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RESUMO 
O Programa Municípios Verdes (PMV) é um programa do Governo do Pará desenvolvido em parceria com vários 
municípios, sociedade civil, iniciativa privada, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) e Ministério Público Federal (MPF). Tendo como referência a cidade de Paragominas, realizou-se um estudo 
de caso com o objetivo de identificar as vulnerabilidades e potencialidades, para implantação do Programa Município 
Verde em Mãe do Rio. A pesquisa foi realizada no município de Mãe do Rio localizado na Mesorregião do Nordeste 
Paraense. A metodologia utilizada foi tipo de abordagem, amostra, coleta de dados e análise dos dados. A abordagem 
foi realizada com pesquisa qualitativa ao nível de pesquisa exploratória e descritiva. Em relação à amostra, se trata de 
não probabilística por conveniência, pois as escolhas dos elementos de análise não necessitam de um embasamento 
estatístico, mas das causas ocorridas por critérios pessoais adquiridos através das experiências vividas no ato 
profissional. A coleta de dados foi extraída por meio de entrevista com o Secretário de Meio Ambiente Marcio di Paula, 
para descobrir a causa da problemática e solucionar com sugestões de melhorias para o município em estudo, seguindo 
os objetivos específicos propostos. Analisando os dados, procurou-se conhecer o lado “oculto” das palavras, utilizando 
procedimentos sistemáticos, evidenciando os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade com o objetivo de 
fornecer mais informações ao leitor crítico da mensagem. É possível perceber no conteúdo da resposta do secretário de 
meio ambiente, que o município vem desenvolvendo ações e políticas públicas voltadas as necessidades normais do 
município, ou seja, o que se pode perceber é que a implantação do PMV não é uma prioridade de urgência. A pesquisa 
mostrou que nos últimos anos, o município sofreu intensas transformações sócio espaciais e econômicas, resultando em 
drásticos impactos socioambientais ligados à questão fundiária, ao desmatamento e queimadas, à expansão da fronteira 
agrícola, afetando as populações locais.  
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INTRODUÇÃO 

A questão ambiental passou a ser vista, cada vez mais, como um elemento essencial a ser considerado no processo de 
gestão (GOBBI; BRITO, 2005). Neste contexto, a Amazônia e seus recursos naturais, considerados uma fronteira 
econômica, demográfica e geopolítica, tornou-se um dos nós centrais nas discussões a respeito do combate à degradação 
ambiental (BECKER, 2005, ALBAGLI, 2001). 
 
A degradação ambiental é resultado de um modelo de civilização que visa tão somente a superprodução e o 
superconsumo de uma pequena parte da população, em contrapartida a grande maioria da população mundial fica à 
mercê de condições necessários e fundamentais para a subsistência. 
 
As práticas ambientais devem ser nos próximos anos a ajuda que faltava para muitas empresas crescerem, já que os 
consumidores estão focados a comprar produtos que ajudam a cuidar da natureza, a empresa que não estiver cuidando 
do meio ambiente, perderá espaço e dificilmente será competitiva. 
 
No caso da Região Norte do Brasil, é possível observar que a região ocupa a maior parte de um vasto espaço de 
natureza que se chama Região Amazônica, de características uniformes de natureza e de população. Com o avanço da 
agricultura e da exploração de madeira na região, houve um decréscimo da área de mata nativa. Cidades, como 
Paragominas, derrubaram, praticamente, toda sua vegetação para exploração de madeira e para dar lugar a pecuária. 
 
Assim como Paragominas, que estar localizada na zona fisiográfica Guajarina, com a população estimada até 2014 com 
105.417 habitantes, o município de Mãe do Rio, que estar localizado a leste do Pará, na mesorregião do Nordeste 
Paraense, Microrregião do Guamá, com a população estimada até 2014 com 28.800 habitantes (IBGE, 2015), contava 
com uma grande extensão de mata virgem e igarapés que cortava toda a cidade. No caso de Mãe do Rio o que ocasionou 
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o desmatamento, foi a pecuária e o crescimento populacional de forma desordenada que acarretou no assoreamento do 
rio mãe do rio e de afluentes e destruição de arvores nativas. 
 
De acordo com o Site Status Municipal “Na última década (de 2002 a 2011), Mãe do Rio perdeu 40, 4 quilômetros 
quadrados de floresta nativa, com um pico de desmatamento de 13, 1 quilômetros quadrados em 2003” (IMAZON). 
 
Tendo como referência a cidade de Paragominas, realizou-se um estudo de caso com o objetivo de identificar as 
vulnerabilidades e potencialidades, para implantação do PMV em Mãe do Rio. 
 
 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Mãe do Rio localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense, limítrofe aos 
municípios de Irituia, Capitão Poço, São Domingos do Capim e Aurora do Pará. A economia do município está voltada 
para pecuária, comércio e agricultura familiar. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 02º 02’ 48” 
de latitude Sul e 47º 33’ 12” de longitude a Oeste de Greenwich. (IDESP, 2014) 
 

 
 

Figura 1 – Imagem aérea de Mãe do Rio. Fonte Google 2015. 
 
A metodologia utilizada foi tipo de abordagem, amostra, coleta de dados e análise dos dados. A abordagem foi realizada 
com pesquisa qualitativa ao nível de pesquisa exploratória e descritiva. Em relação à amostra, se trata de não 
probabilística por conveniência, pois as escolhas dos elementos de análise não necessitam de um embasamento 
estatístico, mas das causas ocorridas por critérios pessoais adquiridos através das experiências vividas no ato 
profissional. A coleta de dados foi extraída por meio de entrevista com o Secretário de Meio Ambiente Marcio di Paula, 
para descobrir a causa da problemática e solucionar com sugestões de melhorias para o município em estudo, seguindo 
os objetivos específicos propostos. Analisando os dados, procurou-se conhecer o lado “oculto” das palavras, utilizando 
procedimentos sistemáticos, evidenciando os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade com o objetivo de 
fornecer mais informações ao leitor crítico da mensagem.  
 
Com o crescimento da população rapidamente, as pessoas foram se alocando desordenadamente, assim passando 
desmatar as margens dos igarapés, para construir suas casas, a cidade cresceu sem infraestrutura adequada, sem 
macrodrenagem corretas e sem a fiscalização ambiental diante das construções irregulares, tantos as casas como das 
fabricas. Sem dar atenção merecida, as Áreas de Preservação Permanente - APP, pois se sabe que se é necessário 
proteger essas áreas, se haver a destruição das  mesmas ocasiona vários problemas ambientais e urbanos. A seguir uma 
figura que retrata, como estão as APPs do município de Mãe do Rio, onde pode-se observar que grandes quantidades de 
APPs, encontra-se sobre áreas edificadas, e partindo do pressuposto, que não se pode retirar essas edificações, o que 
resta a fazer e tentar manter as que ainda estão “intactas”. 
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Figura 2 – Áreas de conflito de uso e ocupação do solo em função das APPs urbanas. Fonte: Silva, Lemos e 
Moraes 2014 

 
As potencialidades e vulnerabilidades que a cidade irá enfrentar se aderir ao PMV: 
 
As vantagens de se aderir ao programa são imensas, porém é uma vantagem que vem ao longo prazo, conforme o 
município se adéqua as metas os benefícios vão aparecendo:  
 
Segurança jurídica – O cumprimento das leis ambientais garante tranquilidade aos produtores, que não sofrerão com 
sanções como multas e embargos econômicos. Valorização no mercado – Os consumidores têm optado por produtos 
com procedência socioambiental correta e alguns países importadores têm restringido o comércio de produtos que 
causam danos ao meio ambiente. Atração de investimentos – Ser um município verde é um diferencial de mercado e 
pode atrair bons investimentos, pois há maior segurança jurídica. Mais crédito, fomento e assistência técnica – O 
governo federal, mediante a mudança de postura do município em relação às questões ambientais e sociais, tem 
priorizado o acesso a crédito, fomento e assistência técnica rural. Outras vantagens – O governo estadual planeja a 
redução de impostos para os produtores com regularidade ambiental, além de prioridade na regularização fundiária. 
(PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES - LIÇÕES APRENDIDAS E DESAFIOS PARA 2013/2014) 
 
As dificuldades a serem encontradas pelo município é ter que se enquadrar as metas, como é um programa novo, leva 
tempo para que o município se organize, nessa etapa, necessitara de pessoas qualificadas e treinadas para dar início ao 
programa e o mesmo terão que: 
 

 Possui habilitação para Gestão Ambiental 
 Possui sistema e órgão municipal de Meio Ambiente estruturado 
 Possuir núcleo específico de licenciamento ambiental 
 Licenciar atividades de impacto local 
 Licenciar atividades rurais 
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 Possui Núcleo especifico de suporte jurídico 
 Celebrar o pacto local contra o desmatamento com a sociedade e governos locais 
 Criar um grupo de trabalho municipal de combate ao desmatamento ilegal 
 Possuir mais de 80% da área municipal cadastrada no CAR(CAR) 
 Manter a taxa anual de desmatamento abaixo de 40 Km² 
 Introduzir nas escolas municipais noções de educação ambiental. (PROGRAMA MUNICIPIOS 

VERDES - LIÇÕES APRENDIDAS E DESAFIOS PARA 2013/2014) 
 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

É possível perceber no conteúdo da resposta do secretário de meio ambiente Marcio Di Paula, que o município vem 
desenvolvendo ações e políticas públicas voltadas as necessidades normais do município, ou seja, o que se pode 
perceber é que a implantação do PMV não é uma prioridade de urgência, como pode ser visto no fragmento abaixo: 
 
O município estar priorizando outros projetos mais o urgentes, porém o PMV estar na lista e projetos a serem 
implantados no futuro, os projetos que a secretaria estar trabalhando; São a conclusão do plano de saneamento básico, 
limpeza das galerias, jardinagem, paisagismo, produção de mudas, fiscalização ambiental, limpeza dos bueiros e canais, 
podagem das vias públicas e corredores, apreensão de animais nas vias públicas, controle da mata ciliar no igarapés, 
controle de zoonoses, realização de treinamentos na equipe de secretaria de meio ambiente que possui 80 funcionários 
ativos , educação ambiental e palestras nas escolas, fazer trilhas ecológicas (Fragmento da resposta do secretário de 
Meio Ambiente do município de Mãe do Rio, 2015). 
 
Dessa maneira, infere-se a ideia de que é falta de vontade política do poder público de Mãe do Rio em implantar o 
PMV, para a garantia do bem-estar da coletividade. 
 
 
CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

A partir das pesquisas realizadas, foi encontrada as respostas para o objetivo geral, no corpo do trabalho estão as 
respostas onde a secretaria de meio ambiente pode detalhar os motivos porque não aderiram ao PMV, conforme o 
diálogo com Secretário Marcio Di Paula, o município deu prioridade a projetos de emergência, mais já estão realizando 
algumas metas do programa para aderir. 
 
Em relação, se é viável a implementação do PMV no município de Mãe do Rio? Sim, pois a meta do governo é que os 
144 municípios possam aderir ao programa, pois será um grande passo alcançado, sem falar do retorno financeiro que os 
mesmo irão ganhar. Com a implementação o PMV realiza treinamento com os funcionários da secretaria de meio 
ambiente, disponibiliza equipamentos para monitoramento e fiscalização de áreas de preservação. Ao finalizar a 
pesquisa pode-se concluir que, no contexto ambiental paraense, Mãe do Rio, é um dos municípios que têm sofrido 
pressão sobre os recursos naturais. 
 
 A pesquisa mostrou que os últimos anos, o município sofreu intensas transformações sócio espaciais e econômicas, 
resultando em drásticos impactos socioambientais ligados à questão fundiária, ao desmatamento e queimadas, à 
expansão da fronteira agrícola, afetando as populações locais.  
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