EMATERCE). 

 

A certificação ambiental trouxe benefícios para a comunidade. A Cidade está mais 

arborizada, por conta das distribuições de mudas (APAE). 

 

A certificação ambiental trouxe benefícios para o município como, orientação para a 

população (LOJA MAÇÔNICA). 

 . 

A ênfase discursiva parece ressaltar a atuação do Conselho como instrumento de 

gestão ambiental, comprometido com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. 

Contudo, quando se refere a perda da certificação ambiental Selo Verde, no ano de 2009, 

observa-se a existência de determinados limites que podem influenciar na atuação legítima do 

Conselho, como a demanda por uma afinidade mínima entre os conselheiros, ou seja, o 

compartilhamento de princípios, objetivos e informações.  

Os resultados indicam a necessidade de uma coordenação para os trabalhos 

desenvolvidos pelo Conselho, no sentido de definir um planejamento, captar informações, 

realizar feedback, e se antecipar aos problemas futuros, bem como, a definição de 

mecanismos de acompanhamento. O COMDEMA como um importante instrumento de gestão 

ambiental local, necessita de ajustes para que as ações sejam efetivadas e que se torne um 

canal institucional para a participação popular. 
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4.4.3 Pacto Integrado da Região dos Inhamuns 

 

Criado em 2007, por iniciativa dos governos dos municípios de Independência, 

Arneiroz, Quiterianópolis, Parambu, Tauá e Catarina, o Pacto Integrado dos Sertões dos 

Inhamuns propunha uma ação integrada dos gestores municipais para tratar das questões 

ambientais da região do semiárido. O Pacto foi criado para ajudar os municípios a redefinirem 

suas estratégias e ações em resposta as vulnerabilidades e impactos ocorridos na região.  

Os encontros deveriam acontecer a cada três meses, e seria um momento de 

aprendizagem, de troca de experiências, que auxiliassem na gestão ambiental pública dos 

Sertões dos Inhamuns. No ano de 2009, o Pacto reuniu 14 municípios, inspirados a cuidar do 

meio ambiente. De acordo com o secretário executivo do Pacto: 

 

A partir do momento que foi definido a condução das políticas públicas, para se 

trabalhar a questão do selo do município verde harmonicamente, quando se teve a 

certeza que os prefeitos tinham o compromisso de desenvolvimento de seu 

município, passaram para a celebração do nascimento do pacto da região dos 

Inhamuns, na cidade de Parambu há 3 anos atrás, e hoje são 11 municípios que 

fazem parte do pacto[...] (SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PACTO INTEGRADO 

DA REGIÃO DOS INHAMUNS). 

 

 

A partir das pesquisas documentais e dos relatos do Presidente e do Secretário 

Executivo do Pacto Integrado dos Sertões dos Inhamuns, observou-se a necessidade de 

produzir um documento de obrigação legal, que estabeleça princípios, objetivos, metas e um 

plano de ação de questões ambientais, para o alcance da sustentabilidade nas dimensões 

econômica, ambiental, política e social 

 

4.4.4 Associação Comunitária dos Coletores de Produtos Recicláveis como agente ambiental 

 

O desperdício de papel e a quantidade de lixo produzida pela cidade incentivaram no 

ano de 2001, a criação da Associação Comunitária dos Coletores de Produtos Recicláveis de 

Independência. Abaixo a entrevistada fala sobre a formação da associação, deixando claro que 

desde o início buscou-se ações articuladas com o poder público municipal. 

 

[...]fui da educação e da saúde também [...] quando terminava o ano agente via 

muito, muito desperdício de papel,  embalagens bonitas . O que fazer para aproveitar 

isso ?[...]. Um dia fui para a Crateús e passei pelo lixão e vi muito, muito lixo, e eu 
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disse: meu Deus, como vai ficar a situação do nosso planeta com tanto lixo? 

Também a cidade muito suja.  [...] lixo é luxo. Aí caí em campo [...] comecei a fazer 

conscientização, comecei a ver lá fora, ir a Fortaleza [...] procurando recursos  Fui 

ao Dr. Valdir, prefeito, perguntando no que ele poderia ajudar,  e ele disse: só se 

vocês fundarem uma associação. [...] e assim a gente foi fazendo aquela parceria 

entre família, entre coletoras, entre as pessoas das ruas, passei pelas escolas, pelas 

entidades, fazendo essa parte de conscientização, pra não jogar o lixo, pra 

reaproveitar, pra ter os recipientes separados. É difícil. [...] ainda temos muito 

lixo, muito lixo no mundo, nos distritos. Os distritos nos procuram muito  

para saber o que fazer com o lixo das associações lá fora, dos assentamentos, 

e tou tentando (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 

COLETORES DE PRODUTOS RECICLÁVEIS DE INDEPENDÊNCIA. 

 

 

Neste depoimento pode-se perceber que a formalização da associação parece 

contribuir para a gestão ambiental do município de Independência, ampliando as discussões 

sobre a problemática do lixo, mobilizando pessoas, transformando e dando um novo destino 

aos resíduos que antes eram jogados nas ruas, e tinham como fim o lixão. Além disso, os 

resultados indicam que os catadores de lixo se organizaram, ganharam mais visibilidade e 

aumentaram as suas rendas. 

Outro aspecto a ser considerado na pesquisa, é a dificuldade de relacionamento entre 

os associados e a presidente gerando conflito, o que se torna uma barreira para que o trabalho 

venha a ser executado de maneira correta. Os catadores alegam a falta de instrumentos de 

trabalho, que o contato com a associação se restringe somente à negociação dos preços dos 

materiais coletados, que não existe benefício nenhum em estar associado, já que as promessas 

acordadas de melhorias de trabalho não são cumpridas. Acrescentam que não há separação de 

resíduos e todo e qualquer tipo de resíduo vai para o lixão: 

 
No lixão tem todo tipo de material, até hospitalar e do matadouro [...] 

(CATADORES DE LIXO). 

 

Todos esses conflitos implicam na falta de crescimento e desenvolvimento da 

associação. Os resultados sugerem a participação no COMDEMA, para que juntamente com 

as outras instituições possam elaborar medidas para que o Plano de Gerenciamento Integrado 

dos Resíduos Sólidos Urbanos de Independência venha a funcionar, pois o lixo é um grande 

problema do Município.  
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4.5 Indicadores 

 

A construção de um diagnóstico e inventário contribui para uma compreensão mais 

profunda dos aspectos relacionados a gestão ambiental. Nesse sentido, a definição e a 

aplicabilidade de indicadores como instrumento de gestão para medir, analisar e orientar as 

ações de gestão ambiental no Semiárido Nordestino, comparados aos padrões nacionais e 

internacionais de excelência ambiental são fundamentais para o desenvolvimento sustentável 

da região. 

É importante ressaltar que os indicadores como ferramentas de auto-avaliação devem 

ser decorrentes das estratégias de planejamento governamental, incluindo os principais 

aspectos e resultados. Os mapeamentos de indicadores podem auxiliar os gestores na tomada 

de decisões durante o processo de gestão ambiental e no gerenciamento de políticas públicas, 

permitindo a adoção de práticas voltadas para mitigar os impactos ambientais. 

Na definição dos indicadores observou-se como parâmetros a Agenda 21Global e os 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos durante a Cúpula do Milênio, no 

ano de 2000, em Nova York, que lista objetivos gerais e metas específicas aos países 

membros da ONU, a serem cumpridas até 2015, visando superar desafios básicos e urgentes 

de caráter social, econômico e ambiental. 

Para uma avaliação sistemática da sustentabilidade no desenvolvimento das cidades, 

os indicadores devem agregar e quantificar informações, de forma a expressar o modelo da 

realidade, simplificando informações e mostrando a sua significância, de maneira mais 

compreensiva para os gestores públicos e para a sociedade.  

 A utilização de indicadores de forma adequada e consciente possibilita o melhor 

aproveitamento de sua aplicação, das suas vantagens e de suas limitações.  Nesse sentido, a 

Agenda 21 menciona o uso potencial dos indicadores de sustentabilidade como um alerta aos 

tomadores de decisão para as questões prioritárias, orientando o processo de formulação de 

políticas públicas. 

Numa abordagem metodológica, os indicadores foram organizados em três dimensões: 

social, ambiental e econômica, representadas nas tabelas 1, 2 e 3. De cada dimensão foi 

extraído certo número de indicadores com o propósito de gerar informações para avaliar e 

melhorar a gestão ambiental do município.  
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Com efeito, a elaboração dos indicadores nas três dimensões citadas, além de ter uma 

grande aceitação nos círculos políticos, reforça o emprego de medidas que incluam bem-estar 

humano, ecológico e econômico.  

Seguindo o modelo proposto por Soares (2007) com a intenção de simplificar a 

visualização dos indicadores, os quadros elaborados foram compostos da seguinte maneira: 

compartimento (conforme IBGE), denominação, sigla, descrição, unidade, índice (como o 

indicador é obtido matematicamente), base de cálculo (origem dos dados) e valor (como o 

indicador foi obtido). 

Na dimensão social foram considerados os indicadores relacionados a população, 

equidade e educação, que estão relacionados as necessidades básicas do ser humano, a uma 

condição mais digna de sobrevivência, a qualidade de vida da população. 

 

   Tabela 1: Indicadores para o território de Independência –Dimensão Social 

Dimensão Compartimento Denominação 
Unid. 

Social 

População Taxa de crescimento da população 

Total 

% Urbana 

Rural 

Equidade Rendimento Familiar R$ 

Educação 

Nível de Instrução 

Superior 

% Nível Médio 

Nível Fundamental 

Taxa de Escolarização 

% 
 Taxa de alfabetização 

Número de Professores por Alunos Unid. 

Estimativa de distância para acesso a escola Km 

Número de instituições educacionais 

Estadual 

% Municipal 

Privadas 

   Fonte: Adaptado de Soares (2007).  

 

Em outra dimensão de análise – econômica - considerou-se a estrutura e a atividade 

econômica, padrões de consumo e tecnologia.  
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  Tabela 2: Indicadores para o território de Independência –Dimensão Econômica 

Dimensão 

 

Compartimento Denominação Unid 

Econômica 

Estrutura e 

Atividade 

Econômica 

Produto Interno Bruto a preços de 

mercado 
R$ mil 

Produto Interno bruto per capita 

preços de mercado 
R$ 

Estabelecimento 

% 
Pessoal Ocupado 

Agricultura 

Pesca 

Pecuária 

Comércio 

Construção 

Padrões 

produção 

consumo 

Consumo Energia 

Elétrica 

Residencial 

MWh 
Rural 

Industrial 

Outros 

Demanda de Água 

Humana 

L/s 
Animal 

Irrigação 

Industrial 

Valor de produção Vegetal 
R$ mil 

Valor da Produção Animal 

Nível de 

Tecnologia 

Tipos de 

Equipamentos 

Trator 

% 

Arado 

Tração 

Animal 

Arado 

Tração 

Motorizada 

   Fonte: Adaptado de Soares (2007).  

 

A dimensão ambiental relaciona-se a preservação e a conservação dos recursos 

naturais, identificando impactos de diferentes tipos e intensidade. Esta dimensão abrange a 

fisiografia dos recursos naturais, terra, precipitação, qualidade de água, biodiversidade e 

segurança ambiental. 
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Tabela 3: Indicadores para o território de Independência – Dimensão Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Soares (2007). 

 

 

 

 

 

Compartimento Denominação Unid. Dimensão 

Ambiental 

Recursos 

Hídricos 

Volume dos 

açudes 

Jaburu 2 

Mil m³ 

Barra Velha 

Cupim 

Capacidade 

dos Açudes 

Jaburu 2 

Barra Velha 

Cupim 

Água 

Área Irrigável ha 

Abastecimento 

de água 

Poço / nascente 

% 

Outras 

Rede geral 

Esgotamento 

Sanitário 

Não tinham 

% 

Rede geral 

Rio, lago ou mar 

Outros 

Consumo de 

água 

Abastecimento 

doméstico 

% 

Abastecimento 

Irrigação 

Abastecimento 

Pecuária 

Qualidade de 

Água 

DBO Mg O2/l 

PH - 

Nitrato 

Mg/l Nitrito 

Precipitação Precipitação Mm 

Biodiversidade 

Áreas verdes 

% 

Unidades de 

Conservação 

Lazer 

Educação 

Outras áreas protegidas  

Área Desmatada 

Área de desertificação 

Segurança 

Ambiental 

Número de autuações por atividades 

poluidoras 

Unidade 

Número de audiências públicas / 

questões ambientais 

Número de crimes ambientais 
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Tabela 3: Indicadores para o território de Independência – Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Soares (2007).  

 

Com a finalidade de avaliar se o conjunto de indicadores está bem formulado, se as 

informações geradas são de boa qualidade, e se estão integrados as estratégias de 

desenvolvimento sustentáveis, sugere-se confrontá-los com indicadores de padrões nacionais 

e internacionais de excelência ambiental de desenvolvimento sustentável. Para Santos (2004), 

a maior falha no uso de indicadores é a incapacidade dos planejadores de avaliar sua 

eficiência e eficácia nos resultados do planejamento. 

Na análise comparativa com indicadores adotados é preciso considerar as 

especificidades, os problemas e situações reais de cada país ou região, sem desconectar das 

recomendações da Agenda 21 Global e da Organização das Nações Unidas. Dessa forma, 

propõe-se confrontar os indicadores gerados com os padrões exigidos para a certificação do 

Selo Município Verde e com o Índice de Desenvolvimento Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

Compartimento Denominação Unid. Dimensão 

 

Solo 

Uso de fertilizante 

N 

Kg 

  P2O5 

  K2O 

 

Uso de Agrotóxico 

Herbicida 

Kg 

 Fungicida 

Ambiental Inseticida 

  Acaricida 

  Outros 

  

Destino Final do Lixo 

Coletado 

% 

  Jogado em rio, lago 

  Outros destinos 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo foi motivado pela necessidade de adotar práticas sustentáveis na 

gestão ambiental pública dos municípios inseridos na região do semiárido nordestino. No 

Brasil, as dificuldades para o desenvolvimento da gestão ambiental pública estão relacionadas 

a falta de planejamento ambiental, a baixa capacitação técnica, a ausência de recursos 

financeiros, ao desconhecimento da legislação e dos instrumentos de gestão ambiental. 

A partir da análise dos resultados, pode-se chegar a algumas conclusões sobre a gestão 

ambiental da Prefeitura Municipal de Independência (PMI). 

No que concerne ao primeiro objetivo específico, buscou-se caracterizar a evolução da 

gestão ambiental. Ficou evidenciada a existência de uma gestão ambiental ainda incipiente, 

que prioriza ações de conscientização, tendo como componentes educativos a conservação e a 

preservação do meio ambiente. A estruturação do COMDEMA, no ano de 2006, e a criação 

da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos/SEMARH, no ano de 2009, confirmam 

o comprometimento do poder público municipal com as questões ambientais. 

A SEMARH atua de forma integrada junto as outras secretarias municipais e ao 

COMDEMA, por entender a importância de se organizar e somar esforços na busca por 

alternativas que assegurem um desenvolvimento sustentável, e a melhoria da qualidade de 

vida da população. Compreende-se, assim, que a gestão ambiental pública é favorecida por 

reconhecer que a construção da cidadania ambiental e o incentivo a participação da sociedade 

são fundamentais para o enfrentamento dos problemas ambientais. 

A sistematização dos processos institucionais e da avaliação de desempenho na gestão 

ambiental, pode ser uma ferramenta interessante para a melhoria dos resultados, considerando 

a  urgência de medidas mitigadoras e de adaptação à vulnerabilidade da região do semiárido. 

 O segundo objetivo específico procurou identificar os projetos e experiências de 

gestão ambiental no município de Independência. Observou-se que os projetos existentes 

incorporam a dimensão da sustentabilidade econômica, social e ambiental, integrando a 

comunidade na busca por interesses comuns. 

As críticas quanto ao desenvolvimento dos projetos e experiências dizem respeito a 

falta de assistência técnica e de monitoramento das ações. Sugere-se que as parcerias 

estabelecidas repensem seus acordos, redefinam as suas responsabilidades e criem 

mecanismos para o cumprimento das ações. 
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O terceiro objetivo específico propôs analisar o funcionamento do Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) e o Pacto das Águas por meio da atuação do 

poder local e dos representantes da sociedade civil.  Em relação ao COMDEMA ficou 

evidenciada a evolução da gestão ambiental local, quando se estabeleceu um canal 

institucional de participação com a sociedade. Verificou-se ainda, que a democratização da 

informação, a legitimidade do Conselho, a confiança e a cooperação ficam ameaçadas quando 

os motivos que ocasionaram a perda da certificação ambiental pública Selo Verde são 

desconhecidos pelos integrantes do COMDEMA. 

Observou-se ainda, que a política de descentralização da gestão ambiental praticada 

pela PMI vem sendo desenvolvida de forma dispersa, geralmente no âmbito da educação 

ambiental com o objetivo de fomentar o funcionamento do COMDEMA, como garantia da 

certificação ambiental pública. 

A atuação do COMDEMA depende da definição de seu papel diante da sociedade e do 

comprometimento de seus representantes. Sendo o COMDEMA um dos principais 

instrumentos de gestão ambiental pública, sugere-se que suas atribuições sejam discutidas 

com os conselheiros, de modo a fortalecer o desempenho da cidadania, possibilitando a 

elaboração de um planejamento e acompanhamento de suas ações. 

O Pacto das Águas é uma contribuição significativa à gestão dos recursos hídricos no 

estado do Ceará. Identificou-se que a divulgação e a discussão dos resultados do diagnóstico 

das bacias Poti-Longá, pode sugerir alternativas para a construção de um consenso em torno 

do conflito existente entre os governos federal, estadual e municipal. 

Por último ao propor uma estrutura de indicadores para avaliar a gestão ambiental com 

padrões nacionais e internacionais de excelência ambiental, verificou-se a inexistência de 

alguns dados, que possibilitariam o conhecimento imediato sobre os elementos que compõem 

o meio. Dessa forma, sugere-se a partir da proposta dos indicadores uma discussão com a 

sociedade como questão primordial para a compreensão dos indicadores. Esta participação 

permitirá uma melhor apresentação das ocorrências, possibilitando uma melhor visão da 

realidade local e mais confiabilidade nas informações. 

Como recomendação para a evolução da gestão ambiental do município de 

Independência é necessário ampliar as ações da política ambiental, utilizando como 

instrumento para a construção da sustentabilidade, para assegurar a qualidade de vida da 

população, e para orientar o planejamento futuro, a Agenda 21. 
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Os municípios devem se organizar valorizando as suas potencialidades econômicas, 

sociais e ambientais, assegurando a integração das políticas públicas e evitando o desperdício 

de recursos (humanos, financeiros e tecnológicos) que limitam o alcance da melhoria da 

qualidade de vida. 

Todos que compartilham da importância ambiental do semiárido e de suas populações 

precisam afirma-se com uma identidade forte. É preciso unir os indivíduos, as comunidades 

da zona rural e urbana em torno de objetivos comuns. 

Prevalece na gestão ambiental do município de Independência uma concepção 

defensiva e setorial, onde a integração é viabilizada de forma parcial. 

 

5.1 Limitações do trabalho  

 

Embora a gestão ambiental ofereça uma importante contribuição para a realização de 

práticas sustentáveis e de uma gestão integrada, algumas limitações foram detectadas: a 

dificuldade de acesso a dados, a inexistência de documentos comprobatórios das ações 

realizadas, e o entendimento por parte dos representantes da sociedade civil da importância da 

participação comunitária. 

 

5.2 Trabalhos futuros 

 

Para a continuidade dos estudos sobre as questões da gestão ambiental em municípios 

de pequeno porte do semiárido nordestino, e em face a algumas limitações da abrangência do 

trabalho que impediu o aprofundamento de alguns pontos, julga-se fundamental a realização 

de pesquisas futuras. 

Dessa forma, recomendam-se como sugestões para a condução de estudos futuros:  

 Analisar como funciona a política de descentralização da gestão ambiental adotada 

pelos órgãos ambientais no âmbito estadual em relação ao município; 

 Identificar a existência de consórcios, redes de coordenação e cooperação entre os 

municípios do semiárido nordestino que impulsione a gestão ambiental; 

 Montar um framework de referência do desenvolvimento sustentável para apoiar 

os gestores municipais; 

 Analisar a integração das estratégias de desenvolvimento sustentável e dos 

stakeholders dentro dos dilemas conceituais de articulação. 
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A evolução da gestão ambiental do município de Independência requer uma ampliação 

da política ambiental como instrumento para a construção da sustentabilidade que assegure a 

qualidade de vida da população e oriente o planejamento futuro. Compreende-se, assim, que a 

gestão ambiental pública no Semiárido Nordestino poderia ser favorecida com discussões 

sobre a organização dos municípios, valorizando as suas potencialidades econômicas, sociais 

e ambientais, assegurando a integração das políticas públicas e evitando o desperdício de 

recursos humanos, financeiros e tecnológicos. 
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APÊNDICE A – Plano de trabalho 

 

1. Metodologia a ser adotada na pesquisadoria 

 

Os pesquisadores vão avaliar a documentação dos programas, planos e projetos 

relacionados a questão ambiental desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Independência e 

verificar se as políticas públicas ambientais são cumpridas e quais os procedimentos. 

Documentos Referência 

Avaliação de Gestão Ambiental do Município Verde – 2009 

Plano Diretor do Município de Independência 

Requisitos legais e outros requisitos 

Legislação Federal - Deliberações CONAMA 

Legislação Estadual 

Legislação Municipal 

Legislação Sanitária  

Avaliação Ambiental Estratégica – Ministério do Meio Ambiente 

Plano de Trabalho – Dias 21, 22 e 23 de outubro de 2008. 

 

Horário Quarta - feira Quinta-feira Sexta-feira 

8:00h   Reunião de abertura – com o 

Prefeito e Secretários 

Visita ao Lixão e Associação dos 

Catadores   

10:00h  Secretário de Infra-Estrutura Visita – Área de desertificação 

11:00h  Visita – área urbana arborizada 

14:00h  Secretário de Agricultura Visita – Mineradora Santa Maria  

Reunião – CAGECE /COGERH e 

Visita- Estação de tratamento de água e 

esgoto 16:00h Coordenador 

Municipal –  

 

Reunião com os membros do 

COMDEMA 

18:00h  Reunião Secretário de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos 

Reunião de Encerramento – com o 

Prefeito e Secretários 
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2. Aspectos/Impactos Ambientais Significativos 

 

Aspectos e Impactos 

Ambientais Significativos 
Comentários 

 

Educação ambiental 

Avaliar a capacitação para gestores ambientais, programas e projetos de 

Educação Ambiental. Os pesquisadores verificarão a existência de ações 

educativas referentes uso de agrotóxicos em conformidade com a legislação, 

ações para redução, uso de EPI‟s, combate a desertificação, redução do uso 

dos recursos naturais (água e energia), gerenciamento dos resíduos sólidos 

(coleta seletiva).  

Abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

Os pesquisadores identificarão a existência de bacias hidrográficas e da 

atuação/existência dos comitês de Bacia.  

Avaliar as fontes de poluição destas, o controle das instalações e o 

monitoramento da qualidade das águas de abastecimento, principalmente as 

não procedentes da rede. 

Identificar o déficit e as prioridades no fornecimento dos serviços de água e de 

esgoto; estabelecimento de um controle periódico dos lançamentos nos corpos 

d‟água e fossas; estabelecimento de uma vigilância e controle das piscinas e 

áreas para banho e recreativas. Avaliar o um controle periódico da qualidade 

da água para irrigação de hortaliças; estabelecimento, quando necessário, de 

um sistema de desinfecção de água nos domicílios. 

Geração e disposição de 

resíduos sólidos 

Os pesquisadores vão levantar os principais resíduos gerados pelo Município e 

verificar o estágio de implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

e a coleta sistemática desses resíduos. 

Visitarão o lixão e outros depósitos para a disposição final dos diferentes tipos 

de resíduos (industrial, de serviços de saúde, agroindustrial, especial e 

urbano). 

Contaminação do solo  Os pesquisadores devem procurar sinais de contaminação do solo decorrente 

das atividades industriais, domésticas e agroindustriais. 

Os pesquisadores devem procurar sinais de contaminação do subsolo e talvez 

solicitem o laudo da água subterrânea.  

Flora e Fauna  

  

Os pesquisadores verificarão os tipos de vegetação e suas importâncias 

econômicas. 

Verificarão a área de desertificação, desmatamento e queimadas. Observarão 

as alternativas utilizadas de recuperação das áreas degradadas. Verificarão as 

ações para arborização urbana. 

Ecossistemas Os pesquisadores vão observar a existência de ações de desenvolvimento 

ambiental de ecossistemas e das áreas de preservação ambiental. 
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Aspectos e Impactos 

Ambientais Significativos 

Comentários 

Uso de energia A pesquisadora buscará informações relacionadas com o consumo de energia 

elétrica (residencial, agroindustrial e industrial). Além de outras fontes de 

energia (eólica, biomassa e solar). Devem avaliar os controles de consumo 

específico existentes e os objetivos de redução. 

Aspectos jurídicos 

institucionais 

A pesquisadora verificará as legislações vigentes, programas ou projetos 

ambientais existentes, identificação de instituições e sua atuação.  

Verificar a existência de um plano de atendimento e resposta as situações de 

emergências e previsão de danos causados por catástrofes; 

 

3. Revisão da Documentação  

 

Documentação Comentários 

Cópias de relatórios técnicos, notificações, auto constatação 

(de fiscalização e monitoramento) 

 

Cópias de licenças do Sistema de Abastecimento de Água e 

do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Cópias dos Projetos e Ações de reuso da água  

Leis, audiências e fóruns referentes a tombamento do 

Patrimônio Histórico-Cultural 

 

Cópias de documentos que comprovem programas, projetos 

ou ações para promoção de energia eólica, biomassa e solar. 

 

Comprovante da implantação e acompanhamento do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos – PGIRSU 

 

Comprovação da coleta sistemática de resíduos sólidos 

(calendários de coleta, agenda.) 

 

Comprovação de ações para a Coleta Seletiva, projetos e 

ações para reciclagem, reutilização e redução de resíduos sólidos. 

 

Comprovação por meio de relação de estoque dos 

Equipamentos de proteção individual (EPI‟s) 
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Documentação Comentários 

Comprovação da qualidade da água fornecida pela 

CAGECE/COGERH 

 

Comprovante de projeto de empreendimento de ações par 

expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES 

 

Comprovante de licença ambiental vigente, emitida pelo 

órgão ambiental competente e relatórios de acompanhamento da 

qualidade do efluente tratado do SES 

 

Comprovante, por meio de cópias, de projetos atuais de ações 

para a implantação de saneamento na área rural 

 

Comprovante de ações voltadas à proteção da fauna, recursos 

florestais, recursos hídricos, pesqueiros, solo, ar, entre outros. 

 

Documentos que comprovem as ações de arborização urbana.  

Comprovante de Plano de manejo florestal Federal e 

Particular.  

 

Comprovante de política de fomento à criação de Unidade de 

Conservação – UC 

 

Comprovante de práticas em agroecologia ao uso de 

agrotóxicos em conformidade com a legislação, redução de uso dos 

agrotóxicos, introdução de alternativas e uso de EPI‟s. 

 

Comprovante de práticas em agroecologia.  

Comprovante de ações educativas referentes ao uso de 

agrotóxicos em conformidade com a legislação, redução de uso dos 

agrotóxicos, introdução de alternativas e uso de EPI‟s. 

 

Comprovante de realização do Programa Nacional de 

Capacitação de Gestores Ambientais; Conferências Estadual e 

Municipal de Meio Ambiente; Curso de Formadores de Educadores 

Ambientais do CONPAM; entre outros. 

 

Comprovantes de ações desenvolvidas pelo Município para o 

desenvolvimento de ações e programas de Educação Ambiental. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA - SECRETÁRIO DE 

AGRICULTURA (Visita Inicial) – Fase 1 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Qual o tipo de solo predominante em Independência? 

2. Quais os principais cultivos agrícolas? 

3. Há focos de contaminação do solo decorrente de atividades industriais, domésticas ou 

provenientes da agricultura? Há sinais de contaminação do subsolo? 

4. Há o uso de agrotóxicos? Há fiscalização na comercialização e uso de agrotóxicos? 

Quem é responsável por essa fiscalização? Há utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI‟s)? 

5. Quais os tipos de vegetação? Qual a importância econômica delas? 

6. Quais as áreas de desertificação? Onde elas estão situadas?  

7. Há focos de desmatamento e de queimadas? Onde? 

8. Há projetos para recuperação das áreas degradadas? Quais são eles?  

9. Como são as ações para arborização?  

10. Existem ações para o desenvolvimento ambiental de ecossistemas? E para o 

desenvolvimento das áreas de preservação ambiental? 

11. Quais as parcerias para o fomento à pesquisa de conhecimento e uso sustentável da 

biodiversidade local? 

12. Quais as unidades de conservação (UC) federal e particular existentes no município? 

Onde estão localizadas? 

13. Quais as práticas de agroecologia utilizadas na produção agropecuária de 

Independência? (apicultura, ovinocultura, ovinocaprinocultura, avicultura, 

piscicultura, horticultura, fruticultura e floricultura). 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA - SECRETÁRIO DE INFRA-

ESTRUTURA (Visita Inicial) – Fase 1 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Quais os principais resíduos gerados pelo município de Independência?  

2. Qual o destino final dos resíduos?  

3. Como se dá a coleta sistemática em Independência? Existe uma separação dos 

resíduos de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas? 

4. Existe coleta seletiva no município? Como se dá essa coleta? Quais as ações para a 

coleta seletiva, reciclagem, reutilização e redução dos resíduos sólidos? 

5. Qual a disposição final e condicionamento dos resíduos hospitalares? Eles contêm 

identificação do conteúdo? Existe transporte adequado de acordo com os órgãos de 

limpeza pública e meio ambiente? 

6. Os prestadores de serviço de limpeza recebem treinamento para realizar suas 

atividades? Há a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI‟s)? 

7. Quais ações são desenvolvidas para a expansão do esgotamento sanitário? 

8. Existem projetos ou ações de expansão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA)? 

Quais são eles? Quais as dificuldades neste processo? 

9. Existem projetos de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)? Quais são 

essas ações? Quais as dificuldades neste processo?  

10. Como é feito o monitoramento da qualidade do efluente tratado no Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)? 

11. Quais são as ações empreendidas pelo município para projetos de saneamento na área 

rural? 

12. Como se deu a implantação e acompanhamento do Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU)? 

13. Como está o PGIRSU depois de um ano de operação? 

14. De que forma são utilizadas os materiais reciclados no município? (garrafas pet, óleo 

de frituras, embalagens plásticas) 
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15. Existe um projeto elaborado para construção de aterro sanitário? 

16. Segue abaixo os objetivos específicos do PGIRSU, identifique quais já foram 

alcançados, qual a situação e previsão para os demais: 

 Implantar a coleta seletiva dos materiais recicláveis. 

 Gerar emprego e renda dentro do Município com o reuso de materiais 

recicláveis 

 Diminuir os resíduos sólidos na sua destinação final 

 Minimizar a poluição ambiental 

 Manter limpo, conservando e preservando vias, ruas e logradouros públicos e 

particulares 

 Melhorar a qualidade de vida de toda população do Município 

 Formar consciência ecológica em toda população do município 

 Participação social no gerenciamento dos resíduos sólidos 
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ANEXO 3 - ENTREVISTA – ROTEIRO DE ENTREVISTA - SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (Visita Inicial) – Fase 1 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Como está estruturada a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos?  

2. Quais os projetos, programas e ações de Educação Ambiental desenvolvidos pela 

prefeitura de Independência? Como é feito o acompanhamento e avaliação desses 

projetos? 

3. Quais são os projetos desenvolvidos junto ao Banco Mundial? Como é o 

acompanhamento desses projetos? Quem são os parceiros nesses projetos?  

4. Existem ações educativas para a redução do uso de agrotóxicos, uso dos EPI‟s, 

combate à desertificação, redução do uso de água, energia, redução de resíduos sólidos e 

poluição (inclusive a visual e auditiva). 

5. Há projetos de coleta seletiva na cidade? Como isso se dá? Ou como se daria se 

houvesse? 

6. Quais as bacias hidrográficas, rios, lagos, açudes ou riachos existentes na cidade? 

Onde cada um deles se encontra? 

7. Existe um monitoramento da poluição, do controle das instalações e da qualidade 

das águas dessas fontes hídricas?  

8. Como é o fornecimento dos serviços de água e esgoto no município? Quantas 

residências possuem esses serviços? 

9. Como é o acompanhamento junto à CAGECE da qualidade da água proveniente da 

rede de abastecimento de água? E da rede de esgoto? Como que frequência ele se dá? 

10.  Quais os tipos de vegetação existentes no município? Qual a importância econômica 

delas? 

11. Qual o tamanho da área de desertificação? Existem planos de recuperação para essas 

áreas? 

12. Existem focos de desmatamento ou queimadas? Onde eles são mais comuns? 

13. Como são as ações para arborização da área urbana? 
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14. Existem ações de desenvolvimento ambiental de ecossistemas e de áreas de 

preservação ambiental? 

15. Quais as fontes de energia renováveis que existem no município? Onde elas se 

encontram?  

16. Existem planos de redução do consumo de energia? 
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ANEXO 4- ROTEIRO DE ENTREVISTA - PRESIDENTE DO COMDEMA 

(Visita Inicial) – Fase 1 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Em que ano foi criado o COMDEMA? Através de que lei? 

2. Quais as instituições participantes do COMDEMA? A participação é assídua? 

3. Com que frequência acontecem as reuniões do COMDEMA?  

4. As ações do COMDEMA são mais de caráter consultivo, deliberativo, normativo, 

recursal ou de assessoramento do Poder Público Municipal? 

5. As propostas do COMDEMA de política ambiental são elaboradas com base em 

algum estudo? 

6. Os membros do COMDEMA recebem alguma capacitação? 

7. Já foi realizado pela SEMACE algum Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de 

Impacto Ambiental para a concessão de licenças ambientais das atividades 

potencialmente poluidoras? 

8. Já foi realizada alguma audiência pública sobre as questões ambientais no município? 

9. Nos último ano ocorreu alguma mudança nos relatórios de controle ambiental? 

10. O que mudou nos EIA/RIMA`s e licenciamento ambiental nos último anos? 

11.  A sociedade civil participa das discussões sobre as questões ambientais? Como? 

12. O COMDEMA já propôs a criação de normas legais, adequação, regulamentação de 

leis, padrões e norma municipais? 

13. O COMDEMA recebe e apura denúncias feitas pela população sobre degradação 

ambiental? Sugere soluções para a Prefeitura Municipal de Independência? 

14. O COMDEMA já propôs a criação de Unidades de Conservação do Município? 

15. Existe um trabalho de conscientização e sensibilização junto aos administradores da 

importância do planejamento, controle, gestão, monitoramento e avaliação do meio 

ambiente local? 

16. O COMDEMA propõe programas, e ações de expansão e desenvolvimento do 

município, visando a integração das ações de conservação ambiental? 
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17. A PMI fornece condições para ao funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente?Em que local funciona? Dispõe de estrutura, recursos técnicos e 

financeiros? 

18. Quais as principais dificuldades do COMDEMA? 

19. Existe integração entre o gestor municipal e o COMDEMA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

ANEXO 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA - CATADORES DE LIXO (Visita Inicial) – 

Fase 1 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Há quanto tempo você trabalha no lixão? 

2. Você tem outra fonte de renda? Qual? 

3. Qual a sua renda mensal? 

4. Quais as condições de trabalho no lixão? Você tem sugestões para a melhoria do 

trabalho? 

5. Qual a carga horária de trabalho no lixão? 

6. Quantas famílias fazem parte da cooperativa? Quantas pessoas, em média, tem cada 

família?  

7. Quantos homens e quantas mulheres trabalham no lixão?  

8. Qual remuneração média desses trabalhadores? 

9. Existem crianças desempenhando esse trabalho de seleção do lixo? Elas são 

remuneradas por isso? As crianças freqüentam as escolas? 

10. Existe alguma espécie de capacitação para desempenhar esse trabalho? 

11. Todos fazem parte da cooperativa? 

12. O que mudou nas condições de trabalho no lixão com a formação da cooperativa? 

13. Com que frequência os cooperados se reúnem? 
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ANEXO 6 - ROTEIRO DE ENTREVISTA - COORDENADORES DOS 

PROJETOS DO BANCO MUNDIAL NA CIDADE DE INDEPENDÊNCIA (Visita 

Inicial) – Fase 1 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato_____________________________________________________ 

 

1. Quais são os projetos do Banco Mundial em Independência? 

2. Quais são os objetivos dos projetos? 

3. Como são conduzidas as ações desses projetos?  

4. Quais as instituições participantes  desses projetos? 

5. Como o Banco Mundial faz o acompanhamento desse projeto? Existe a realização de 

auditorias? Como isso se dá? 

6. Como é a participação da Prefeitura Municipal de Independência nesses projetos? 

7. Como as instituições envolvidas se reportam a comunidade? 

8. Quando os projetos tiveram início? 

9. Qual o prazo de realização desses projetos? 

10. Como se deu a mobilização dos stakeholders desse projeto? 

11. Os coordenadores receberam capacitação para conduzir os projetos? 

12. Nos locais onde os coordenadores não podem estar presentes, como se dá o 

acompanhamento dos projetos? 

13. A comunidade aceita o projeto facilmente? Tem consciência que o comprometimento 

com o projeto trará melhorias na qualidade de vida e do ambiente? Aceita como algo 

que faz parte da vida deles? Trabalha para que dê certo? 

14. Quais recursos o Banco Mundial disponibiliza para esses projetos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

ANEXO 7 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – MONITORES AMBIENTAIS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Qual o papel dos Monitores Ambientais? 

2. Quais os motivos foram determinantes para a criação do projeto? 

3. Quais as formas de atuação dos Monitores Ambientais? 

4. Quais as contribuições que o projeto Monitores Ambientais trouxe para o município 

de Independência? 

5. Quais as principais barreiras para a ação dos Monitores Ambientais? 

6. Quais os principais resultados obtidos até o momento? 

7. Existe algum tipo de avaliação ou monitoramento? 

8. Como você percebe os resultados do projeto? Existe algum tipo de avaliação?  

9. Foram elaborados seminários sobre Educação Ambiental? Quais assuntos foram 

abordados? Qual o público alvo? 
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ANEXO 8 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – INSTITUIÇÕES REPRESANTES 

NO COMDEMA 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Como a instituição foi integrada ao COMDEMA? Através de convite? 

2. A adesão da instituição ao COMDEMA foi discutida com a comunidade?  

3. Quais as principais barreiras enfrentadas pelo COMDEMA? 

4. O que o senhor destacaria como importante na trajetória do COMDEMA? 

5. Quais as principais conquistas do COMDEMA? 

6. Quais as inovações e contribuições do COMDEMA? 

7. A adesão da instituição ao COMDEMA foi discutida com a comunidade?  

8. Que ações foram tomadas em relação à preservação, conservação, recuperação e uso 

sustentável dos recursos naturais que beneficiaram diretamente a comunidade? 

9. Como são definidas as prioridades dos projetos desenvolvidos pelo COMDEMA? 

10. A PMI fornece condições para o funcionamento do Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente? Em que local funciona? Dispõe de estrutura, recursos técnicos e 

financeiros? 

11. Qual a contribuição do COMDEMA para a implementação das políticas públicas? 

12. A certificação ambiental pública (Selo Município Verde) trouxe algum benefício para 

a comunidade? Quais? 

13. Qual a periodicidade das reuniões da instituição? Nelas são discutidos assuntos 

relacionados ao COMDEMA? A comunidade tem conhecimento das deliberações do 

COMDEMA? 
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ANEXO 9 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – PADRINHOS DOS MONITORES 

AMBIENTAIS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Qual é o seu papel em relação ao projeto Monitores Ambientais? 

2. Quais motivos determinaram a sua participação no projeto? 

3. O que o senhor destacaria como importante na trajetória do projeto Monitores 

Ambientais? 

4. Qual cenário futuro o senhor visualiza para o projeto? 

5. Na sua visão, quais as principais contribuições do projeto para o município de 

Independência? 
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ANEXO 10 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – REPRESENTANTE DO 

PROJETO REDES ARTESANAIS (ECOLÓGICAS) 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Como se deu o início do projeto? 

2. Quais são os objetivos do projeto? 

3. Como são conduzidas as ações do projeto? 

4. Existem instituições parceiras nesse projeto? 

5. Existe algum órgão ou instituição que faz o acompanhamento do projeto? 

6. Como é a participação da Prefeitura Municipal de Independência nesse projeto? 

7. As pessoas envolvidas no projeto receberam algum tipo de capacitação? 

8. Quais os principais fatores facilitadores para as ações do projeto? 

9. Quais benefícios o projeto trouxe para a comunidade? 

10. Quais as principais barreiras para o desenvolvimento do projeto? 

11. Quais os principais conflitos enfrentados pela Associação? Como são tratados? 

12. Qual a principal conquista da Associação ao longo da sua história? A que você atribui 

essa conquista? 

13. Acrescente comentários que considere importantes para o projeto Rede Ecológicas?  
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ANEXO 10 - ROTEIRO DE ENTREVISTA - MORADORES DA ZONA 

RURAL 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Como é a disponibilidade de água na zona rural?  

2. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas comunidades da zona rural? 

3. Quais mudanças foram observadas ao longo dos anos? Como aumento das secas, 

aridez... 

4. Como são sentidos os efeitos das secas? Quais as alternativas que as comunidades da 

zona rural possuem? 

5. A agricultura é exclusivamente a única fonte de renda da população da zona rural? 

6. As comunidades da zona rural são assistidas pelos programas do Governo Federal, 

como por exemplo o Bolsa Família? 

7. Existe algum projeto da Prefeitura que vise melhorar as condições de vida das 

comunidades? 

8. Como é o funcionamento do projeto Aduba Sertão? 

9. Com que frequência acontecem as reuniões da Associação? 

10. A comunidade recebe visita de técnicos do programa Aduba Sertão, ou do Banco 

Mundial, para dar assistência aos agricultores? 
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ANEXO 11 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – EXÉRCITO  

Fase 2 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Qual é o foco da visita do exército no município de Independência? 

2. Como foram selecionadas as localidades que são beneficiadas pelo projeto? 

3. Quais as principais barreiras enfrentadas pelo exército no projeto? 

4. Há quanto tempo as comunidades do município de Independência vêm sendo 

beneficiadas pelo projeto? 

5. O que o senhor destacaria de importante na atuação do exército no município? 

6. Quais os principais conflitos enfrentados nas comunidades atendidas? 

7. Quais os principais fatores que facilitam o trabalho do exército no município? 
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ANEXO 12 - ROTEIRO DE ENTREVISTA – CATADORES DE LIXO  

Fase 2 

 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha no lixão? 

2. Quais as condições de trabalho no lixão? 

3. Qual a relação dos catadores com a Associação? 

4. Quais os benefícios de estar associado? 

5. O que mudou nas condições de trabalho no lixão com a formação da Associação? 

6. Existe alguma espécie de capacitação para desempenhar esse trabalho? 

7. Qual a carga horária de trabalho no lixão? 

8. Como é realizada a separação dos resíduos? 

9. Quais tipos de materiais são coletados no lixão? 
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ANEXO 13– ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

Desafio 1  

           Tema : Convivência com o semiárido 

1. Como ocorreu o início do processo do Pacto das Águas? 

2. Em que fase (preparatória, plano estratégico) se encontra o Pacto das Águas? 

3. Já foi feito o zoneamento do município considerando-se a vocação regional com 

uso da água de maneira sustentável?  

4. Existem projetos de preservação das áreas de vegetação nativas no município? 

5. Houve algum trabalho de conscientização a partir do zoneamento?  

6. Existem programas de ações educativas voltados para a realidade do semiárido? 

7. Existe algum projeto de reutilização de águas?  

8. Como ocorreu o início do processo do Comitê de Bacia? 

9. Qual é o foco do Comitê de Bacia? 

10. Quais os principais conflitos enfrentados pelo Comitê e como são tratados?  

11. Quais os principais conflitos enfrentados pelo Comitê e como são tratados? 

12. Qual o papel da diversidade (cultural, social, etc.) no âmibito do Comitê? 

13. Como são tomadas as decisões?  

14. Quais as principais barreiras para a ação do Comitê?  

15. Quais os principais fatores facilitadores da ação do Comitê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

ANEXO 14 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

      Desafio 2 

Tema: Induzir um modelo de desenvolvimento que leve em conta a vocação do Estado 

1. Como ocorreu o início do processo do Pacto das Águas? 

2. Qual é o foco do Comitê de Bacia? 

3. Quais os principais conflitos enfrentados pelo Comitê e como são tratados?  

4. Qual o papel da diversidade (cultural, social, etc.) no âmibito do Comitê? 

5. Como são tomadas as decisões?  

6. Quais as principais barreiras para a ação do Comitê?  

7. Quais os principais fatores facilitadores da ação do Comitê? 

8. Cite algo novo que pode ser atribuído a ação do Comitê.  

9. Qual a principal conquista do Comitê ao longo de sua história?  

10. Qual o cenário futuro visualizado pelo Comitê? O que é emergencial?Como é a 

participação da sociedade e como ocorrem as pressões sociais? 

11. Que ações são realizadas com o objetivo de evitar o assoreamento das fontes 

hídricas do município? 

12. Como é feita a preservação das margens dos rios, açudes e matas ciliares? 

13. A construção de cisternas na zona rural e urbana é resultado de parcerias? 

14. Qual a vocação do Estado e do Município? 
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ANEXO 15 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

Desafio 3 

Tema: Desenvolver consciência e capacidade de convivência com o semiárido. 

1. Como é a articulação entre o poder público e a sociedade organizada? 

2. Foi criado algum núcleo de capacitação para divulgar a importância do projeto 

Pacto das Águas?Como funciona? Quantas comunidades foram beneficiadas? 

3. Existem programas de ações educativas voltados para a realidade do semiárido? 

4. Existe algum estudo técnico-hídrico e ambiental sobre o município de 

Independência? (referente aos mananciais) 

5. Quais os principais conflitos enfrentados pelo Comitê e como são tratados?  

6. Qual o papel da diversidade (cultural, social, etc.) no âmibito do Comitê? 

7. Como são tomadas as decisões?  

8. Quais as principais barreiras para a ação do Comitê?  

9. Quais os principais fatores facilitadores da ação do Comitê? 

10. Cite algo novo que pode ser atribuído a ação do Comitê.  

11. Qual a principal conquista do Comitê ao longo de sua história?  

12. Qual o cenário futuro visualizado pelo Comitê? O que é emergencial? Como é a 

participação da sociedade e como ocorrem as pressões sociais? 

13. Quais as inovações e contribuições do comitê? 
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ANEXO 16 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

Desafio 4 

Tema: Implementar a articulação institucional na efetivação do SIGERH 

 

1. Qual o cenário futuro visualizado pelo Comitê? O que é emergencial?Como é a 

participação da sociedade e como ocorrem as pressões sociais? 

2. Que ações são realizadas com o objetivo de evitar o assoreamento das fontes hídricas 

do município? 

3. Como é feita a preservação das margens dos rios, açudes e matas ciliares? 

4. Quais as principais barreiras para a efetivação do SIGERH? 

5. O que o senhor destacaria como importante na efetivação do SIGERH? 

6. Quais as contribuições do SIGERH para o município de Independência? 

7. Como é a participação da sociedade e como ocorrem os processos de pressão? 

8. Quais as principais conquistas do Comitê? 
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ANEXO 17 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

Desafio 5 

Tema: Garantir o aumento da oferta da água 

 

1. Como é atuação da comissão de fiscalização do açude Barra Velha? 

2. Que ações são realizadas para a descontaminação do rio Cupim? 

3. Como são reutilizadas as águas dos açudes Cupim e Falcão? 

4. Que tipos de reservatórios (açudes, cisternas, poços e de tratamento de água) foram 

construídos com o Pacto das Águas? 

5. Quais as principais conquistas do Pacto das Águas para o município de 

Independência? 

6. Quais as inovações e contribuições do Comitê? 

7. Como é a participação da sociedade e como ocorrem os processos de pressão? 
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ANEXO 18 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

Desafio 6 

Tema: Estrutura política de saneamento: o que o município precisa avançar para garantir 

saneamento a todos 

1.  O abastecimento de água potável é disponível para toda área urbana? 

2. A construção de poços profundos e de cisternas foi por meio de parcerias? 

3. Como é realizado o abastecimento de água potável em regiões consideradas críticas 

como a localidade de Ematuba? 

4. Quais ações são realizadas com a comunidade para o tratamento do lixo doméstico? 

Existem cooperativas de reciclagem e reutilização do lixo urbano? 

5. Onde funciona o aterro sanitário? Quais municípios participam do consórcio? 

6. Quais as principais conquistas do Pacto das Águas para o município de 

Independência? 

7. Quais as inovações e contribuições do Comitê? 

8. Como é a participação da sociedade e como ocorrem os processos de pressão? 
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ANEXO 19 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – PACTO DAS ÁGUAS 

Fase 2 

Nome do Entrevistado__________________________________________________ 

Data da Entrevista_____/_____/______ 

E-mail para contato: 

 

Desafio 7 

Tema: Garantir água para a população difusa, aliado à extinção de carro pipas 

1. O que está sendo feito para melhorar o abastecimento de água das populações mais 

carentes? 

2. Quais as principais barreiras para o abastecimento de água as populações mais 

carentes? 

3. Quais ações são realizadas pelas instituições locais para garantir água à   população 

mais carente? Existem ações regionais e estaduais? 

4. Quais as principais conquistas do Pacto das Águas para o município de 

Independência? 

5. Quais as inovações e contribuições do Comitê? 

6. Como é a participação da sociedade e como ocorrem os processos de pressão? 

 

 

 

 

 

 

 

 


