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RESUMO 
 
BARROS, André Paulo de. A política ambiental e o poder local: uma análise das 
políticas públicas de meio ambiente do município do Cabo de Santo 
Agostinho, Pernambuco, Brasil. 2009. 152 f. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente). Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
PE, 2009. 
 
 
As políticas públicas ambientais executadas no contexto do poder local constituem o 
tema desta pesquisa. As questões que nortearam todo o trabalho focaram 
basicamente 3 aspectos: a forma como o poder local deve atuar na promoção de 
políticas ambientais, diante dos arcabouços do Direito Ambiental Brasileiro e dos 
princípios da sustentabilidade promulgados pela Agenda 21; a forma como analisar 
uma política ambiental de um município e avaliar a atuação de seu poder local na 
implementação dessa política; e como verificar se uma política ambiental local está 
em consonância com os pressupostos da sustentabilidade. Sabe-se que os 
municípios brasileiros, mediante suas autoridades locais, vêm assumindo nesses 
últimos vinte anos um importante papel na formulação e implementação de políticas 
públicas, dentre as quais as ambientais, mesmo diante de dificuldades de 
articulações políticas e financeiras apresentadas pela maioria dos entes municipais. 
Ao considerar o processo de municipalização das políticas ambientais no Brasil e 
suas dificuldades apresentadas, este trabalho teve como objetivo geral analisar o 
papel do poder local no estabelecimento de políticas ambientais considerando as 
diferentes visões municipalistas, os fatores de efetivação de políticas públicas e os 
princípios da sustentabilidade. Para tanto, o trabalho analisou e avaliou a atuação do 
poder local do município do Cabo de Santo Agostinho (PE) na formulação e 
implementação da política ambiental; levantou indicadores políticos-institucionais 
para análise e avaliação da política ambiental local; verificou o quanto à política 
ambiental deste município tende a implantar políticas pautadas na sustentabilidade. 
Mediante investigação avaliativa com triangulação de métodos, o trabalho teve como 
resultado principal o diagnóstico da atuação do poder local do município em estudo 
no período de gestão compreendido entre os anos 2005 a 2008. Os resultados 
demonstraram que o município do Cabo possui um arcabouço legal consistente para 
a efetivação de políticas ambientais pautadas na sustentabilidade, porém devido a 
deficiências estruturais nos aspectos do aparato institucional, no planejamento e na 
gestão e no controle social, a atuação do poder local encontra-se em 
desconformidade com esses pressupostos. A dissertação conclui afirmando a 
importância do poder local em se colocar como principal indutor das políticas 
ambientais e de desenvolvimento, garantindo para os habitantes do município 
condições efetivas de participação democrática no direcionamento e construção do 
desenvolvimento sustentável com bases locais, desfazendo os fatores que levam os 
moradores a serem meros espectadores de políticas centrais vindas de entes 
políticos e econômicos externos à territorialidade municipal. 
 
 
Palavras-chaves: política ambiental, poder local, políticas públicas, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

BARROS, Paulo André de. Environmental policy and local government: an 
analysis of public policy environment of the municipality of Cabo de Santo 
Agostinho, Pernambuco, Brazil. 2009. 152 f. Dissertation (Master in Development 
and Environment). Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 2009. 
 
 
The environmental policies implemented in the context of local government are the 
subject of this research. The questions that guided the entire work focused mainly 3 
aspects: how the local government must act to promote environmental policies, given 
the framework of the Brazilian Environmental Law and the principles of sustainability 
promulgated by Agenda 21, to examine how an environmental policy of a municipality 
and assess the performance of their local power in the implementation of this policy, 
and how to check if a local environmental policy is in line with the assumptions of 
sustainability. It is known that the municipalities, through their local authorities are 
assuming in the last twenty years an important role in the formulation and 
implementation of public policies, among which the environment, despite the 
difficulties and financial policies of joints made by most loved municipal. In 
considering the decentralization process of environmental policies in Brazil and the 
difficulties presented, this study aimed to examine the overall role of local 
government in establishing environmental policies considering different visions 
municipalities, the factors of effective public policies and principles of sustainability. 
Thus, the work reviewed and evaluated the performance of the local municipality of 
Cabo de Santo Agostinho (PE) in the formulation and implementation of 
environmental policy, raised political and institutional indicators for analysis and 
evaluation of local environmental policy, noted how the policy environmental council 
that tends to establish policies based on sustainability. Through evaluative research 
with triangulation of methods, the work resulted in the diagnosis of the main activities 
of local council in the study of management in the period between the years 2005 to 
2008. The results showed that the council of the Cabo de Santo Agostinho has a 
consistent legal framework for the execution of environmental policies based on 
sustainability, but because of structural weaknesses in aspects of the institutional 
apparatus in planning and in management and social control, the performance of 
local finds is in breach with these assumptions. The dissertation concludes stating 
the importance of local government is in place as the main inducer of environmental 
and development policies, providing for the inhabitants of the municipality effective 
conditions of direct democratic participation in construction and sustainable 
development with local databases, undoing the factors that lead residents to be mere 
spectators of political power from political and economic entities outside the territorial 
municipal. 

 
 
 

Keywords: environmental policy, local government, public policy, sustainability. 
 

 

 



 9

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Processo de elaboração da pesquisa com suas principais fases, procedimentos metodológicos e 
produtos. 19 

Figura 2 Caracterização geral do padrão atual de “desenvolvimento” das sociedades “modernas” e suas 
conseqüências sócio-ambientais. 21 

Figura 3 Elementos da racionalidade ambiental segundo Leff (2000). 24 

Figura 4 Princípios de Bellagio. 58 

Figura 5 Ciclo da análise e avaliação da política pública..  61 

Figura 6 Arcabouços legais para a ação municipal na gestão do meio ambiente. 74 

Figura 7 Os quatro principais papéis do poder local na efetivação da política ambiental.  85 

Figura 8 Os nove níveis de maturidade da política pública. 86 

Figura 9 Localização do município do Cabo de Santo Agostinho.  92 

Figura 10 Macro-zonas do município do Cabo de Santo Agostinho.  93 

Figura 11 Organograma da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente onde se situam a Secretaria Executiva 
de Meio Ambiente e Saneamento com suas Gerências e Coordenações.  111 

Figura 12 Trajetória tendencial de evolução dos modelos de gestão.  119 

Figura 13 Relação de intensidade do controle social com os modelos polares de gestão pública (mecaniscista-
orgânico).  125 

Figura 14 Organograma interno do COMDEMA do município do Cabo de Santo Agostinho segundo a Lei 
Municipal 1796/97.  129 

Figura 15 Abrangência e perfil do Território Estratégico de Suape.   135 

Figura 16 Território Estratégico de Suape com suas áreas de influência direta e indireta.   136 

Figura 17 Estrutura organizacional do Projeto Território Estratégico de Suape.   138 

Figura 18 Nível de maturidade da política pública de meio ambiente do Cabo de Santo Agostinho correspondente 
ao período 2005-2008.  142 

 
 
 



 10

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Resumo dos principais acontecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável.  26 

Quadro 2 Os “pais” fundadores da área de políticas públicas. 44 

Quadro 3 Principais modelos de formulação e análise de políticas públicas. 45 

Quadro 4 Dimensões da análise política – Modelo 3P.  54 

Quadro 5 Modelo de Análise de Políticas Públicas. 55 

Quadro 6 Resumo dos Princípios de Bellagio. 59 

Quadro 7 Indicadores políticos-institucionais para análise e avaliação de políticas públicas. 60 

Quadro 8 Esquema de processamento dos procedimentos metodológicos para análise a avaliação da política 
ambiental em estudo. 63 

Quadro 9 Marcos importantes na evolução das políticas ambientais no Brasil (1930 aos dias atuais). 67 

Quadro 10 Principais marcos legais da gestão ambiental brasileira. 68 

Quadro 11 Tipos de instrumentos de políticas ambientais. 77 

Quadro 12 Matriz de interação entre os desafios da gestão ambiental municipal e os instrumentos de políticas 
ambientais e seus respectivos níveis de impactos. 78 

Quadro 13 Principais marcos legais a serem instituídos pelo poder local na sua atuação sobre as questões 
ambientais no âmbito de suas competências. 82 

Quadro 14 Principais temas para o planejamento e gestão ambiental no âmbito municipal. 84 

Quadro 15 Resumo do processo de institucionalização da ação ambiental pelo Município do Cabo de Santo 
Agostinho. 96 

Quadro 16 Marcos legais vigentes que fundamentam a ação ambiental do município do Cabo de Santo Agostinho.  97 

Quadro 17 Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto aos preceitos da legislação 
ambiental na Lei Orgânica Municipal.  99 

Quadro 18 Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto aos preceitos da legislação 
ambiental na Lei da Política Ambiental Municipal (Lei 1.975/2001).  101 

 
 
 



 11

LISTA DE QUADROS (continuação) 

 

Quadro 19 Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto à Agenda 21 Local.  107 

Quadro 20 Instrumentos de políticas ambientais previstos nos principais marcos legais do município do Cabo de 
Santo Agostinho.  109 

Quadro 21 Níveis de atendimento aos critérios de operacionalidade verificados na SEMAS (2005-2008).  115 

Quadro 22 Quantitativo dos processos de licenciamento relativo ao uso e ocupação do solo realizados no período 
de 2005 a 2008 pela SEMAS.  116 

Quadro 23 Concepções polares de planejamento.  121 

Quadro 24 Níveis de atendimento aos temas básicos do planejamento e gestão ambiental municipal do Cabo de 
Santo Agostinho verificados no período de 2005-2008.   123 

Quadro 25 Relação de membros do COMDEMA.  131 

Quadro 26 Níveis de atendimento aos requisitos básicos do funcionamento do COMDEMA verificados no período 
de 2005-2008. 132 

Quadro 27 Produto Interno Bruto – PIB dos municípios da Região Metropolitana de Recife.   133 

Quadro 28 Produto Interno Bruto – PIB per capita dos municípios da Região Metropolitana de Recife.   134 

Quadro 29 Matriz de comparação das políticas de desenvolvimento propostas para o município do Cabo de Santo 
Agostinho quanto aos Princípios de Bellagio.  139 

Quadro 30 Quadro avaliativo geral da política ambiental do Cabo de Santo Agostinho.  141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto aos preceitos ambientais da Lei Orgânica 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho (período 2005-2008).  100 

Gráfico 2 Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto aos preceitos ambientais da Lei da Política 
Ambiental do Cabo de Santo Agostinho (período 2005-2008).  102 

Gráfico 3 Distribuição quantitativa dos projetos do Plano de Ação da Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho por 
dimensão temática. 105 

Gráfico 4 Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto à Agenda 21do Cabo de Santo Agostinho 
(período 2005-2008).  108 

Gráfico 5 Comparativo das análises de conformidade legal do Poder Local do Município do Cabo de Santo 
Agostinho quanto aos principais marcos legais relacionados à ação ambiental.  109 

Gráfico 6 Quantidade de funcionários existentes na SEMAS por vínculo empregatício.  112 

Gráfico 7 Distribuição dos níveis de escolaridade por categorias de funcionários da SEMAS.  113 

Gráfico 8 Número médio de servidores, por tipo de vínculo, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação 
– 2002.  114 

Gráfico 9 Quantitativo de notificações processadas de controle ambiental realizadas pela SEMAS no período de 
2005-2008.  116 

Gráfico 10 Níveis de atendimento aos temas básicos do planejamento e gestão ambiental municipal do Cabo de 
Santo Agostinho em percentual verificados no período de 2005-2008. 124 

Gráfico 11 Comparativo entre as políticas de desenvolvimento propostas para o município do Cabo de Santo 
Agostinho quanto aos Princípios de Bellagio.  140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS 

APA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

CMMD COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

CNUMAD CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

CONAMA CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

CONDEPE/FIDEM AGÊNCIA  ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E DE PESQUISAS DE PERNAMBUCO 

COMDEMA CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DNOCS DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE COMBATE ÀS SECAS 

EIA ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FBCN FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

FLONA FLORESTA NACIONAL 

IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

IBDF INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 

IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

IUCN INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 

MAB PROGRAMA HOMEM E A BIOSFERA DA UNESCO 

MMA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

PAE PROJETO DE ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA 

 
 



 14

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (continuação) 

 

PE PERNAMBUCO 

PNMA 
 POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

PNUMA 
 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDADES PARA O MEIO AMBIENTE 

PMMA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

RIMA RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SEMA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE 

SEMAS SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

SISNAMA SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

SISMUMA SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SNUC SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

WWF WORLDWIDE FUND FOR NATURE 

ZEE 
 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................................................................................ 16 

2 CRISE SÓCIO-AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E PODER LOCAL....................................................................... 21 

3 DUAS VISÕES DE PODER LOCAL....................................................................................................................................... 31 

3.1 O poder local na visão liberal...............................................................................................................................34 
3.2 O poder local na visão progressista.....................................................................................................................38 
3.3 Poder local e administração pública gerencial: uma visão intermediária?...........................................................39 
4 PRINCÍPIOS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS................................................................. 43 

4.1 Aspectos conceituais da política pública..............................................................................................................43 
4.1.1 A política pública como campo de estudo .................................................................................................43 
4.1.2 Conceito de políticas públicas ...................................................................................................................46 
4.2 Abordagens teóricas e metodológicas sobre análise e avaliação de políticas públicas ......................................48 
4.2.1 A utilização do neo-institucionalismo para análise das políticas públicas .................................................48 
4.2.2 Aspectos sobre análise e avaliação de políticas públicas .........................................................................52 
5 METODOLOGIA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL .......................................... 56 

5.1 Aspectos conceituais ...........................................................................................................................................56 
5.1.1 Conceito de avaliação ...............................................................................................................................56 
5.1.2 Indicadores para avaliação de políticas públicas ......................................................................................57 
5.2 Procedimentos metodológicos .............................................................................................................................60 
6 POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL ................................................................................................................................ 64 

6.1 Institucionalização e descentralização da ação ambiental no Brasil ...................................................................64 
6.2 Arcabouço para atuação dos municípios na gestão ambiental............................................................................72 
6.3 Instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental municipal ..................................................................75 
6.4 O papel do poder local nas políticas ambientais..................................................................................................79 
7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) ............... 89 

7.1 O município do Cabo de Santo Agostinho ...........................................................................................................89 
7.2 Panorama histórico da institucionalização da ação ambiental do Município do cabo de Santo Agostinho .........94 
7.3 Análise do arcabouço legal - legislação ambiental local e outros arcabouços relacionados...............................97 
7.3.1 A lei Orgânica Municipal ............................................................................................................................98 
7.3.2 A Lei da Política Ambiental Municipal (Lei 1.975/2001) ..........................................................................100 
7.3.3 A Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Lei 2.360/2006) ................................103 
7.3.4 A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho .............................................................................................104 
7.4 Aspectos do funcionamento do aparato institucional de implementação da política ambiental local. ...............110 
7.5 Aspectos do planejamento e da gestão ambiental. ...........................................................................................117 
7.6 Aspectos políticos-institucionais do controle social sobre a política e a gestão ambiental local. ......................125 
7.7 Contexto e avaliação geral da política ambiental do Cabo de Santo Agostinho................................................133 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................................................... 143 

REFERÊNCIAS.......................................................................................................................................................................................... 146 



 16

1 INTRODUÇÃO 
 

De que forma o poder local deve atuar na promoção de políticas ambientais, 

diante dos arcabouços do Direito Ambiental Brasileiro e dos princípios da 

sustentabilidade promulgados pela Agenda 21? Como analisar uma política 

ambiental de um município e avaliar a atuação de seu poder local na implementação 

dessa política? Como verificar se uma política ambiental local está em consonância 

com os pressupostos da sustentabilidade? Apresentar respostas a essas questões 

tanto do ponto de vista teórico como prático, constitui-se o objetivo maior deste 

trabalho1.  

Sabe-se que os municípios brasileiros, mediante suas autoridades locais, vêm 

assumindo nesses últimos vinte anos um importante papel na formulação e 

implementação de políticas públicas, dentre as quais as ambientais, pois, são as 

instâncias mais legítimas e com maiores possibilidades para se pôr em prática os 

princípios da sustentabilidade discutidos fortemente nas décadas de 1980 e 1990.  

Nesse aspecto, a Agenda 21, promulgada em 1992, estabeleceu em seu 

capítulo 28 a necessidade das autoridades locais desenvolverem suas Agenda 21 

Locais, e criarem mecanismos institucionais para o desenvolvimento sustentável 

mediante políticas públicas pautadas nos princípios da sustentabilidade (CNUMAD, 

1997). Além do mais, outras bases nos campos do direito ambiental e das políticas 

públicas brasileiras foram também postas oportunizando aos municípios o papel de 

criar e manter mecanismos para operacionalização de tal desenvolvimento. Essas 

bases principais são a Política Nacional de Meio Ambiente (1981), a Constituição 

Federal (1988) e o Estatuto das Cidades (2001). 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) abriu pela primeira vez ao 

poder local a oportunidade de atuação na gestão do meio ambiente dentro do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA); a Constituição Federal instituiu o 

município como ente autônomo da federação, dando-lhe o poder de legislar de forma 

suplementar sobre política ambiental, especialmente nas questões de interesse 

                                                 
1 Este trabalho foi realizado dentro do contexto de pesquisa do projeto Do Rural ao Urbano: A 
Conversão do Uso da Terra na Zona da Mata Sul de Pernambuco apoiado pelo CNPq (Processo: Nº 
503091/2007-3/Edital MCT/CNPq nº 1/2007) que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Gênero, Raça, Meio Ambiente e Planejamento de Políticas Públicas – GRAPP/UFPE da Pós-
Graduação em Serviço Social da UFPE em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE (PRODEMA/UFPE).  
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local; e o Estatuto das Cidades atribuiu aos municípios novas competências e 

responsabilidades no estabelecimento de normas de ordem pública e de interesse 

social para regulamentar o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo e do 

equilíbrio ambiental, sendo o Plano Diretor Participativo o principal instrumento 

orientador de políticas ambientais e de desenvolvimento (DIAS, 2004). 

Nessas bases, o município é visto como peça chave para uma política de 

desenvolvimento pautada na sustentabilidade, e nesse sentido, os municípios que 

possuem uma política ambiental clara e operante apresentam chances maiores de 

se desenvolverem de forma duradoura e sustentável, o que demonstra que as 

políticas e ações de gestão ambiental são fatores fundamentais para viabilização do 

desenvolvimento e não obstáculos para o mesmo (MILANEZ, 2008). 

No Brasil, vários estudos vêm destacando experiências pioneiras de 

municípios que instituíram suas políticas municipais de meio ambiente, que 

promulgaram seus planos diretores e elaboraram suas Agendas 21.  

Nesses estudos, diversas experiências são caracterizadas dentro de um 

contexto político-institucional de descentralização, democratização, crise fiscal do 

Estado, globalização e busca da eficiência do setor público.  

Tais estudos demonstram que o número de municípios dotados de políticas e 

de órgãos ambientais vem crescendo. Entretanto, os governos locais ainda se 

esbarram em dificuldades políticas, institucionais, econômicas e sociais, que 

dificultam a concretização de políticas públicas ambientais (FERREIRA, 2003; 

LITTLE, 2003; IBGE, 2005;).  

Phillippi Jr. et al (1999) e Neves (2006) destacam dois campos de dificuldades 

que os municípios se encontram na efetivação de políticas ambientais: o campo 

político e o campo do financiamento.  

No campo político a questão da gestão ambiental tem sido tratada pela 

maioria dos municípios brasileiros de forma compartimentada ou generalizada, 

denotando dificuldades de articulação política, enquanto que no campo financeiro, o 

estabelecimento de políticas ambientais ainda se encontra desprovido de 

mecanismos que assegurem seu financiamento e a capacitação de seus 

promotores, ao contrário do que acontece com outros temas, como educação e 

saúde.  

Ao considerar o processo de municipalização das políticas ambientais no 

Brasil e suas dificuldades nos campos da articulação política e do financiamento, 
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este trabalho tem como objetivo geral analisar o papel do poder local no 

estabelecimento de políticas ambientais considerando as diferentes visões 

municipalistas, os fatores de efetivação de políticas públicas e os princípios da 

sustentabilidade. Para tanto, o trabalho apresenta como objetivos específicos: 1) 

analisar e avaliar a atuação do poder local na formulação e implementação da 

política ambiental; 2) levantar indicadores políticos-institucionais para análise e 

avaliação da política ambiental local; e 3) verificar o quanto a política ambiental no 

município do Cabo de Santo Agostinho (PE) tende a implantar políticas pautadas na 

sustentabilidade2. A dissertação visa contribuir para um maior entendimento das 

questões ambientais em nível municipal, especialmente nos processos de 

formulação e aplicação de políticas públicas ambientais no contexto local. 

O método utilizado na consecução dos objetivos deste trabalho envolveu no 

seu conjunto a pesquisa bibliográfica e documental, além da observação participante 

mediante contatos diretos com gestores públicos e demais atores locais envolvidos 

com a temática de estudo. 

Para coleta e tratamento analítico dos dados, foram utilizadas diferentes 

técnicas, dentre as quais se destacaram: a pesquisa bibliográfica, a análise de 

documentos, e a observação de campo com preenchimento de planilhas e listas de 

checagem em matrizes previamente elaboradas; nesses aspectos, foram 

estabelecidas abordagens qualitativas e quantitativas com enfoque interdisciplinar na 

análise e discussão dos resultados (MINAYO, 2005). 

Após uma fase preliminar de pesquisa exploratória e de revisão inicial da 

literatura, foram estabelecidas quatro fases para elaboração da dissertação, com 

base nos seus objetivos. A partir da identificação dessas quatro fases, foi possível o 

estabelecimento do escopo básico de trabalho, o que norteou o procedimento 

metodológico da pesquisa de um modo geral. 

                                                 
2 A escolha do local da pesquisa para o desenvolvimento da dissertação deve-se ao interesse 
particular do autor com a temática, visto que há mais de sete anos trabalha com o tema dentro do 
município do Cabo, especialmente na formulação e implementação de políticas públicas ambientais, 
ora em atividades vinculadas ao terceiro setor, ora na gestão pública municipal. Além do mais, o 
Cabo possui diversas ações e iniciativas no tocante à implementação de políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento dentro dos princípios da sustentabilidade - a Política Municipal de Meio 
Ambiente (promulgada em 2000), a Agenda 21 Local (elaborada em 2003) e o Plano Diretor Municipal 
(promulgado em 2006) - que merecem ser analisadas diante dos pressupostos que esta dissertação 
defende. 
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A figura 1 representa o processo de elaboração da pesquisa com suas 

principais fases, procedimentos metodológicos e produtos principais de cada fase. O 

fluxograma de trabalho, ora apresentado, evidencia o caráter teórico e empírico da 

dissertação, no sentido de que a pesquisa, após as duas primeiras fases de trabalho 

estabeleceu a aplicação prática de um roteiro metodológico de análise e de 

avaliação da política ambiental em estudo. 

 

 
 
Figura 1: Processo de elaboração da pesquisa com suas principais fases, procedimentos 
metodológicos e produtos. Esquema elaborado pelo autor (2008). 
  

A primeira fase da pesquisa Princípios e fatores para análise e avaliação da 

política ambiental local consistiu numa re-elaboração teórica sobre os pressupostos 

básicos da análise de políticas públicas com base nas teorias funcionalistas e neo-

institucionalistas. Nessa fase, se estruturou um marco teórico que norteou a análise 

do papel do poder local na formulação e implementação de políticas públicas, 

especialmente a política ambiental. Foram trabalhados conceitos básicos 

relacionados às áreas de política pública, política e gestão ambiental no Brasil, poder 

local e sustentabilidade. O estabelecimento do marco teórico da dissertação se 

constituiu no principal produto dessa fase 

A segunda fase Procedimento metodológico para análise e avaliação da 

política ambiental local consistiu no desenvolvimento de uma metodologia com 

levantamento de indicadores políticos-institucionais para análise e avaliação da 

política ambiental local a partir de informações contidas na bibliografia.  Com base 
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nos fatores de consolidação das políticas públicas propostos por Barros e Souza 

(2007) e Barros, Silveira e Gehlen (2007) se estruturou e se delimitou um roteiro 

metodológico para esta análise e avaliação. Nesse sentido, o roteiro metodológico é 

o principal produto desta fase.  

Por sua vez, a terceira fase Aplicação da estrutura de indicadores para análise 

e avaliação da política ambiental local se aplicou o procedimento metodológico sobre 

a política ambiental do município do Cabo de Santo Agostinho (PE) de forma a 

verificar o quanto o poder local tende a implantar políticas pautadas na 

sustentabilidade. Essa fase ocupou o maior tempo da pesquisa e caracterizou-se 

como a etapa prática do trabalho e o momento para verificação da aplicabilidade do 

roteiro metodológico. O diagnóstico analítico e avaliativo da política ambiental do 

Cabo de Santo Agostinho consistiu no principal produto dessa fase. 

Por fim, a pesquisa é concluída mediante análise interpretativa e conclusiva e 

elaboração do relatório da pesquisa (fase quatro) que consistiu no tratamento 

analítico dos dados levantados na fase anterior com discussão dos resultados 

encontrados. O principal produto dessa fase é a dissertação propriamente dita. 
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2 CRISE SÓCIO-AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E PODER LOCAL 
 

A humanidade vivencia atualmente uma crise sócio-ambiental global sem 

precedentes, fruto de um modelo de desenvolvimento que se estabeleceu em todo o 

mundo com base no aumento incessante da produção industrial e do consumo. 

Esse aumento constante da produção e do consumo, um dos principais 

imperativos da lógica capitalista contemporânea, traz em seu bojo contradições que 

caracterizam de modo geral a crise sócio-ambiental (FOLADORI, 2008).  

Por um lado se observa um grande contingente de seres humanos 

desprovidos de seus direitos fundamentais de existência. São milhares de pessoas 

vivendo em condições de miséria e exclusão social, impossibilitadas de 

desenvolverem suas capacidades e de usufruírem os avanços tecnológicos, sociais, 

culturais e políticos produzidos pela sociedade ao longo da história da humanidade. 

Por outro lado tem-se a cultura do consumismo atrelada à opulência de bens e de 

serviços e ao desperdício de recursos ambientais por parte de uma lógica 

econômica que privilegia o lucro a qualquer custo, mesmo que não satisfaça as 

necessidades reais da sociedade e que cause a depredação da natureza física e 

humana (Figura 2). 

 

Figura 2: Caracterização geral do padrão atual de “desenvolvimento” das sociedades “modernas” e 
suas conseqüências sócio-ambientais. Esquema elaborado pelo autor (2008). 

 

Tanto a miséria e exclusão social como a opulência e o consumismo, 

alimentam a lógica vigente de reprodução e acumulação de capital, bem como o 
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aumento da hegemonia de classes sociais detentoras do poder do mercado, 

gerando no contexto de uma globalização neoliberal, o que Porto-Gonçalves (2006) 

denomina de riscos à democracia. 

Esse risco à democracia caracteriza-se pela constante ameaça de 

privatização do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da política e da natureza, o 

que tem provocado de forma subjacente diversas revoluções nas relações sociais e 

de poder que afetam a sustentabilidade sócio-ambiental da humanidade, na medida 

em que se pressiona cada vez mais os recursos ambientais limitados e se provoca 

degradações nos ambientes naturais e sociais. Logo, a crise sócio-ambiental global 

são efeitos indesejáveis do modelo de desenvolvimento dominante capitalista-

industrialista, que se fundamenta no atendimento das demandas cada vez mais 

crescente de consumo do mercado, num Planeta que possui capacidade limitada de 

atender tais processos (FOLADORI, 2008). 

Para Leis (2002, p. 16) “a crise ecológica global se origina na radicalidade 

alcançada nos tempos modernos pela dualidade Terra-Mundo”, onde a humanidade 

vive dentro de duas realidades: a do Planeta Terra (sistema interativo, complexo, 

orgânico e inorgânico – uma realidade mais permanente) e a do Mundo (derivada da 

ocupação da Terra pela espécie humana – uma realidade transitória, porém 

carregada de contradições do ponto de vista ideológico, social, político, econômico, 

e possuidora de conflitos relacionados ao uso e ocupação do espaço).  

Nessas realidades a ecologia, o ambientalismo e o ethos ecológico procuram 

expressar a necessidade de uma transformação da humanidade em direção a uma 

maior solidariedade e cooperação entre culturas, nações, indivíduos e espécies. 

Nesse sentido, a solução para a crise ecológica se torna algo difícil e complexo que 

requer, de forma realista, uma governabilidade ecológica global dentro de uma visão 

consensual do passado e do futuro para poder se efetivar a complexa 

compatibilização entre a produção econômica, o consumo, o crescimento 

populacional e a qualidade ambiental.  

Nesse processo de compatibilização, a política ambiental no seu sentido mais 

amplo, não poderá ser separada da discussão dos valores mais profundos que 

regem a sociedade humana. A compatibilização desses elementos críticos da crise 

sócio-ambiental dentro de uma governabilidade ecológica global e utópica seria, 

grosso modo, a sustentabilidade tão esperada para o desenvolvimento da 

humanidade (LEIS, 2002) e deveria, antes de tudo, buscar soluções às contradições 
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sociais existentes nas relações capitalistas, responsáveis em última análise, pela 

crise sócio-ambiental (FOLADORI, 2008).  

O contínuo agravamento da crise ecológica nas últimas décadas expressa 

claramente que a ação política atual não é mais congruente com a ordem existente. 

A persistência de um processo político pautado nos parâmetros de “esquerda-

centro-direita” se tornaram inadequados para o tratamento da complexidade da crise 

ecológica com suas dimensões biofísica, econômica e social. Nota-se, portanto, uma 

relevância do componente político na superação da crise sócio-ambiental global, que 

deve ser alvo de variadas transformações, especialmente nos aspectos éticos (LEIS, 

2002). 

Leff (2003) diferente de Leis é mais específico quanto à identificação da 

origem da crise ambiental. Para ele, a crise ambiental é acima de tudo uma crise do 

conhecimento. Nesse sentido, a crise sócio-ambiental não seria uma crise ecológica, 

mas uma crise da razão, onde os problemas ambientais são fundamentalmente, 

problemas do conhecimento.  

Observa-se então, que ao transportar a questão da crise ambiental para o 

campo epistemológico, Leff destaca o quanto a crise da razão produz fortes 

implicações para a política e para a educação, o que torna necessário se trabalhar 

uma política de conhecimento que considere a complexidade da realidade ambiental. 

O autor propõe a construção de uma pedagogia da complexidade ambiental na 

construção de uma nova racionalidade – a racionalidade ambiental – tão necessária 

para o enfrentamento da crise e promoção da sustentabilidade e harmonização das 

relações sociedade-natureza. 

Na construção dessa racionalidade ambiental, Leff (2000) parte do 

pressuposto de que as sociedades modernas sejam elas capitalistas ou socialistas, 

são produtivistas e antiecológicas, onde a natureza é desconsiderada dentro da 

racionalidade econômica, o que vem gerando quadros agudos e crônicos de 

insustentabilidade. Assim, a busca da racionalidade ambiental teria como objetivo a 

identificação de elementos capazes de tecer estratégias produtivas alternativas que 

considerem a integração da natureza à lógica produtiva.  

Nesse sentido, Leff apresenta três perspectivas a serem adotadas na 

construção da racionalidade ambiental: a) a perspectiva técnica na busca de uma 

“eco-tecnologia” baseada nos ritmos e ciclos ecológicos (exemplo: a agro-ecologia); 

b) a perspectiva humanista, relacionada a uma produção que se destine à satisfação 
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das necessidades básicas da sociedade em antagonismo à lógica do mercado; c) e 

uma perspectiva de racionalidade social diferente da mercantil-produtivista, que tem 

como princípio básico a re-apropriação social da natureza3 a partir de formas de 

democracia participativa direta, muito além de uma democracia representativa 

(Figura 3). Dentre esses três elementos um aspecto comum é observado: a 

importância do “localismo”, a preocupação de levar a economia a se regular 

segundo as necessidades, as possibilidades e a participação local. 

 

Figura 3: Elementos da racionalidade ambiental segundo Leff (2000). Esquema elaborado pelo autor 
(2008). 

 

Essas soluções apontam sempre para o elemento político como um aspecto 

catalisador para o enfrentamento da crise sócio-ambiental. O fator político, portanto, 

seria o principal aspecto das transformações sociais tão necessárias para se 

estabelecer sociedades sustentáveis capazes de harmonizar ou compatibilizar a 

produção econômica e o consumo com preceitos e práticas baseados na 

sustentabilidade ecológica, social e econômica. Nesse sentido, alcançar o progresso 

em direção à sustentabilidade, antes de tudo, seria uma escolha da sociedade, das 

organizações, das comunidades e dos indivíduos, e, portanto, um processo 

                                                 
3 A re-apropriação social da natureza levaria a uma gestão direta dos recursos naturais com base em 
práticas tradicionais fundamentadas em cosmovisões e culturas possuidoras de comportamentos 
harmônicos ou sustentáveis com a natureza. 
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eminentemente político atrelado as formas de se perceber o ambiente e agir sobre 

ele (VAN BELLEN, 2007). 

A tomada da consciência das limitações do modelo de desenvolvimento 

produtivista, que já não respondia satisfatoriamente a um processo mais amplo de 

sobrevivência global, resultou na busca de re-elaboração das bases da relação 

sociedade-natureza. Essa problematização apareceu como resposta a duas 

vertentes básicas: ao caráter destrutivo do desenvolvimentismo pós-guerra e ao 

aparecimento de movimentos ambientalistas que conduziram a internacionalização 

da questão ambiental com foco nas condições crescentes de deterioração do 

ecossistema global (THEODORO et al, 2005). 

Os primeiros debates em torno dessa questão começaram a se configurar no 

final da década de 1960 e início da década de 1970. Nesse período, ainda não 

existia espaço suficiente para o questionamento do modelo economicista-

quantitativo adotado pelo desenvolvimentismo, pois os indicadores econômicos se 

mantinham em níveis elevados e o produtivismo se sobressaia sobre os apelos 

ecológicos (CARDOSO, 2007; BURSZTYN, 1994).  

De início, duas visões se destacavam diante dos dilemas entre o crescimento 

econômico e a questão ambiental: a visão dos partidários do “crescimento zero”, que 

apontavam para o esgotamento dos recursos naturais e a incapacidade do 

progresso técnico-científico em superar esses limites; e a visão dos partidários “ultra-

otimistas”, que fundamentavam suas idéias na capacidade ilimitada de superação 

dos problemas de escassez em decorrência dos ajustes tecnológicos (CAMARGO, 

2003 apud CARDOSO, 2007; VEIGA, 2006). 

Em decorrência desse debate, a Organização das Nações Unidas promoveu 

conferências internacionais para debater o binômio meio ambiente e 

desenvolvimento, sendo a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, a primeira 

dessas oportunidades e um dos principais marcos em torno da questão. Era 

necessário estabelecer um novo rumo para o desenvolvimento das nações que 

considerasse as contradições inerentes entre crescimento econômico e equilíbrio 

ecológico (CARDOSO, 2007). Para efeito de ilustração, o quadro 1 apresenta um 

resumo dos principais acontecimentos relacionados ao desenvolvimento dessa 

temática. 
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Ano Acontecimento Observação 

1962 Publicação do livro Primavera Silenciosa 
(Silent Spring). 

Livro publicado por Rachel Carson que teve grande repercussão na opinião 
pública e que expôs os perigos do inseticida DDT. 

1968 Criação do Clube de Roma. 
Organização informal cujo objetivo era promover o entendimento dos 
componentes variados, mas interdependentes – econômico, políticos, naturais 
e sociais -, que formam o sistema global. 

1968 
Conferência da Unesco sobre a 
conservação e o uso racional dos recursos 
da biosfera. 

Nessa reunião, em Paris, foram lançadas as bases para a criação do 
Programa: Homem e a Biosfera (MAB). 

1971 Criação do Programa MAB da Unesco. 
Programa de pesquisa no campo das Ciências Naturais e Sociais para 
conservação da biodiversidade e para melhoria das relações entre o homem e 
o meio ambiente. 

1972 Publicação do livro Os Limites do 
Crescimento. 

Informe apresentado pelo Clube de Roma no qual previa que as tendências 
que imperavam até então conduziriam a uma escassez catastrófica dos 
recursos naturais e a níveis perigosos num prazo de 100 anos. 

1972 
Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano em Estocolmo, 
Suécia.  

A primeira manifestação dos governos de todo o mundo com as conseqüências 
da economia sobre o meio ambiente. Participaram 113 Estados-membros da 
ONU. Um dos resultados do evento foi a criação do Programa das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente (PNUMA). 

1980 I Estratégia Mundial para a Conservação. 
A IUCN, com a colaboração do PNUMA e do World Wildlife Fund (WWF), 
adota um plano de longo prazo para conservar os recursos biológicos do 
planeta. No documento aparece pela primeira vez o conceito de 
“desenvolvimento sustentável”. 

1983 
É formada pela ONU a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMAD). 

Presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, tinha 
como objetivo examinar as relações entre o meio ambiente e o 
desenvolvimento e apresentar propostas viáveis. 

1987 É publicado o informe Brundtland, da 
CMMDA, o “Nosso Futuro Comum”. 

Um dos mais importantes sobre a questão ambiental e o desenvolvimento. 
Vincula estritamente economia, ecologia e estabelece o eixo em torno do qual 
de se deve discutir o desenvolvimento, formulando o conceito de 
desenvolvimento sustentável. 

1991 II Estratégia Mundial para a Conservação: 
“Cuidando da Terra”. 

Documento conjunto da IUCN, PNUMA e WWF, mais abrangente que o 
formulado anteriormente; baseado no informe Brundtland, preconiza o reforço 
dos níveis políticos e sociais para construção de um a sociedade mais 
sustentável. 

1992 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, ou Cúpula da 
Terra. 

Realizada no Rio de Janeiro, constitui-se no mais importante foro mundial já 
realizado. Abordou novas perspectivas globais e de integração da questão 
ambiental planetária e definiu mais concretamente o modelo de 
desenvolvimento sustentável. Participaram 170 Estados, que aprovaram a 
declaração do Rio e mais quatro documentos, entre os quais a Agenda 21.  

1997 Rio+5 Realizado em New York, teve como objetivo analisar a implementação do 
Programa Agenda 21. 

2000 I Foro de Âmbito Ministerial – Malmo 
(Suécia) 

Teve como resultado a aprovação da Declaração de Malmo, que examina as 
novas questões ambientais para o século XXI e adota compromissos no 
sentido de contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento sustentável. 

2002 Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável – Rio+10. 

Realizada em Johannesburgo, nos meses de agosto e setembro, procurou 
examinar se foram alcançadas as metas estabelecidas pela Conferência do 
Rio-92 e serviu para que os Estados reiterassem seu compromisso com os 
princípios do desenvolvimento sustentável.  

 

Quadro 01: Resumo dos principais acontecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável. 
Fonte: Dias (2008, p. 35 – 37). 

 

Nas reuniões preparatórias da Conferência de Estocolmo, as visões tidas 

como reducionistas da ecologia e da economia começaram a ser revisitadas e re-
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trabalhadas numa via intermediária; um “caminho do meio” entre o pessimismo dos 

malthusianos que denunciavam o perigo eminente do esgotamento dos recursos 

naturais, e o otimismo dos teóricos da abundância que acreditavam nas soluções 

tecnológicas (CAMARGO, 2003, SACHS, 1993; VEIGA, 2005). 

Nessa visão intermediária, o desenvolvimento passou a ser concebido como 

um processo de liberdade substancial, onde a liberdade individual deveria ser 

considerada como um compromisso social a ser efetivado cuja expansão seria vista 

como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento (SEN, 1999).  

Nesse sentido o desenvolvimento seria a eliminação de tudo aquilo que limita 

as escolhas e oportunidades das pessoas, onde os serviços de educação e de 

saúde, os direitos civis, além do crescimento econômico, seriam meios fundamentais 

para expansão da liberdade dos membros de uma sociedade. Nesse sentido, o 

desenvolvimento seria também a remoção das principais fontes de privação de 

liberdade dos seres humanos; seria acima de tudo a remoção da pobreza, da tirania, 

da carência de oportunidades econômico-mercadológicas e da destituição social 

sistemática, caracterizada pela negligência dos serviços públicos e pela intolerância 

ou interferência de Estados repressivos (SEN, 1999; VEIGA, 2005). Esse “caminho 

do meio” foi uma abordagem importante para a elaboração da nova concepção de 

desenvolvimento, hoje adjetivada de sustentável. 

Como se sabe, o foco principal da discussão que se estabeleceu na 

Conferência das Organizações das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Humano, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, em 1972 estava na 

busca do equilíbrio entre três elementos, considerados em seu conjunto como o 

centro da crise ambiental: o crescimento da população, o esgotamento dos recursos 

naturais e a poluição. Desse tripé de problemas, se esperava respostas que 

atendessem satisfatoriamente os aspectos relacionados à qualidade de vida das 

pessoas, à aplicação de medidas urgentes para o controle do crescimento 

demográfico e ao combate da poluição, especialmente nos países 

“subdesenvolvidos” (BRAGA et al., 2005). 

A partir de então, o foco passou na busca de princípios e alternativas viáveis 

para o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento capaz de superar 

os principais dilemas da crise ambiental de antemão bastante anunciada. 

A primeira preocupação com o surgimento de uma nova visão de 

desenvolvimento estava pautada na dimensão ecológica de sua realização, surgindo 
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então a expressão “ecodesenvolvimento”, um desenvolvimento socialmente 

desejável, economicamente viável e ecologicamente prudente (SACHS apud 

CAMARGO, 2003, p. 67). 

O ponto culminante no debate sobre esse novo modelo de desenvolvimento 

foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1992. O encontro conhecido 

também como a Eco 92, marcou em nível mundial, o predomínio da necessidade de 

se pensar um modelo de desenvolvimento que compatibilizasse a relação entre meio 

ambiente e crescimento econômico. 

Essa abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, 

ambientais e econômicos, chamada inicialmente de “ecodesenvolvimento”, e depois 

de “desenvolvimento sustentável” não se alterou substancialmente nos vinte anos 

que separaram as conferências de Estocolmo e do Rio, permanecendo inalterados 

os princípios básicos dessa nova visão de desenvolvimento: a) a satisfação das 

necessidades básicas; b) a solidariedade com as gerações futuras; c) a participação 

das populações envolvidas; d) a conservação dos recursos naturais e do meio 

ambiente em geral; e) a elaboração de um sistema social que garanta empregos, 

seguridade social, e respeito a outras culturas; f) além de programas de educação 

(VEIGA, 2006).  

Nota-se que o “ecodesenvolvimento” apesar de ter um forte apelo ecológico, 

não tratava restritamente de aspectos ambientais e econômicos, mas considerava, 

de forma integrada, outras dimensões, sobretudo a social, a espacial e a cultural, 

responsáveis pela efetividade da sustentabilidade do novo modelo de 

desenvolvimento (VEIGA, 2006; CAMARGO, 2003 apud CARDOSO, 2007; SACHS, 

2004). 

A partir dessa consideração, a sustentabilidade passou a ser vista como pré-

condição a ser perseguida em todas as políticas de promoção de desenvolvimento, 

incorporando-se nos discursos governamentais, empresariais e de setores da 

sociedade civil.  Assim, o adjetivo “sustentabilidade” aliado ao substantivo 

“desenvolvimento”, deu origem à expressão “desenvolvimento sustentável” 

designando um modelo de desenvolvimento capaz de assegurar ao mesmo tempo 

crescimento econômico, inclusão social e proteção do meio ambiente (CARDOSO, 

2007). 
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Atualmente, várias definições sobre o termo desenvolvimento sustentável têm 

sido elaboradas. No entanto, mais do que um modelo para ser seguido ou copiado, o 

desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, uma abordagem alternativa aos 

modelos tradicionais de desenvolvimento, sendo mais uma declaração de como a 

sociedade deveria viver sobre o Planeta e uma descrição de características físicas e 

sociais que deveriam existir no mundo. Portanto, mais que um novo conceito, a 

incorporação do adjetivo “sustentabilidade” faz emergir uma nova filosofia ou nova 

maneira de se conceber e vivenciar o desenvolvimento (CARDOSO, 2007). 

O ponto comum entre as variadas discussões sobre desenvolvimento 

sustentável está no entendimento de que não existe um modelo pronto e que cada 

comunidade deve construir o seu caminho. Nesse sentido, o desenvolvimento 

sustentável seria um processo endógeno construído de baixo para cima e de dentro 

para fora, cuja base não seria apenas econômica e ambiental, mas, sobretudo, 

estaria voltada para o atendimento das necessidades básicas de todos os indivíduos 

e não apenas de alguns setores privilegiados. Diante desses aspectos a cultura e a 

política ganhariam relativa importância na busca da sustentabilidade, favorecendo 

em diversos casos o discurso e a prática de estratégias de desenvolvimento local 

(SACHS, 2004, CARDOSO, 2007). 

Nesse sentido, o desenvolvimento local seria considerado a estratégia mais 

eficiente para a implementação da proposta de desenvolvimento em bases 

sustentáveis, com ênfase no fortalecimento da participação social, onde o “local” é 

comumente apresentado como o entorno econômico-sócio-territorial (município ou 

região) de onde se aproveitam as vantagens competitivas e se busca construir as 

múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável (PELICIONI, 2004).  

Nesse contexto, a questão do poder local torna-se muito relevante na 

discussão e na operacionalização do desenvolvimento sustentável, conforme 

destacado na Agenda 21 promulgada em 1992 na Conferência do Rio. Assim, o 

comprometimento, a participação e a cooperação das autoridades locais ganham 

enorme destaque na elaboração de estratégias para o alcance dos objetivos da 

Agenda 21 e para efetivação dos princípios da sustentabilidade mediante o forte 

engajamento político dos diversos agentes do poder local (CARDOSO, 2007; 

CNUMAD, 1997). 

O poder local, como instância de ação governamental mais próxima da 

população, passaria a exercer um papel fundamental na educação, na mobilização e 
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na viabilização de respostas ao público, em favor do desenvolvimento sustentável, 

devendo, portanto, ser capaz de promover parcerias estratégicas, buscando a 

harmonização de metas sociais, ambientais e econômicas através do planejamento 

local e do gerencialismo público, para se obter o equilíbrio entre as diferentes 

sustentabilidades - social, cultural, ambiental, espacial, econômica e política 

(CNUMAD, 1997; PELICIONI, 2004; CARDOSO, 2007).  

No entanto, o poder local precisaria, antes de tudo, enfrentar alguns desafios 

de ordem interna para se articular fortemente com elementos externos inerentes ao 

processo de globalização, que tanto oportunizam, como ameaça a sustentabilidade 

local e global, devendo estar preparado e apto para desenvolver plenamente a 

governança democrática e a sua capacidade local de planejamento, ou seja, a 

capacidade de potencializar recursos disponíveis e de superar obstáculos no 

contexto do desenvolvimento local sustentável (SACHS, 2004). 

Como visto, a problemática da sustentabilidade assume, neste final de século, 

um papel central na reflexão em torno das dimensões do desenvolvimento e das 

alternativas que se configuram para garantir eqüidade e articular as relações entre o 

global e o local (JACOBI, 1999).  

A organização democrática do poder local assume cada vez mais um espaço 

central numa agenda que contemple a necessária articulação não só entre atores, 

mas entre políticas. Nessa direção torna-se fundamental criar as condições para 

inserir crescentemente a problemática ambiental no universo da gestão local.  

O quadro de crise sócio-ambiental que caracteriza as sociedades 

contemporâneas revela que as ações humanas sobre o meio ambiente estão 

causando impactos complexos cumulativos e muitas vezes irreversíveis. O conceito 

de desenvolvimento sustentável surge como uma idéia motriz capaz de integrar e 

qualificar a necessidade de pensar uma outra forma de desenvolvimento. 

Nesse contexto, observa-se que o poder local se torna um meio fundamental 

de institucionalizar relações mais diretas, flexíveis e transparentes de 

desenvolvimento local sustentável por meio de políticas ambientais. Experiências de 

poder local bem-sucedidas, principalmente por parte de administrações municipais, 

mostram que, havendo vontade política, é possível viabilizar ações governamentais 

pautadas pela adoção dos princípios de sustentabilidade ambiental conjugada a 

resultados na esfera do desenvolvimento econômico e social. 
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3 DUAS VISÕES DE PODER LOCAL 
 

A emergente questão do poder local vem se tornando uma das questões 

fundamentais de como a sociedade se organiza e encontra-se atualmente no centro 

do conjunto de transformações que envolvem a descentralização, a 

desburocratização e a participação. Assim, o poder local é caracterizado de forma 

ampla como uma capacidade que os municípios possuem de auto-transformação 

econômica e social.  (DOWBOR, 1995). 

Nessa perspectiva o poder local se define como uma força social organizada 

enquanto forma de participação da população, capaz de gerar processos de 

desenvolvimento auto-sustentável, com mediação de agentes externos na direção 

do que se denomina empowerment, ou “empoderamento" da comunidade (GOHN, 

2004). Entretanto, de forma restrita, o poder local se configura não como um 

conjunto de forças sociais que atuam numa comunidade, mas como uma instância 

do Estado que tem abrangência no âmbito da cidade, que no caso brasileiro é o 

município.  

O município foi concebido pela vigente Constituição Brasileira como um dos 

entes da federação que forma o país junto com os Estados, Distrito Federal e União. 

Nesse aspecto, o poder local pode ser concebido como poder público municipal ou 

poder público local, e diferentemente das esferas estadual e federal no Brasil não 

obedece à divisão tripartite dos poderes, já que não possui o Poder Judiciário, 

compondo-se apenas pela Câmara de Vereadores (Poder Legislativo) e pela 

Prefeitura Municipal (Poder Executivo) (CAPISTRANO FILHO, 2008). 

 Capistrano Filho (2008) e Santin (2008) remontam a história do poder local no 

Brasil às raízes ibéricas da colonização de nosso país. Na verdade, o modelo 

municipal observado atualmente no Brasil tem suas origens no ordenamento jurídico 

português aqui estabelecido após o Descobrimento com a implantação das 

Capitanias Hereditárias no período Colonial. 

Nessa época, as municipalidades (comunidades locais) eram constituídas 

uniformemente por um presidente, três vereadores, dois almotacés e um escrivão. 

Além desses encarregados administrativos, serviam junto à Câmara um juiz de fora 

vitalício e dois juízes comuns, eleitos com os vereadores. Porém, a centralização 

política predominava na Colônia, de forma com que a expansão municipalista era 

contida. Mesmo assim, as municipalidades desenvolveram-se com o apoio da Igreja 
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e dos donatários, sendo inegável a influência destas organizações na formação 

administrativa e política do Brasil (MEIRELLES, 2003, apud SANTIN, 2008 p. 3). 

Com a independência do Brasil e a edição da Constituição de 1824, o 

governo central, na época do Império, era monárquico, hereditário, constitucional e 

representativo, com eleições do tipo indireta e censitária. Nesse contexto ocorreram 

algumas mudanças no perfil das municipalidades que passaram então a se 

subordinar política e administrativamente aos presidentes das Províncias 

(MEIRELLES, 2003, apud SANTIN, 2008). 

Em todo caso, no período colonial e durante os dois impérios, as 

comunidades locais ainda possuíam relativa autonomia no trato dos problemas 

locais devido principalmente às distâncias que as separavam da sede colonial e da 

metrópole e das dificuldades de comunicação com as mesmas. Apesar da 

centralização formal e burocrática do Estado a presença efetiva do poder central nas 

instâncias locais era esporádica e intermitente (CAPISTRANO FILHO, 2008). 

 Com a fundação da República em 1988, a centralização conheceu um 

período de maior força. No entanto, havia uma descentralização relativa na práxis 

política, devido ao poder oligárquico regional em que se fundamentava a Primeira 

República que proporcionava a sobreposição de interesses regionais e locais sobre 

os nacionais. Essa configuração perdurou durante cinqüenta anos sendo modificada 

a partir da “Revolução de 1930” com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, 

quebrando o longo ciclo das oligarquias que tinham como base os estados de São 

Paulo e Minas Gerais (CAPISTRANO FILHO, 2008; DREGUER e TOLEDO, 1995).  

 A chegada de Getúlio Vargas ao poder teve como principais motivos romper 

com as origens oligárquicas do Estado brasileiro e promover uma centralização 

capaz de proporcionar a modernização do país mediante a industrialização. Nesse 

período, o Estado brasileiro caracterizou-se fortemente pela centralização, forte 

burocracia e autoritarismo. Surgiu então um verdadeiro Estado Nacional, que a partir 

do golpe de 1937 assumiu um modelo baseado no fascismo italiano4 (CARDOSO, 

2007; DREGUER e TOLEDO, 1995).  

                                                 
4 Baseado num falso plano de tomada do poder pelos comunistas (o Plano Cohen), em novembro de 1937, 
Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, outorgando uma nova Constituição, baseada no fascismo italiano. Por 
ela, o presidente passou a ter poderes para dissolver o Congresso e legislar através de decretos-leis. Os partidos 
políticos foram extintos, aboliu-se a liberdade de imprensa, os estados passaram a ser governados por 
interventores, estabeleceu-se a pena de morte, o mandato presidencial poderia ser prorrogado, e os 
oposicionistas foram duramente perseguidos. Enfim, se estabelecia no país as bases do Estado Novo, regime 
que vigorou entre 1937 e 1945 (DREGUER; TOLEDO, 1995). 
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Apesar de a quebra do poder oligárquico não ter sido completa, Vargas 

conseguiu restringi-lo a seus limites territoriais, implantando pela primeira vez na 

história brasileira a subordinação real de Estados e Municípios à vontade do Poder 

Central, a sede da federação (CAPISTRANO FILHO, 2008). 

 Em 1945, com a saída de Vargas e o fim do Estado Novo, se iniciou a 

democratização do país com os municípios surgindo como instâncias autônomas e 

atuantes de poder. No entanto, essa nova descentralização apresentava certos 

limites: onde havia predominância de força políticas de esquerda ela foi adiada ou 

mesmo impedida, visto que o poder central estava em plena consonância com as 

diretrizes norte-americanas da Guerra Fria (CAPISTRANO FILHO, 2008). 

 Ainda segundo Capistrano Filho (2008) esse breve período democrático 

conheceu seu fim em 1964 com o golpe militar que instaurou a ditadura que durou 

pouco mais de vinte anos. Nesse período a concentração de poderes se iniciou com 

muita violência com a cassação de direitos políticos de prefeitos recém-eleitos, o que 

impediu a realização de novas eleições. A autonomia de muitos municípios foi 

abolida sob a alegação de que estavam em área de segurança nacional, como no 

caso da cidade de Santos no estado de São Paulo, que passou um longo período 

sem eleições municipais por abrigar o principal porto do país e ter uma tradição de 

esquerda, alimentada por forte movimento sindical, em especial de trabalhadores 

portuários. 

 Ao lado do crescimento das pressões políticas e sociais na busca da 

retomada do verdadeiro caráter de federação do Estado Brasileiro o processo de 

redemocratização se desenvolveu. Com a primeira vitória das forças democráticas 

sobre a ditadura em 1976, o movimento municipalista se fortaleceu. Naquele ano, a 

oposição conquistou suas primeiras prefeituras exercendo experiências 

administrativas de sucesso, como as de Lajes, no Paraná, e Piracicaba, em São 

Paulo (CAPISTRANO FILHO, 2008). 

 A luta pela redemocratização teve como efeito principal a realização do 

Congresso Constituinte que elaborou e promulgou a nova Constituição do Brasil em 

1988, que concedeu autonomia política e financeira aos entes da federação, 

especialmente aos municípios. Todavia, um outro efeito importante do processo de 

reconstrução democrática foi o surgimento de novos atores políticos e sociais que 

tiveram no poder local o apoio necessário para a realização de suas lutas. Esse 
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ambiente, segundo Capistrano Filho (2008), ajudou a reforçar a tendência 

descentralizadora que se consubstanciou na Constituição de 1988. 

 Nessa conjuntura, o ideário municipalista surge como uma orientação ao 

projeto de reforma do Estado, preconizado pela constituição de 1988, cujo discurso 

da autonomia municipal passa a nortear os modelos de gestão das políticas públicas 

(KORNIM e MOURA, 2004). 

Segundo Kornin e Moura (2004) o discurso municipalista, ou neo-localista, 

apresenta uma nova face que incorpora duas tendências políticas opostas que 

representam visões diferenciadas de sociedade e cidadania: a visão liberal e a visão 

progressista. Essas duas concepções serão abordadas separadamente a seguir, e 

são importantes para o entendimento do rumo que a questão do poder local vem 

tomando atualmente no Brasil dentro de um processo de descentralização, 

democratização política e implementação de políticas públicas locais no contexto de 

predomínio da globalização neoliberal e seus impactos sobre o meio ambiente e o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

 

 

3.1 O poder local na visão liberal 
 

Na visão liberal tem-se como principal objetivo a produção da cidade 

competitiva mediante a utilização do instrumento do planejamento estratégico.  A 

cidade competitiva é aquela que busca garantir a qualidade de vida aos seus 

habitantes, oferecendo-lhes oportunidades eqüitativas, tornando-os produtivos e 

competitivos. A cidade deve ser bem governada, bem administrada e 

financeiramente sustentável (KORNIN e MOURA, 2004). 

Percebe-se que esta visão está em sintonia com o advento da globalização 

neoliberal, visando atender necessidades de reforma do Estado na conjuntura do 

capitalismo contemporâneo, contudo, sem deixar de assimilar no discurso, questões 

como desenvolvimento sustentável estabelecidas internacionalmente por 

conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas e por organismos 

financeiros internacionais. 

Na racionalidade da cidade competitiva, o desenvolvimento local é visto como 

estratégia capaz de introduzir uma nova concepção de gestão urbana baseada em 
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instrumentos administrativos advindos do setor empresarial (KORNIN e MOURA, 

2004, PFEIFFER, 2000). 

Para Pfeiffer (2000), o contexto municipal em transformação justifica a adoção 

do planejamento estratégico para gestão das cidades, existindo vários fatores 

imbuídos que contribuem para essa questão. 

O primeiro fator é que a descentralização e a transferência de 

responsabilidades para o poder local em voga a partir da Constituição de 1988 não 

foram acompanhadas pela preparação e fortalecimento dos municípios, revelando 

um quadro anacrônico de incapacidade técnica de administração pública perante os 

novos e dinâmicos desafios que a contemporaneidade impõe à gestão das cidades. 

Nesse aspecto, a autonomia do poder local colocada pela nova Constituição tem 

sido subutilizada e os resultados não tem sido tão satisfatórios.  

Nesse aspecto, Pfeiffer afirma que: 
 
O processo de descentralização atendeu a antigas exigências 
políticas, entretanto, a maioria dos municípios não tem condições 
organizacionais, técnicas e administrativas para aproveitar a nova 
autonomia. Além disso, os tradicionais instrumentos de planejamento 
urbano, alguns obrigatórios por lei, mostram-se cada vez mais 
obsoletos e inadequados para atender as necessidades atuais de 
uma administração municipal dinâmica (2000, p. 5). 
 

Nessa mesma perspectiva Kornin e Moura (2004) destacam que os 

municípios apresentam limitada autonomia política e fiscal mesmo sendo os 

principais executores das políticas públicas; além do mais, a contínua centralização 

de recursos econômicos nas escalas estadual e nacional e a impossibilidade de os 

municípios influírem no modelo econômico nacional, tornam frágil o princípio da 

autonomia do poder local que é fundamentado no discurso constitucionalista (pacto 

federativo e descentralização tributária) e no discurso político-institucional de criação 

de esferas públicas locais para deliberação partilhada de políticas setoriais com 

participação de diferentes atores (conselhos municipais, orçamento participativo, 

etc.). 

Outro fator apontado por Pfeiffer (2000) é a entrada do País na era da 

globalização iniciada no início da década de 1990. Esse fator trouxe mudanças 

profundas na economia, onde os municípios para atender as demandas sócio-

econômicas locais diante da crise fiscal e financeira passaram a procurar de forma 
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competitiva soluções mais pragmáticas no contexto da dinamicidade das 

transformações ora em curso. 

Uma dessas soluções consistia na privatização de serviços públicos locais 

diante da incapacidade dos municípios em cumprir suas obrigações de forma 

adequada e apresentar respostas às demandas da população por uma qualidade de 

vida melhor. Nesse caso, os municípios se vêem coagidos a adotarem “instrumentos 

de gerenciamento” para garantirem suas posições de protagonismo nesse cenário 

global de transformação. 

Assim, Pfeiffer destaca que: 
 

Para lidar com estas novas condições, isto é, a competição entre os 
municípios, a terceirização de serviços, assim como uma série de 
novas tarefas e funções, as antigas práticas da administração se 
mostram inadequadas. Cada vez mais se torna necessária a 
utilização de instrumentos de gerenciamento. Esses instrumentos, no 
entanto, geralmente não são conhecidos ou não existe pessoal 
qualificado suficientemente para aplicá-los. E hoje, a qualidade de 
uma administração municipal está sendo avaliada, pelos habitantes, 
mais por sua capacidade de manter ou melhorar a qualidade de vida, 
e menos por critérios políticos. Face a esse contexto em 
transformação, fica evidente que planejamento urbano já não pode 
ser praticado como antigamente (2000, p. 5-6). 
 

Para Pfeiffer (2000), o atendimento às exigências de uma democratização 

política, que é o foco do viés progressista, não atende essencialmente à 

necessidade de tornar eficiente a gestão de uma cidade e garantir assim uma 

situação prática de boa governabilidade e o princípio da autonomia do poder local.  

Assim, diante de um mundo globalizado não estático, onde o local sofre 

constantes influências externas, Pfeiffer (2000, p.7) reafirma a importância 

imprescindível da visão estratégica na orientação dos rumos de desenvolvimento no 

âmbito dos municípios, pois, 
 

para lidar com essa nova situação, necessita-se de conceitos e 
instrumentos capazes de levar em consideração adequadamente as 
transformações e desenvolvimentos que estão ocorrendo, pois, sem 
uma orientação clara de desenvolvimento que se baseie no potencial 
do município, e sem flexibilidade de reagir a influências externas, o 
desenvolvimento do município pode ser prejudicado sensivelmente. 
Um dos instrumentos para lidar adequadamente com processos 
dinâmicos de mudanças e transformações é o Planejamento 
Estratégico. 
 

No entanto, diversos autores apontam críticas para o viés do discurso 

municipalista liberal, especialmente aqueles que vêem no discurso oposto, o 
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progressista, uma oportunidade de militância na construção da hegemonia e do 

governo de classes sociais subalternas. 

A principal crítica à visão liberal é que a gestão pública passa a ser regida 

pela lógica do capitalismo e da privatização do território decorrente da instalação de 

empresas de grande poder econômico e político. A globalização neoliberal, que 

internacionalizou a economia, trouxe às cidades a necessidade competitiva de 

estabelecer espaços para reprodução do capital (KORNIN e MOURA, 2004). 

Kornin e Moura (2004) destacam que na medida em que grandes empresas 

se instalam trazem atrelados a si outros empreendimentos que passam a influenciar 

fortemente o comportamento do poder público. Logo, essas grandes corporações 

passam a indicar para o poder público formas subordinadas de ação e a orientar a 

vida econômica e social da localidade, onde a dinâmica territorial fica sob a 

influência de um número limitado de empresas. 

Nesse aspecto Santos e Silveira (2001, p. 291) apud Kornin e Moura (2004, p. 

20) afirmam que “o território pode ser adjetivado como território corporativo, do 

mesmo modo que as cidades também podem ser chamadas de cidades 

corporativas, já que dentro delas idênticos processos se verificam”. 

Para os críticos da visão liberal, tal discurso pode trazer consigo algumas 

conseqüências. Entre elas destacam-se: a) o desenvolvimento de ações pontuais 

em obediência ao desafio global que descaracteriza as funções do planejamento 

urbano; nesse aspecto, o planejamento priorizaria o “global” em detrimento do “local” 

visando atender a necessidade de tornar a cidade competitiva diante da conjuntura 

da economia mundial; b) Com base no planejamento estratégico, a gestão pública 

poderia passar a expressar prioritariamente conotações estritamente empresariais, 

cujo discurso é marcado pela despolitização e por intencionalidades hegemônicas; 

conseqüentemente, a gestão deixaria de ser resultado político de conflitos e 

interesses da sociedade, constituindo-se um instrumento de construção de um 

consenso em torno do projeto de cidade competitiva (KORNIN e MOURA, 2004). 

Ainda segundo Kornin e Moura (2004) outra conseqüência possível seria a 

qualificação dos governos mediante sua integração nos novos circuitos do capital 

internacional com a produção do espaço em subserviência ao mercado global de 

cidades, relegando ao segundo plano as ações políticas referenciadas na justiça 

social. 
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Em síntese, a principal conseqüência da visão liberal é o privilégio dado ao 

espaço da cidade e ao território municipal enquanto meios para valorização do 

capital. 

 

 

3.2 O poder local na visão progressista 
 

A visão progressista é eminentemente politizada e considera a escala local 

como uma excelente oportunidade de democratizar as relações de poder e criar 

condições para a efetiva gestão democrática do território (KORNIN e MOURA, 

2004). 

 Nessa visão o espaço local é concebido como instrumento de racionalização 

econômica, democratização política e justiça social, sendo a questão do poder local 

fortemente vinculada à recuperação do controle do cidadão sobre as formas de 

desenvolvimento no seu espaço de vida (DOWBOR, 1999 apud KORNIN e MOURA, 

2004).  

No caso dos países subdesenvolvidos a questão ganha importância 

particular, visto que serve de oportunidade para criar equilíbrios mais democráticos 

frente ao poder absurdamente centralizado nas mãos das elites (DOWBOR, 1995). 

 Na perspectiva progressista, o problema do poder local envolve 

essencialmente a questão da democratização da sociedade, ou seja, como ela 

decide o seu destino, e constrói a sua transformação, sendo marcada por conflitos 

políticos e lutas de classes. 
Nesse sentido, o processo de democratização da sociedade e a afirmação do 

poder local envolvem necessariamente a superação de mecanismos de decisão que 

se fundamentam na centralização do poder político e econômico, que determinam 

uma separação profunda entre as reais necessidades locais e o conteúdo das 

decisões sobre o desenvolvimento econômico e social (DOWBOR, 1995). 

Dowbor (1995) destaca que as decisões que são tomadas muito longe do 

cidadão, correspondem pouco às suas necessidades; sendo a centralização do 

poder vinculada diretamente à concentração de renda, tanto no nível do Estado 

como no nível empresarial; onde a concentração do poder econômico tende a 

esvaziar os espaços formais de decisão, e o poder real se desloca para fóruns 

informais de negociação e aplicação. 
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Na visão progressista a recuperação do controle do cidadão sobre as formas 

de desenvolvimento, no seu espaço de vida se dá mediante os eixos político-

partidário, sindical-trabalhista e, o que Dowbor (1995) denomina de “terceiro eixo”, 

que envolve a participação das organizações comunitárias ou da sociedade civil em 

processos de intervenção na transformação social. 

Essa visão vem trazendo novo significado para o poder local diante das crises 

e mudanças políticas, sócio-econômicas e culturais advindas da globalização 

neoliberal; nesse contexto, o âmbito local torna-se um espaço privilegiado para o 

ressurgimento de blocos de resistência, que se emergem com o aparecimento de 

diversas formas de associativismo que atuam em redes realizando trabalhos em 

parcerias com vários atores sociais, inclusive com o poder público. Tudo isso faz 

com que a categoria “poder local” seja ampliada além da dimensão geográfico-

espacial, para aspectos como comunitarismo e associativismo (GOHN, 2004). 

A visão progressista tende a evoluir gradativamente para a compreensão de 

que as comunidades estão simplesmente aprendendo a participar da organização do 

seu espaço de vida, e de que o processo está mudando profundamente a forma 

como a sociedade se organiza política, social, econômica e ambientalmente. 

No entanto, dar a devida importância ao espaço local e à participação não 

significa que este mecanismo possa assegurar o conjunto dos equilíbrios 

necessários ao desenvolvimento. Todavia, abre um espaço político profundamente 

renovador na forma de conceber a democracia. Uma democracia que evolui de uma 

democracia representativa, exercida a cada quatro anos, para uma democracia 

participativa e permanente (DOWBOR, 1995; LEFF, 2000). 

 
 
3.3 Poder local e administração pública gerencial: uma visão intermediária?  

 

Alguns modelos de poder local têm sido apontados na tentativa de equacionar 

dentro de um viés liberal a questão da participação social tão defendida pela visão 

progressista. Nesse sentido, Cardoso (2007) aponta um modelo de reforma do 

Estado capaz de garantir uma nova institucionalidade mediante a participação da 

sociedade, sem deixar de assimilar conceitos da administração estratégica e 

gerencial, especialmente no que tange ao desenvolvimento local e busca da 

eficiência econômica (racionalização da gestão pública). 
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O modelo que Cardoso aponta é denominado de “Administração Pública 

Gerencial” que foi preconizado por Bresser-Pereira (2003). Esse modelo teria a 

capacidade de racionalizar as políticas públicas diante da crise fiscal, mediante a 

desburocratização, descentralização e participação da sociedade. Assim, termos 

como parceria, planejamento, eficácia, eficiência e efetividade, dentro desse modelo, 

seriam conceitos chaves que reforçariam a participação da sociedade na gestão 

pública, sem a qual, os elementos chaves se tornariam inoperantes (CARDOSO, 

2007). 

Seria esse modelo uma forma intermediária entre as visões progressista e 

liberal? Evidentemente que não. Pois a ênfase que a visão progressista dá à 

participação social é diferente da que se dá no contexto do modelo de Administração 

Pública Gerencial que é predominantemente liberal.   

Segundo Bresser-Pereira (2003) a Administração Pública Gerencial 

caracteriza-se pela descentralização política mediante transferência de recursos e 

atribuições para os níveis políticos regionais e locais; pela descentralização 

administrativa através da delegação de autoridade aos administradores públicos, 

transformados em gerentes cada vez mais autônomos; pelas organizações com 

poucos níveis hierárquicos; pela adoção do pressuposto da confiança limitada ao 

invés da desconfiança total; pelo Controle a posteriori ao invés do controle rígido, 

passo a passo, dos processos administrativos; e pela administração voltada para o 

atendimento do cidadão, e não mais auto-referida. 

Nesse modelo a participação da sociedade seria como “um processo em que 

os indivíduos tomam parte das decisões, assumindo a co-responsabilidade pelos 

interesses coletivos e sendo considerados sujeitos do desenvolvimento de sua 

comunidade”, que vincula ao mesmo tempo, dinâmicas de gestão descentralizada, 

democratização política, e controle social sobre o processo administrativo local, 

conciliando de forma estrita aspectos gerenciais para gestão pública com 

participação social (CARDOSO, 2007, p. 112). 

No entanto, é importante salientar que na maioria dos casos, o “cidadão 

participativo” é considerado como um “cliente”, em que a administração pública, 

seguindo uma lógica empresarial deve atendê-lo, prestando-lhes serviços com 

eficiência e eficácia, não importando se a gestão pública será privatizada atendendo 

a interesses maiores de um mercado globalizado; o importante nessa racionalidade 

é o foco nos resultados, onde a participação social se restringe a legitimar processos 
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de governança local, seja mediante o levantamento de demandas e diretrizes para o 

planejamento estratégico ou na mobilização de recursos para sua implementação. 

Nesse modelo não se permite o questionamento dos fundamentos que sustentam 

problemas estruturais de ordens social, econômica e política que entravam o próprio 

desenvolvimento da comunidade local, pois isso seria, de modo geral, “sair do foco 

nos resultados” e uma grande perca de tempo.   

Segundo Cardoso (2007), os modelos de Administração Pública Gerencial e 

de estratégia de desenvolvimento local, em tese, colocariam o cidadão como sujeito 

da construção de alternativas mais sustentáveis para si e para a sociedade. Nessa 

perspectiva, seria competência do Estado em seus vários níveis de governo (federal, 

estadual e municipal) intervir na sociedade mediante um novo papel: o de exercer e 

adequar políticas nacionais, incentivar projetos de desenvolvimento local e re-

equilibrar as estruturas reguladoras que migram cada vez mais do Estado para a 

Sociedade Civil.  

Para a emergência desse novo paradigma de intervenção estatal a 

modificação da forma de funcionamento do Estado e de seu relacionamento com o 

mercado, e principalmente com a sociedade civil tornar-se-ia um pré-requisito 

fundamental. Nesse sentido, a grande questão não seria mais a opção entre 

privatizar e estatizar, e sim a reconstrução, ou estruturação, da relação entre a 

Sociedade Civil e as diversas macro-organizações, estatais e privadas, que de fato, 

dirigem a sociedade (CARDOSO, 2007). 

Enfim, a análise comparativa das duas visões de poder local se confundem na 

emergente idéia da autonomia, que centraliza o debate em torno da possibilidade 

dessa esfera de poder enfrentar as regras adversas do mundo globalizado, ora 

criando condições de competição (na visão liberal), ora protegendo os cidadãos da 

interface segregadora do capitalismo global através de políticas locais redistributivas 

e democracia participativa (visão progressista) (KORNIN e MOURA, 2004). 

Para Kornin e Moura na raiz das discussões, as duas visões envolvem uma 

mesma elaboração discursiva: “a possibilidade de criação de um oásis de 

prosperidade e desenvolvimento local, a despeito da conjuntura nacional e 

internacional, no qual relações sociais seriam mais verdadeiras e o consenso e 

solidariedade passíveis de construção” (2004, p. 19).  

Nota-se, portanto, que em ambas as visões a construção de relações sociais 

mais verdadeiras e democráticas e a criação de um Estado competitivo convergem 
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para a autonomia do poder local em direcionar o seu desenvolvimento. Entretanto, 

não importa qual seja a visão que esteja em maior predominância e expansão no 

desenvolvimento do poder local no Brasil; uma coisa é certa: a participação da 

sociedade no processo de gestão das localidades vem ganhando força, mesmo com 

a incorporação de vários conceitos da administração estratégica no campo das 

políticas públicas e na reforma do Estado (DOWBOR, 2008). 

Contudo, é importante salientar que em torno das ideologias de poder local 

deve-se evitar uma concepção simplista de solução universal na linha das 

tecnologias alternativas atreladas ao pequeno e ao comunitário; não se deve excluir 

a importância das macro-políticas nacionais e/ou regionais, mas sim, através da 

construção discursiva do poder local, dar um novo enfoque sobre a problemática do 

desenvolvimento. É importante se ter “um olhar sistêmico que contempla a 

interseção entre o local/global, global/local, rearticulando um novo compromisso 

social onde o crescimento econômico e a eqüidade social possam caminhar juntos”, 

o que seria uma das pré-condições para o desenvolvimento sustentável. 
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4 PRINCÍPIOS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

4.1 Aspectos conceituais da política pública 
 
 
4.1.1 A política pública como campo de estudo 

 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica 

surgiu nos Estados Unidos como subárea da ciência política, preocupada em 

analisar e entender a produção dos governos, tendo como pressuposto analítico a 

idéia de que em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é 

passível de ser formulado cientificamente e analisado por pesquisadores 

independentes (SOUZA, 2006)5.  

Souza (2006) destaca que a trajetória da disciplina trilhou três grandes 

caminhos dentro da ciência política norte-americana. O primeiro, seguindo a tradição 

de Madison, focalizava o estudo das instituições consideradas fundamentais para 

limitar a tirania e as paixões humanas; o segundo caminho seguiu a tradição de 

Paine e Tocqueville, que viam nas organizações locais, a virtude cívica para 

promoção de um “bom” governo; e o terceiro foi o das políticas públicas como um 

ramo da ciência política preocupada em entender como e por que os governos 

optam por determinadas ações.  

Nesse viés H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton (Quadro 2) são 

considerados os “pais” fundadores da área de políticas públicas como disciplina da 

ciência política, cujas teorias contribuíram para a fundamentação de diversos 

modelos de análise dentro desse campo de estudo (SOUZA, 2006).  

A partir do trabalho desses teóricos diversos modelos explicativos foram 

desenvolvidos no intuito de entender melhor como e por que o governo faz ou deixa 

de fazer alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. O quadro 3 apresenta 

sinteticamente esses principais modelos de análise e formulação de políticas 

públicas.  

                                                 
5 Celina Souza (2006) apresenta uma revisão dos princípios e modelos de formulação e análise de 
políticas públicas, buscando sintetizar o estado da arte da área, mapeando como a literatura clássica 
e a mais recente abordam o tema, além de discutir as possibilidades de aplicação das diferentes 
vertentes das teorias neo-institucionalistas na análise de políticas públicas. 
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Laswell (1936) 
Introduziu a expressão policy analisis (análise de política pública) 
como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a 
produção empírica dos governos e estabelecer diálogo entre cientistas 
sociais, grupos de interesse e governo. 

Simon (1957) 

Introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos 
(policy makers). No entanto, argumentava que a limitação da 
racionalidade poderia ser limitada pelo conhecimento racional. 
Exemplos de limitação dessa racionalidade são problemas atrelados a 
informações incompletas ou imperfeitas, tempo para tomada de 
decisão, auto-interesse dos decisores, etc. 

Lindblom (1959; 1979) 

Questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon propondo a 
incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas 
públicas, tais como as relações de poder e a integração entre 
diferentes fases do processo decisório o que não teria 
necessariamente um fim ou princípio. Além das questões de 
racionalidade, o papel das eleições, das burocracias, dos partidos 
políticos e dos grupos de interesses devem ser considerados na 
formulação e análise das políticas públicas. 

Easton (1965) 
Definiu a política pública como um sistema, ou seja, como uma relação 
entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo essa teoria, as 
políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e de grupos 
de interesses, que influenciam seus resultados e efeitos. 

 
Quadro 2: Os “pais” fundadores da área de políticas públicas. Fonte: Elaborado pelo autor com base 
em Souza (2006, p. 23, 24). 
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Modelo Principais autores Teorias chaves 

Tipológico Theodor Lowi (1964; 
1972) 

A política pública pode assumir quatro formatos (tipos): 1) 
políticas distributivas; 2) políticas regulatórias; 3) políticas 
redistributivas; 4) políticas constitutivas. 

Incrementalismo 

Lindblom (1979); 
Caiden e Wildavsky 
(1980) e Wildavsky 

(1992) 

A política pública é vista como um processo incremental, 
ou seja, os recursos governamentais para um programa, 
órgão ou uma dada política não partem do zero e sim, de 
decisões marginais e incrementais que desconsideram 
rupturas políticas ou mudanças substantivas nos 
programas públicos. 

O Ciclo da 
Política Pública --- 

Vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado 
por vários estágios e constituindo um processo dinâmico 
de aprendizagem: 1) definição da agenda; 2) identificação 
de alternativas; 3) avaliação das opções; 4) seleção das 
opções; 5) implementação e avaliação.  

O modelo 
garbage can ou 

“lata de lixo” 

Cohen, March e 
Olsen (1972) 

As escolhas de políticas públicas são feitas como se as 
alternativas estivessem numa “lata de lixo”. Os 
responsáveis por tomar decisões deveriam propor 
soluções a problemas que não existem, mas que iriam 
surgir e seriam resolvidos com as soluções disponíveis. O 
modelo advoga que soluções procuram problemas. 

Coalizão de 
defesa 

Sabatier e Jenkins-
Smith (1993) 

A política pública é concebida como um conjunto de 
subsistemas relativamente estáveis que se articulam com 
acontecimentos externos, os quais dão os parâmetros 
para os constrangimentos e os recursos de cada política 
pública. Cada subsistema que integra uma política pública 
é composto por um número de coalizões de defesa que se 
distinguem pelos seus valores, crenças e idéias e pelos 
recursos de que dispõem, fatores importantes para o 
processo de formulação de políticas públicas. 

Arenas Sociais --- 

Vê a política pública como uma iniciativa dos chamados 
empreendedores políticos ou de políticas públicas, que em 
geral, se configuram em verdadeiras redes sociais. Parte 
do pressuposto de que uma política surge e se desenvolve 
quando uma circunstância ou evento se transforma em 
problema, convencendo as pessoas de que algo precisa 
ser feito. As redes constrangem, constroem e reconstroem 
as ações e as estratégias das políticas. A força desse 
modelo consiste na possibilidade de investigação dos 
padrões das relações entre indivíduos e grupos envolvidos 
numa determinada política pública. 

Modelo do 
“equilíbrio 

interrompido” 

Baumgartner e Jones 
(1993) 

A política pública se caracteriza por longos períodos de 
estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade 
que geram mudanças nas políticas anteriores. Permite 
entender por que um sistema político pode agir tanto de 
forma incremental (mantendo o status quo) como passar 
por fases de mudanças mais radicais nas políticas 
públicas. 

Modelos 
influenciados 

pelo “novo 
gerencialismo 

público” 

--- 

A busca da eficiência passa a ser o principal objetivo de 
qualquer política pública, aliada à importância da 
credibilidade e à delegação das políticas públicas para 
instituições com “independência” política. Apesar de guiar 
o desenho das políticas públicas mais recentes, tais 
modelos ainda são pouco incorporados nas pesquisas 
empíricas. 

 
Quadro 3: Principais modelos de formulação e análise de políticas públicas. Fonte: Elaborado pelo 
autor com base em Souza (2006). 
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  O estudo das políticas públicas envolve campos multidisciplinares, onde se 

busca constantemente sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da 

ciência política e da economia, tendo em vista que as políticas públicas repercutem 

na economia e na sociedade.  

Dessa forma, a política pública como campo de estudo e de conhecimento 

busca “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente), 

e propor, quando necessário, mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente) (SOUZA, 2006). 

Assim, o campo de estudo da política pública é uma esfera de conhecimento 

muito importante para o entendimento dos variados aspectos atrelados às formas de 

como as sociedades democráticas se organizam e se transformam estabelecendo 

regras, jogos de interesse, arenas de conflito, direcionamento e medidas restritivas 

em prol da coletividade. A política pública, dessa forma, torna-se o eixo principal da 

ação do Estado, cujo papel é um fator essencial para estruturação e funcionamento 

da sociedade. 

 

  

4.1.2 Conceito de políticas públicas 

 

Existe uma variedade de conceitos de políticas públicas, e nenhuma de suas 

definições pode ser considerada a melhor. No entanto, tais definições sempre 

focalizam o olhar sobre os governos, o locus onde os embates em torno de 

interesses, preferências e idéias se desenvolvem na condução da sociedade 

(SOUZA, 2006). 

Para Souza e Barros (2007) as políticas públicas são “ações de iniciativa 

governamental de interesse público, que devem ser construídas com e para a 

coletividade, cuja efetivação depende de quatro fatores fundamentais, a saber: 1) 

base na legislação; 2) aparato institucional com recursos e infra-estruturas 

suficientes; 3) planejamento (programas, planos, projetos e metas); e 4) controle 

social (participação dos cidadãos através de instâncias colegiadas)”. Esse conceito 

apresenta elementos estruturais bastante úteis como categorias de análise e 

avaliação das políticas públicas. 
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Tavares (2006, p.2) entende as políticas públicas “como ações coletivas entre 

o Estado e a sociedade civil, no intuito, de concretizarem direitos sociais declarados 

e garantidos em lei”.  

Para Belloni, Magalhães e Sousa (2007, p. 10), políticas públicas são 

“entendidas como o conjunto de orientações e ações de um governo com vista ao 

alcance de determinados objetivos”. 

Philippi Jr. e Maglio (2005, p. 217) as definem como “o conjunto de princípios 

e diretrizes estabelecido pela sociedade por meio de sua representação política, na 

forma da lei, que orientam as ações a serem tomadas e implementadas pelo Estado, 

pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário”.  

Para o Instituto Pólis (Pólis, 2006, p. 1) a “Política Pública é a forma de 

efetivar direitos, intervindo na realidade social. Ela é o principal instrumento utilizado 

para coordenar programas e ações públicos”. 

Para Sampaio e Araújo Jr. (2006, p. 336) “as políticas públicas são respostas 

a determinados problemas sociais, formadas a partir das demandas e tensões 

geradas na sociedade. Problemas que precisam ter magnitude e relevância social e 

que tenham poder de barganha suficiente para serem postos na agenda de 

prioridades de um determinado órgão fomentador de políticas, que pode ser ou não 

estatal”, ou seja, são ações públicas que tentam regular problemas públicos, 

problemas que surgem no bojo de uma sociedade e que têm relevância social. 

Como visto, tais conceitos apresentam noções preponderantes relacionadas à 

ação, coletividade, direcionamento, direitos, leis, participação cidadã, problemas 

públicos e governo. Isso implica em dizer que as políticas públicas se constituem 

processos dinâmicos de ações intencionais desenvolvidas por sujeitos que delas se 

apropriam e participam, buscando direcionamento e o atendimento de suas 

necessidades, consideradas demandas sociais, dentro do contexto dos governos. 

Evidentemente que essa apropriação e participação se dão num contexto de 

regras, diretrizes, leis e normas que abarcam e regem a coletividade. Sendo assim, 

as políticas públicas têm sua finalidade maior na consecução do interesse coletivo, 

daquilo que é público e que beneficia a todos de alguma forma, mediante ações 

concretas desenvolvidas no âmbito dos governos, que têm o Estado como seu 

principal agente. 

Nesse processo dinâmico que é a política pública, o Estado promove a 

institucionalidade das ações governamentais através de seus poderes, ou seja, 
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estabelece regras formais em que a ação política de intervenção na realidade social 

se concretiza de fato, mediante o que se denomina de distribuição ou redistribuição 

de bens e serviços sociais, em resposta às demandas da sociedade (TAVARES, 

2006). 

Contudo, nota-se que a participação da sociedade civil e o desenvolvimento 

da cidadania são elementos fundamentais na estruturação e efetivação das políticas 

públicas. Essa participação institucionalizada da sociedade civil nos processos de 

governo da sociedade caracteriza e fortalece a governança política, cujo conceito 

alterou o padrão e o modo de se pensar a gestão de bens públicos, antes restritos 

aos atores presentes na esfera pública estatal. Agora, a esfera pública não estatal é 

incorporada na formulação e implementação de políticas, por meio de novos atores 

que começaram a entrar em cena nos anos de 1970/1980 demandando com muita 

pressão equipamentos públicos coletivos, melhores condições materiais e 

ambientais de vida, direitos sociais, cidadania, identidade de raça, etnia, gênero, 

entre outros aspectos. Nesse sentido, a sociedade civil pertencente à esfera pública 

não estatal participa das políticas públicas de como agente de demanda e como 

agente de implementação em parceria com o Estado no sistema de governo (GONH, 

2004). 

 O conceito de políticas públicas de Souza e Barros (2007) por apresentar 

elementos estruturais que servem como categorias de análise e avaliação no estudo 

das políticas públicas, foi escolhido como elemento norteador para fundamento do 

estudo em tela, o que viabilizou a análise das políticas ambientais no 

desenvolvimento local.  

 

 

4.2 Abordagens teóricas e metodológicas sobre análise e avaliação de 
políticas públicas 

 
4.2.1 A utilização do neo-institucionalismo para análise das políticas públicas 

 

Apesar das várias intencionalidades, interesses e preocupações dos variados 

agentes inseridos nos processos das políticas públicas, regras e instituições 

construídas coletivamente num processo histórico são fatores importantes que 
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influem sobre o que se deve ou não fazer no estabelecimento de determinada 

política pública.  

A ciência política contemporânea se desenvolve basicamente em três linhas 

de análise: pluralismo, marxismo e neo-institucionalismo6.  

Para os pluralistas existe uma sociedade plural e com competição acirrada 

entre diversos grupos de interesses. Através do confronto mútuo entre as diferentes 

organizações sociais na tessitura das políticas públicas, a competição tende a gerar 

bons resultados para a democracia. O Estado é concebido como uma arena 

desprovida de conteúdo ou um campo neutro a ser ocupado por variados grupos de 

interesse em constante disputa. Na concepção pluralista a governança se dá 

mediante os partidos políticos, grupos de interesses ou de pressão e canais 

institucionalizados de participação (LOTTA e MARTINS, 2004). 

O pluralismo é também fundamentado em idéias liberais, pois a política é 

vista como a ação de homens livres que lutam para defender suas liberdades e 

interesses particulares, seja de forma individual ou coletiva. Nesse sentido, sendo o 

Estado um agente neutro, sua função se estabelece em promover a conciliação dos 

interesses que interagem na sociedade, segundo a lógica do mercado (LOTTA e 

MARTINS, 2004; ROCHA, 2005; CARDOSO, 2007). 

A abordagem marxista é bastante difundida e adotada na análise das políticas 

públicas em maior ou menor grau, conforme a época e o lugar. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, após um ostracismo de aproximadamente trinta anos, autores 

marxistas chegaram a travar debates polêmicos com autores pluralistas, a partir dos 

anos de 1970. Em síntese, pode-se dizer que a análise marxista parte das relações 

entre economia, classes sociais e Estado. Essa abordagem vê as relações de 

classe, que são relações de poder, como instrumentos de análise para a 

interpretação das transformações sociais e políticas. Nesse sentido, 

  
As políticas estatais aparecem como reflexo dos interesses do 
capital, seja como fruto do Estado visto como mero “comitê” 
destinado a gerir os negócios comuns da burguesia, seja como 
resultado da ação de um Estado dotado de uma ‘autonomia relativa’, 
mas que em “última instância” vela pelos interesses do capital 
(ROCHA, 2005, p. 13). 
 

                                                 
6 Uma discussão mais detalhada sobre esses modelos analíticos, especialmente sobre o neo-
institucionalismo é realizada por Rocha (2005). 
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Apesar de se colocarem em permanente antagonismo, o pluralismo e o 

marxismo se unem na ênfase analítica centrada na sociedade, sendo a ação estatal 

sempre uma resposta a estímulos vindos ou de grupos de interesse ou do capital 

(ROCHA, 2005; CARDOSO, 2007). 

O neo-institucionalismo contrapõe-se a essas abordagens, colocando o 

Estado como foco analítico privilegiado, que passa a explicar a natureza das 

políticas governamentais, exercendo influência permanente sobre a sociedade civil. 

Nessa perspectiva, Rocha (2005, p. 14) destaca que para o neo-institucionalismo, 
 

[...] o Estado, ao contrário do que defendem os pluralistas e 
marxistas, não se submete simplesmente a interesses localizados na 
sociedade, sejam das classes ou dos grupos de interesse. As ações 
do Estado, implementadas por seus funcionários, obedecem à lógica 
de buscar reproduzir o controle de suas instituições sobre a 
sociedade, reforçando sua autoridade, seu poder político e sua 
capacidade de ação e controle sobre o ambiente que o circunda. 

  

Nesse sentido, a burocracia estatal, especialmente a de carreira, torna-se um 

agente importantíssimo no estabelecimento das políticas de longo prazo, muitas 

vezes diversas das demandadas pelos atores sociais, colocando-se, portanto, o 

Estado como “variável independente”, dotado de autonomia de ação, expressão do 

insulamento da burocracia estatal. Essa capacidade que a burocracia tem de 

elaborar e implementar políticas com autonomia, é em parte, resultante de um poder 

privilegiado que ela detém: o acesso e controle diferenciado da informação (ROCHA, 

2005; CARDOSO, 2007). 

Como visto, na corrente neo-institucionalista passa-se de uma análise 

societária para uma análise das instituições. Para os autores que trabalham nessa 

corrente, o Estado não seria subordinável apenas a grupos de interesses ou classes 

sociais que detém os modos de produção, pois, a própria organização estatal e a 

burocracia apresentariam interesses próprios, muitas vezes contrários de quaisquer 

outros agentes, e por deterem o poder do Estado e a cadeia de ação, as burocracias 

poderiam inclusive se transformar no mais importante agente no processo de 

decisão das políticas públicas. Logo, para os neo-institucionalistas, são as 

instituições que moldam a ação dos indivíduos mediante regras, normas e 

constrangimentos, pois as instituições têm o propósito de abaixar incertezas, criando 

estruturas estáveis para a interação humana.  (LOTTA e MARTINS, 2004). 
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Dessa forma, as instituições são regras formais e informais que moldam o 

comportamento dos agentes políticos e influenciam os resultados das política 

públicas. Essa influência se dá pelo fato das instituições tornarem o curso de certas 

políticas mais fáceis do que outras, além de que, mediante suas regras, redefinem 

as alternativas políticas e mudam a posição relativa dos agentes políticos. Assim, na 

teoria neo-institucionalista, entende-se que não só os indivíduos ou grupos têm força 

relevante para influenciar as políticas públicas, mas também as regras formais e 

informais que regem as instituições, pois os formuladores e implementadores de 

políticas públicas agem e se organizam de acordo com regras e práticas socialmente 

construídas, conhecidas antecipadamente e aceitas (SOUZA, 2006). 

Outro aspecto importante a ser discutido dentro da abordagem neo-

institucionalista é o seu avanço de uma visão mais centrada no Estado como fator 

explicativo para uma perspectiva focada na análise política. Essa perspectiva 

analítica busca equilibrar o papel do Estado e da sociedade. Nesse sentido, o 

Estado é concebido como parte da sociedade, podendo, portanto, em casos 

específicos, ser influenciado por ela em maior grau do que a influencia (SKOCPOL, 

1995; ROCHA, 2005; CARDOSO, 2007). 

Segundo Skocpol (1995), o neo-institucionalismo centrado na análise política 

possui quatro pressupostos. O primeiro pressuposto destaca a autonomia que os 

funcionários estatais têm em relação aos interesses sociais. Os burocratas tendem a 

trabalhar no sentido de implementar políticas que atendam às suas idéias, às 

demandas de suas carreiras e organizações. Contudo, sem desconsiderar 

totalmente os outros interesses sociais, mas buscando compatibilizar os seus 

interesses com os demais. 

O segundo pressuposto destaca que as instituições políticas e as identidades 

sociais estão relacionadas. Nesse aspecto, as estruturas e processos políticos 

influenciam as identidades, metas e capacidades políticas dos grupos politicamente 

ativos, devendo-se, porém, explorar como fatores políticos e sociais se ligam para 

afetar as identidades sociais e as capacidades dos grupos envolvidos no jogo 

político. 

O terceiro pressuposto aponta que as características das instituições 

governamentais, dos sistemas partidários e das regras eleitorais, afetam o grau de 

sucesso político que qualquer grupo ou movimento pode alcançar, na medida em 

que oportunizam ou ameaçam o acesso dos grupos nas decisões políticas. Logo, a 
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capacidade de se atingir metas políticas não depende apenas da auto-consciência e 

recursos de mobilização de grupos, mas também das oportunidades relativas que as 

instituições políticas oferecem a certos grupos e negam a outros (CARDOSO, 2007). 

Por fim, o quarto pressuposto do neo-institucionalismo sustenta é a idéia de 

que as políticas adotadas anteriormente reestruturam o processo político posterior. 

Como bem afirma Cardoso (2007, p. 78),  
 

as políticas adotadas geram um efeito feedback que tanto transforma 
a capacidade do Estado (mudando as possibilidades administrativas 
para iniciativas futuras), quanto afeta a identidade social, metas e 
capacidades dos grupos para o jogo político subseqüente. Assim, o 
feedback positivo tende a influenciar a adoção futura de políticas 
análogas, e o negativo tende a barrar a reprodução de políticas 
similares. 

 

Essa última idéia salienta o processo de aprendizagem na produção das 

políticas públicas, onde os gestores públicos aprendem com o sucesso ou fracasso 

das políticas implementadas anteriormente, e agem conforme o escopo daquilo que 

aprenderam diante dos problemas com que se defrontam (ROCHA, 2005; 

CARDOSO, 2007).  

 Como visto, o neo-institucionalismo se constitui numa referência importante 

para o estudo das políticas públicas, pois abrange fatores relevantes para o 

entendimento de processos de tomada de decisões públicas, como o papel das 

instituições políticas e sua influência sobre os grupos sociais (CARDOSO, 2007).  

Contudo, não se deve minimizar a influência das outras abordagens supracitadas na 

análise e produção de políticas públicas, pois a realidade que se enfrenta são 

realidades novas e os problemas não se colocam em termos de alternativas, mas de 

articulações (DOWBOR, 2002). 

 

 

4.2.2 Aspectos sobre análise e avaliação de políticas públicas 

 

Analisar uma política consiste em estabelecer um processo de investigação 

voltado para os resultados que um dado sistema político vem produzindo ao longo 

de suas atividades. Tal investigação levanta subsídios para a avaliação das 

contribuições que certas políticas adotadas trazem ou podem trazer para a solução 

de problemas específicos. Logo, a análise da política precede a sua avaliação, ou 
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seja, para se avaliar determinada política pública atribuindo-lhe juízo de valor, é 

necessário analisá-la previamente sob critérios teóricos e metodológicos bem 

definidos e delimitados.   

Ao se analisar campos específicos de políticas públicas como as políticas 

econômicas, financeiras, tecnológicas, sociais e ambientais, o interesse da análise 

não se restringe meramente a aumentar o conhecimento sobre planos, programas e 

projetos desenvolvidos e implementados por essas políticas setoriais, mas, 

sobretudo, explanar as leis e princípios próprios das políticas específicas e analisar a 

inter-relação entre instituições políticas, o processo político e os conteúdos de 

política com o arcabouço dos questionamentos tradicionais da ciência política 

(FREY, 2000). 

Não obstante, a “análise de política” pode ser considerada como uma técnica 

de estudo que permite formar uma opinião acerca de determinada política pública. 

De acordo com os interesses e do ponto do qual se interpreta e analisa a política 

pública, diversos julgamentos podem ser obtidos sobre a mesma, o que possibilitam 

comparações com outras políticas, ou até mesmo intervenções de ordem prática 

(SAMPAIO E ARAÚJO JR, 2006). 

No Brasil, os estudos voltados para análise e avaliação de políticas públicas 

setoriais são recentes e esporádicos, com ênfase analítica nas estruturas e 

instituições ou na caracterização dos processos de negociação das políticas 

setoriais específicas7. Tais estudos foram, sobretudo, de natureza descritiva com 

variedade de níveis de complexidade analítica e metodológica, com predomínio de 

micro-abordagens contextualizadas, porém dissociadas dos macro-processos ou 

ainda restrita a uma única abordagem e limitadas no tempo. Em geral, tais estudos 

carecem de um embasamento teórico, considerado pressuposto essencial para que 

se possa chegar a um maior nível de generalização dos resultados adquiridos 

(FREY, 2000). 

Frey (2000) destaca que devido a essa carência de teorização a “análise 

política” (policy analysis) tem recebido várias críticas quanto a sua cientificidade. No 

entanto, essa “falta” de teorização é explicável, se levado em conta o interesse de 

conhecimento próprio da “análise política”, que é saber a empiria e a prática política. 

                                                 
7 Referente à política ambiental brasileira, ver Little (2003) e Ferreira (2003); referente à política 
ambiental municipal, ver Ferreira (2003) e Neves (2006).  
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Em todo esse processo a definição de dimensões ou estruturas de análise é 

fundamental para subsidiar processos analíticos e avaliativos de qualquer objeto de 

estudo. Entretanto, no campo da política pública, deve-se ainda considerar o fato de 

que o instrumento analítico-conceitual disponível (deficitário), foi elaborado nos 

países industrializados, e, portanto, ajustado às particularidades das democracias 

mais consolidadas do Ocidente. Nesse caso, Frey (2000) defende “que é preciso 

uma adaptação do conjunto de instrumentos da análise de políticas às condições 

peculiares das sociedades em desenvolvimento” (2000, p. 215, 216).  

Assim sendo, ao se considerar o quadro teórico deficitário e as peculiaridades 

dos contextos políticos e socioeconômicos em que os estudos sobre políticas 

públicas se debruçam, uma questão fundamental se levanta indagando quais 

dimensões e/ou estruturas devem ser consideradas na “análise política”.  

Para Frey (2000) a estrutura analítica da própria ciência política deve ser a 

base para a policy analysis (análise política). Essa estrutura analítica é composta por 

três dimensões, que são ilustradas pelo emprego dos conceitos em inglês de polity 

para denominar as instituições políticas, politics para os processos políticos, e policy 

para os conteúdos da política. O quadro 4 demonstra essa estrutura analítica, 

denominada aqui de modelo 3 P (polity, politics e policy). 
 
 

Dimensões da Policy Analysis Conceituação 

Polity - Dimensão institucional 
Refere-se à ordem do sistema político, delineada 
pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional 
do sistema político-administrativo. 

Politics – Dimensão processual 

Focaliza o processo político, normalmente de 
caráter conflituoso, no que diz respeito à 
imposição de objetivos, aos conteúdos e às 
decisões de distribuição. 

Policy – Dimensão material 

Refere-se aos conteúdos concretos, ou seja, à 
configuração dos programas políticos, aos 
técnicos e ao conteúdo material das decisões 
políticas. 

 
Quadro 4: Dimensões da análise política – Modelo 3P. Fonte: Frey (2000). 

 

No entanto, outros autores apontam estruturas analíticas menos amplas para 

a “análise política”, porém, sem fugir dos princípios analíticos apresentados por Frey 

(WALT E GILSON, 1994; ARAÚJO E MACIEL, 2001; VIANA, 1996; SOUZA E 

BARROS, 2007; BARROS, SILVEIRA E GEHLEN, 2007). Aqui são destacadas as 

categorias de análise do conceito de políticas públicas encontradas em Souza e 
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Barros (2007). O quadro 5 abaixo representa esse modelo analítico e os principais 

pontos a serem discutidos em cada categoria de análise. 
 

Modelo de Análise de Políticas Públicas 

Categorias analíticas Elementos de análises 

Base Legal 

 Marcos legais do município que tratam da questão ambiental. 
 Funcionalidade dos marcos legais. 
 Não-conformidades com a base legal no trato das questões 

ambientais. 

Aparato Institucional 
 Estrutura organizacional do aparato institucional. 
 Infra-estrutura do órgão gestor da política ambiental. 
 Capacidade técnica, tecnológica e operacional. 

Planejamento e Gestão  Modelos de planejamento e de gestão. 
 Estrutura de planejamento e gestão (planos programas e projetos). 

Controle Social  Estrutura organizacional e funcionamento de instâncias colegiadas. 

 
Quadro 5: Modelo de Análise de Políticas Públicas. Baseado em Souza e Barros (2007). 
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5 METODOLOGIA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL 

  

5.1 Aspectos conceituais 
 

5.1.1 Conceito de avaliação 

 

Em termos de concepção, etimologicamente, o termo avaliação significa valor, 

esforço de apreciar efeitos reais, determinando o que é bom e ruim. Portanto, trata-

se de um julgamento valorativo e não é um ato neutro, exterior às relações de poder, 

mas acima de tudo, é um ato político que exige postura de objetividade e de 

independência, sendo por natureza, uma atividade multidisciplinar (SILVA, 2001). 

No campo do planejamento e da gestão, a avaliação8 é a comparação do 

planejado com o alcançado, que serve para obter subsídios a fim de melhorar 

sucessiva e sistematicamente o planejamento, a implementação de ações e o 

desempenho da organização (PFEIFFER, 2005). 

Nesse sentido, a avaliação pode ser entendida “como um processo 

sistemático de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, 

de forma contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a 

estimular seu aperfeiçoamento” (BELLONI, MAGALHÃES e SOUZA, 2007, p. 15). 

Os modelos de avaliação9 mais considerados na literatura podem ser 

classificados basicamente em dois tipos: 1) avaliação de processo; e 2) avaliação de 

impacto (SILVA, 2001). 

A avaliação de processo é o modelo de avaliação voltado para aferir a 

eficácia de programas e projetos. Ou seja, em que medida determinadas ações 

programadas estão sendo implementadas conforme diretrizes preestabelecidas e 

quais as relações entre produto gerado e as metas previstas ou desejadas. “A 

avaliação de processo se preocupa, especificamente, em identificar a relação entre 

metas atingidas x metas propostas e com a adequação entre meios utilizados na 

implementação e os objetivos originais” (SILVA, 2001, p. 82). 

                                                 
8 Deve-se evitar uma concepção simplista de avaliação como apenas um exame comparativo entre o 
proposto e o realizado. Deve-se ir mais além. Pois a comparação entre objetivos e resultados é 
apenas uma parte do processo avaliativo e não oferece os elementos necessários para o sistemático 
aperfeiçoamento da atividade, instituição ou política pública adotada. 
9 São modelos de avaliação de políticas públicas que se distinguem pelo objeto (natureza da 
avaliação), pela lógica e pela finalidade da avaliação. 
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Já a avaliação de impacto tem como foco central mudanças quantitativas e 

qualitativas decorrentes de determinadas políticas, programas ou projetos sobre as 

condições de vida de uma população, tendo como critério a efetividade, que parte da 

suposição de que existe relação causal entre uma variável independente (programa 

ou projeto) e uma variável dependente (alteração nas condições socioambientais). 

A proposta de avaliação desenvolvida neste trabalho enquadra-se no tipo 

avaliação de processo, cujo critério básico de avaliação proposto é a eficácia10, por 

tentar comparar o realizado com o previsto diante do que foi estabelecido nos 

objetivos da política em estudo ou em plano de ação específico. 

 

 
5.1.2 Indicadores para avaliação de políticas públicas 

 

Os indicadores são elementos fundamentais em todo e qualquer processo de 

avaliação. Assim, na avaliação de políticas públicas é preciso se estabelecer frente 

às categorias de análise uma série de indicadores que sirvam de parâmetros para 

identificar aspectos positivos e negativos do objeto avaliado. 

Aqui são apresentados alguns conjuntos de indicadores políticos-institucionais 

úteis para a avaliação de uma política ambiental municipal, especialmente no que se 

diz respeito às categorias de análise da política pública: base legal, aparato 

institucional, planejamento e gestão, controle social. 

O primeiro conjunto de indicadores diz respeito aos princípios da 

sustentabilidade que uma política pública deve seguir para ser sustentável tanto no 

seu enfoque como nos seus resultados. Trata-se dos “Princípios de Bellagio”, uma 

forma de análise qualitativa reconhecida internacionalmente como instrumento de 

avaliação de processos políticos rumo ao desenvolvimento sustentável (HARDI e 

ZDAN, 1997). 

Os Princípios de Bellagio foram formulados em 1996, por um grupo 

internacional de especialistas em avaliação e pesquisadores que se reuniram no 

Centro de Estudo e Conferência da Fundação Rockefeller em Bellagio, Itália, com a 

                                                 
10 Aqui vale ressaltar as diferenças básicas entre os termos eficácia, eficiência e efetividade, 
comumente utilizados em processos de avaliação. A eficácia refere-se ao grau em que os objetivos e 
metas foram alcançados na população beneficiada de determinado programa ou projeto num dado 
período de tempo. A eficiência, também reconhecida como rentabilidade econômica, refere-se à 
relação entre custos despendidos e os resultados de um programa ou projeto. Enquanto a 
efetividade trata-se da relação entre resultados e objetivos (medida de impacto). 
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finalidade de levantar o estado da arte, revisar os dados e as diferentes iniciativas de 

avaliação de sustentabilidade, além de sintetizar a percepção geral sobre os 

principais aspectos relacionados à avaliação de desenvolvimento sustentável 

(DALAL-CLAYTON e BASS, 2002; CEZARE, MALHEIROS e PHILIPPI JR, 2007). 

São dez os princípios selecionados que servem como orientação para avaliar 

e melhorar a escolha, utilização, interpretação e comunicação de indicadores de 

uma política de desenvolvimento sustentável (Figura 4). Eles foram formulados com 

a intenção de serem utilizados na implementação de projetos de avaliação de 

iniciativas de desenvolvimento, desde o nível comunitário, chegando até as 

experiências internacionais, incluindo os níveis intermediários (VAN BELLEN, 2007). 

 

 
Figura 4: Princípios de Bellagio. Fonte: Cezare, Malheiros e Philippi Jr (2007, p. 420) com base em 
Hardi e Zdan (1997).  

 

O princípio 1 refere-se ao ponto inicial, onde deve-se construir uma visão 

coletiva do que seja sustentabilidade e estabelecer as metas que revelem uma 

definição prática desta visão em termos do que seja relevante para a tomada de 

decisão. Os princípios 2 até 5 abordam o conteúdo e a necessidade de repensar o 

sistema por inteiro com foco em questões prioritárias. Os princípios 6 até 8 lidam 

com a questão-chave do processo de desenvolvimento em bases sustentáveis que é 

a participação social efetiva e capacitada, enquanto que os princípios 9 e 10 se 

referem à necessidade de estabelecer capacidade contínua de avaliação (HARDI e 

ZDAN, 1997; CEZARE, MALHEIROS e PHILIPPI JR, 2007). O quadro 6 apresenta 

um resumo desses princípios. 
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1- GUIA DE VISÃO E METAS 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Ser guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e das metas que definam esta visão. 

2- PERSPECTIVA HOLÍSTICA 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Incluir uma revisão do sistema todo e de suas partes. 
 Considerar o bem-estar dos subsistemas ecológico, social e econômico, seu estado atual, bem como sua direção e 

sua taxa de mudança, de seus componentes, e a interação entre as suas partes. 
 Considerar as conseqüências positivas e negativas da atividade humana de um modo a refletir os custos e benefícios 

para os sistemas ecológico e humano, em termos monetários e não monetários. 
3- ELEMENTOS ESSENCIAIS 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Considerar a eqüidade e a disparidade dentro da população atual e entre as gerações presentes e futuras, lidando 

com a utilização de recursos, superconsumo e pobreza, direitos humanos e acessos a serviços. 
 Considerar as condições ecológicas das quais a vida depende. 
 Considerar o desenvolvimento econômico e outros aspectos que não são oferecidos pelo mercado e contribuem para 

o bem-estar social e humano. 
4- ESCOPO ADEQUADO 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Adotar um horizonte de tempo suficientemente longo para abranger as escalas de tempo humana e dos ecossistemas 

atendendo às necessidades das futuras gerações, bem como da geração presente em termos de processo de tomada 
de decisão em curto prazo. 

 Definir o espaço de estudo para abranger não apenas impactos locais, mas, também, impactos de longa distância 
sobre pessoas e ecossistemas. 

 Construir um histórico das condições presentes e passadas para antecipar futuras condições. 
5- FOCO PRÁTICO 
A política rumo à sustentabilidade deve ser baseada em: 
 Um sistema organizado que relacione as visões e metas dos indicadores e os critérios de avaliação. 
 Um número limitado de questões-chave para análise. 
 Um número limitado de indicadores ou combinação de indicadores para fornecer um sinal claro do progresso. 
 Na padronização das medidas quando possível para permitir comparações. 
 Na comparação dos valores dos indicadores com as metas, valores de referência, padrão mínimo e tendências. 

6- ABERTURA / TRANSPARÊNCIA (OPENNESS) 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Construir os dados e indicadores de modo que sejam acessíveis ao público. 
 Tornar explícitos todos os julgamentos, suposições e incertezas nos dados e nas interpretações. 

7- COMUNICAÇÃO EFETIVA 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Ser projetada para atender às necessidades do público e do grupo de usuários. 
 Ser feita de uma forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e engajem os tomadores de decisão. 
 Procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar linguagem clara e simples. 

8- AMPLA PARTICIPAÇÃO 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Obter ampla representação do público: profissional, técnico e comunitário, incluindo participação de jovens, mulheres 

e indígenas para garantir o reconhecimento dos valores, que são diversos e dinâmicos. 
 Garantir a participação dos tomadores de decisão para assegurar uma forte ligação na adoção de políticas e nos 

resultados da ação. 
9- AVALIAÇÃO CONSTANTE 
A política rumo à sustentabilidade deve: 
 Desenvolver a capacidade de repetidas medidas para determinar tendências. 
 Ser interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas são complexos e se alteram 

freqüentemente. 
 Ajustar as metas, sistemas e indicadores com os insights decorrentes do processo. 
 Promover o desenvolvimento do aprendizado coletivo e o feedback necessário para a tomada de decisão. 

10- CAPACIDADE INSTITUCIONAL 
A política rumo ao desenvolvimento sustentável deve ser assegurada por: 
 Delegação clara de responsabilidade e provimento de suporte constante no processo de tomada de decisão. 
 Provimento de capacidade institucional para a coleta de dados, sua manutenção e documentação. 
 Apoio ao desenvolvimento da capacitação local de avaliação. 

Quadro 6: Resumo dos Princípios de Bellagio. Fonte: Hardi e Zdan (1997). 
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 Outro conjunto de indicadores diz respeito às categorias de análise de 

políticas públicas propostas neste trabalho. O quadro 7 apresenta o conjunto alguns 

indicadores11 para análise e avaliação de uma política ambiental municipal. 

  

Categorias 
analíticas Indicadores políticos-institucionais 

Base Legal 
 Existência de marcos legais para tratamento da questão ambiental. 
 Nível de conformidade das ações ambientais conduzidas pelo poder local com 

relação à base legal estabelecida. 

Aparato 
Institucional 

 Existência de estrutura organizacional do aparato institucional. 
 Nível de capacidade técnica, tecnológica e operacional do órgão. 
 Relação entre execução financeira e orçamento. 
 Quantitativo de recursos captados e investidos no setor. 
 Nível de utilização dos instrumentos de políticas públicas. 
 Quantitativo de recursos humanos e suas qualificações profissionais. 

Planejamento e 
Gestão 

 Modelos de planejamento e de gestão adotados. 
 Quantitativo de planos, programas e projetos propostos.  
 Nível de implementação das ações propostas. 

Controle Social 

 Quantitativo de parcerias estabelecidas para a gestão. 
 Nível de articulação e relacionamento institucional com organizações externa. 
 Capacidade de articulação política e de parcerias institucionais. 
 Relação quantitativa e qualitativa das formas de participação social. 
 Nível predominante de participação social na gestão. 
 Existência e formas de processo de transparência e divulgação dos resultados.

 
Quadro 7: Indicadores políticos-institucionais para análise e avaliação de políticas públicas. 
 

 

5.2 Procedimentos metodológicos 
 

Os procedimentos metodológicos para análise e avaliação da política 

ambiental municipal vinculam três elementos, que no seu conjunto, ajudam a 

visualizar a lógica inerente a todo o processo: O ciclo de análise e avaliação com 

sua divisão em “passos”, os processos analíticos, e os instrumentos de análise. 

                                                 
11 Indicadores são situações ou características que servem como sinal comprobatório de um outro fato.  Nesse sentido, os 
indicadores devem ser objetivamente comprováveis, a ponto de serem especificados de tal forma que sua mensuração seja 
independente de “achismos” ou de opiniões pessoais, senão baseadas em fatos e evidências. (PFEIFFER, 2000). 
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Isso significa que os procedimentos metodológicos são divididos em fases, e 

que dentro de cada fase (passo) ocorrem processos para as quais são necessárias 

entradas que resultam em saídas, cuja execução depende de instrumentos de 

trabalho apropriados. A figura 5 apresenta o ciclo metodológico elaborado e aplicado 

nesta dissertação. 

 

 

Figura 5: Ciclo da análise e avaliação da política pública. 

 
O Passo 01 (ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL) caracteriza-se pelo 

conjunto de atividades de análise documental da legislação ambiental local e 

arcabouços legais relacionados. Nessa etapa são identificados os marcos legais 

municipais referentes ao tratamento da questão ambiental, especialmente as leis 

que esboçam a política de meio ambiente com seus objetivos e instrumentos 

operacionais. Essa fase se encerra com uma avaliação da funcionalidade dos 

marcos legais e das condições existentes de não-conformidade legal na atuação do 

poder local.   
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O Passo 02 (ANÁLISE DO APARATO INSTITUCIONAL) caracteriza-se pelo 

processo de análise e verificação das condições de existência do órgão municipal 

responsável pela gestão do meio ambiente e execução da política ambiental. Nessa 

fase são analisados os aspectos relacionados ao nível de capacidade técnica, 

tecnológica e operacional do órgão gestor ambiental. O principal objetivo dessa fase 

é avaliar até que ponto o aparato institucional tem suprido de forma satisfatória as 

demandas reais para uma gestão ambiental adequada às necessidades vigentes.  

O Passo 03 (ANÁLISE DO MODELO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO) 
caracteriza-se pela análise da atuação do órgão gestor ambiental na concretização 

da política de meio ambiente mediante planos, programas e projetos específicos.  

Nessa fase é dado um enfoque peculiar ao modelo de gestão adotado, verificando o 

quanto o órgão gestor tem atendido aos temas essenciais do planejamento e da 

gestão ambiental.   

O Passo 04 (ANÁLISE DO CONTROLE SOCIAL) caracteriza-se pela análise 

do conselho municipal de meio ambiente, a principal instâncias de participação 

social da política ambiental. Também nesta fase é analisada a funcionalidade do 

conselho quanto a critérios básicos identificados na literatura.  

O Passo 05 (ANÁLISE DO CONTEXTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA) 
caracteriza-se pela descrição do contexto político, social, econômico e ambiental 

defronte à política ambiental analisada. Nessa etapa é realizada uma análise de 

conjuntura, identificando fatores do contexto que estão fortemente influenciando a 

política de meio ambiente e de desenvolvimento do município. Essa etapa se 

encerra com a uma avaliação geral da política ambiental e de uma análise das 

propostas de intervenção disponíveis para o município, quanto aos princípios da 

sustentabilidade, encerrando assim todo o processo cíclico de análise. A seguir no 

quadro 8 são apresentados os procedimentos metodológicos, assim como os 

processos e instrumentos a serem aplicados em cada fase de análise. 
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Processos 
Passo do Ciclo 

Entradas Atividades Saídas 
Instrumentos 

Passo 01 
Análise do 
Arcabouço 

Legal 

 Conjunto da legislação 
ambiental local e normas 
afins. 

 Análise documental da 
legislação. 

 Identificação dos objetivos 
e instrumentos da política 
ambiental. 

 Identificação e análise das 
conformidades legais. 

 Histórico da 
institucionalização da 
ação ambiental no 
município. 

 Relação dos marcos 
legais identificados. 

 Relação dos objetivos e 
instrumentos da política 
ambiental. 

 Relação das não-
conformidades legais. 

 Listas de 
checagem. 

 Matrizes e 
quadros de 
verificação. 

Passo 02 
Análise do 

Aparato 
Institucional 

 Histórico da 
institucionalização da ação 
ambiental no município. 

 Relação dos marcos legais 
identificados. 

 Relação dos objetivos e 
instrumentos da política 
ambiental. 

 Relação das não-
conformidades legais. 

 Análise das atribuições e 
da estrutura organizacional 
do órgão gestor ambiental. 

 Análise das capacidades 
técnicas, tecnológicas e 
operacionais do órgão 
gestor ambiental. 

 

 Relação dos objetivos 
organizacionais, dos 
papéis e das atribuições 
inerentes ao órgão 
gestor. 

 Estrutura organizacional 
do órgão gestor. 

 Avaliação geral da 
capacidade operacional 
do órgão gestor.  

 Quadro de 
atribuições. 

 Organograma. 
 Listas de 

checagem. 
 Quadros de 

verificação. 

Passo 03 
Análise e do 
Modelo de 

Planejamento e 
Gestão 

 Relação dos objetivos 
organizacionais, dos papéis 
e das atribuições inerentes 
ao órgão gestor. 

 Estrutura organizacional do 
órgão gestor. 

 Avaliação geral da 
capacidade operacional do 
órgão gestor.  

 Identificação e descrição 
do modelo de planejamento 
e gestão. 

 Análise do órgão gestor 
quanto ao atendimento dos 
temas essenciais do 
planejamento e da gestão 
ambiental. 

 Avaliação geral do 
modelo de planejamento 
e gestão adotado. 

 Listas de 
checagem. 

 Matrizes de 
avaliação de 
desempenho de 
projetos. 

 Quadros de 
verificação. 

Passo 04 
Análise do 

Controle Social 

 Avaliação geral do modelo 
de planejamento e gestão 
adotado. 

 Descrição do 
funcionamento do 
Conselho Municipal de 
Meio Ambiente. 

 Análise da funcionalidade 
do Conselho de Meio 
Ambiente. 

 Quadro avaliativo do 
controle social sobre a 
política publica. 

 Listas de 
checagem. 

 Matrizes e 
quadros de 
verificação. 

Passo 05 
Análise do 
Contexto e 

Avaliação da 
Política Pública 

 Resultados finais das 
análises anteriores. 

 Informações políticas, 
sociais, econômicas e 
ambientais do município. 

 Análise da conjuntura que 
afeta diretamente a política 
ambiental local. 

 Análise das propostas de 
intervenção existentes 
quanto aos princípios da 
sustentabilidade. 

 Avaliação da política de 
meio ambiente quanto aos 
seus elementos estruturais. 

 Quadro avaliativo geral 
da política ambiental 
municipal analisada. 

 Matrizes de 
avaliação. 

 
Quadro 8: Esquema de processamento dos procedimentos metodológicos para análise a avaliação da 
política ambiental em estudo. 
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6 POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL 
 

6.1 Institucionalização e descentralização da ação ambiental no Brasil 
 

As políticas ambientais podem ser identificadas em pelo menos três tipos de 

políticas: as regulatórias, as estruturadoras e indutoras de comportamento. As 

políticas regulatórias relacionam-se à elaboração de legislação específica que 

estabelecem e regulamentam normas e regras de uso e acesso ao ambiente natural 

e a seus recursos, além de criar aparatos institucionais que garantam o cumprimento 

das leis. As políticas estruturadoras dizem respeito à intervenção direta do poder 

público ou de organizações não governamentais na proteção do meio ambiente. 

Como exemplo de políticas estruturadoras tem-se a criação de unidades públicas ou 

privadas de conservação da natureza, a execução ou financiamento de projetos 

locais de conservação ambiental, entre outros. Por sua vez, as políticas indutoras 

referem-se a ações que objetivam influenciar o comportamento de indivíduos ou 

grupos sociais. São políticas normalmente identificadas com a noção de 

desenvolvimento sustentável, implementadas mediante linhas especiais de 

financiamento ou políticas fiscais e tributárias (CUNHA e GUERRA, 2003). 

Através do trabalho de Cunha e Guerra (2003) é possível identificar três 

grandes períodos de consolidação da ação ambiental no Brasil: a) um primeiro 

período, de 1930 a 1971, marcado pela construção de uma base de regulação dos 

usos dos recursos naturais, época em que os primeiros Parques Nacionais foram 

estabelecidos e os primeiros códigos ambientais, apenas promulgados (códigos 

florestais, das águas e das minas); b) um segundo período, de 1972 a 1987, em que 

a ação intervencionista do Estado chega ao ápice, ao mesmo tempo em que 

aumenta a percepção da crise ecológica global; e c) um terceiro período, de 1988 

aos dias atuais, marcado pelos processos de democratização e descentralização 

decisórias e pela rápida disseminação da noção de desenvolvimento sustentável. 

Essa proposta de periodização da ação ambiental no Brasil condiz com uma 

outra proposta de periodização que trata da evolução da institucionalização da 

questão ambiental no âmbito internacional, que também é marcada em três 

períodos: a) o período da NORMATIZAÇÃO AMBIENTAL em que os aparelhos de 

Estado voltaram sua atenção para a normatização do uso de recursos naturais 

(destaques nos Estados Unidos de 1948 a 1968 – “início da moderna legislação 
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ambiental” – e no Brasil, com o Código das Águas de 1934); b) o período da 

INSTITUCIONALIZAÇÃO AMBIENTAL, situado entre os anos de 1970 e 1980, em 

que os aparelhos de Estado criam organismos públicos com funções específicas na 

área ambiental (destaques nos Estados Unidos – criação do Conselho da Qualidade 

Ambiental, da Agência de Proteção Ambiental e da Administração Oceânica e 

Atmosférica Nacional em 1970 e no Brasil, com a criação da Secretaria Especial do 

Meio Ambiente, em 1973); c) e o período atual da GLOBALIZAÇÃO AMBIENTAL 

iniciada nos anos 1990, caracterizado fortemente pela internalização da consciência 

da globalização dos problemas ambientais no âmbito das decisões públicas 

traduzida pela adaptação dos arcabouços jurídicos e organizacionais a 

compromissos internacionais em torno de princípios de desenvolvimento sustentável 

(destaque na assinatura de protocolos diplomáticos na Rio-92, entre outros) 

(BURSZTYN,1994). 

No processo de institucionalização da ação ambiental no Brasil diversos 

marcos tiveram destaques.  Dentre eles, dois foram muito importantes para a 

configuração institucional de uma política ambiental para o país. O primeiro foi a 

criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) em 1973, que mesmo de 

forma acanhada, modesta e secundária no conjunto das políticas vigentes na época, 

veio a exercer papel importante na configuração de uma política de meio ambiente 

nacional. O segundo foi o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA) em 1981, que com seus objetivos e instrumentos estabeleceu a pretensão 

legal e imperativa de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação e 

conservação do meio ambiente.  

Mediante a PNMA foram estabelecidos importantes instrumentos de políticas 

públicas para o meio ambiente tais como o licenciamento ambiental, os estudos 

prévios de impactos ambientais, o zoneamento ecológico, a fiscalização ambiental, o 

sistema de informações ambientais, dentre outros. Porém, a maior contribuição da 

PNMA foi a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)12, que estabeleceram mecanismos 

institucionais para estruturação da gestão ambiental pública no país. 

                                                 
12 A instituição do CONAMA constituiu-se num grande avanço sobre o prisma da gestão pública na 
sua época, por reunir para o exercício de funções deliberativas e consultivas em matérias da política 
ambiental, segmentos representativos da sociedade civil e do setor público nos seus vários níveis. O 
CONAMA surgiu como um fenômeno atípico dentro de uma estrutura centralizadora de setor público 
pouco aberta à participação da sociedade civil. 
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 A PNMA como uma política nacional e não federal veio com o objetivo maior 

de congregar todos os entes políticos em atividades coordenadas de enfrentamento 

dos problemas ambientais mediante o SISNAMA.  

É importante notar que o SISNAMA, não possui uma expressa previsão 

constitucional, pois foi estabelecido em lei anterior à Constituição Federal de 1988, 

diferentemente de outros sistemas expressos constitucionalmente (Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos, Sistema Tributário Nacional, Sistema Único de Saúde, etc.). 

Assim, o SISNAMA criado por uma lei anterior à Constituição Federal, porém 

recepcionada pela Carta Magna, ante a inexistência de previsão constitucional, 

somente pode ser compreendido como uma estrutura de colaboração entre os 

diferentes entes federativos (Estados, o Distrito Federal e os Municípios que se 

congregam para formar a União) (ANTUNES, 2005).  

Tendo em vista a autonomia constitucional de Estados e Municípios, o 

SISNAMA não pode ser organizado como uma estrutura hierárquica na qual os 

Municípios seriam seus primeiros degraus na cadeia, com os Estados ocupando 

uma função intermediária e a União o topo da escala. Respeitando as competências 

e autonomias constitucionais, Municípios e Estados podem criar suas políticas de 

meio ambiente e estabelecer sistemas de meio ambiente em consonância com suas 

realidades locais colaborando assim para o alcance dos objetivos gerais 

estabelecidos pela política nacional organizada e estruturada mediante o SISNAMA 

(ANTUNES, 2005; LITTLE, 2003). 

De forma a sintetizar o processo de institucionalização da ação ambiental no 

Brasil, o quadro 9 apresenta um resumo dos marcos importantes na evolução das 

políticas ambientais no Brasil com base na periodização proposta por Cunha e 

Guerra (2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 



Construção de uma base de regulação (1930 – 1971) 
Políticas regulatórias Políticas Estruturadoras Políticas indutoras 

 Promulgação dos códigos: Florestal, das Águas e de Minas (1934). 
 Criação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

(FBCN) (1956). 
 Criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) (1963). 
 Promulgação ou reformulação dos códigos de pesca (1965), de minas 

(1967), de minas (1967) e florestal (1967). 
 Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 

(1967). 

 Proposta de criação de parques nacionais e estaduais; declaração de 
áreas florestais como florestas protetoras (1934). 

 Criação do primeiro parque: Parque Nacional de Itatiaia-RJ (1937). 
 Criação da primeira Floresta Nacional na Amazônia: FLONA de 

Caxuanã (1961). 
 Criação de 26 Unidades de Conservação (13 em área de Mata 

Atlântica e 1 na Floresta Amazônica). 

 Idéias não formalizadas no período. 

Intervencionismo do Estado e Crise Ecológica Global (1972 – 1987) 
Políticas regulatórias Políticas Estruturadoras Políticas indutoras 

 Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) (1973). 
 Criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(CODEVASF) (1974). 
 Criação do Ministério do Desenvolvimento, Urbanização e Meio 

Ambiente (1985). 
 Resolução sobre a obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) (1986). 

 Formulação da Política Nacional do Meio Ambiente (1981). 
 Definição e criação de Áreas de Proteção Ambiental em todo o 

território nacional (APA), criadas em 1981 e regulamentadas em 1990. 
 Elaboração da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema de 

Licenciamento de Atividades poluidoras (1981). 
 Criação do Projeto de Assentamento Extrativista, através da Portaria 

627/1985. 
 Criação de 76 Unidades de Conservação (15 em área de Mata 

Atlântica e 26 na Floresta Amazônica). 

 Idéias não formalizadas no período. 

Democratização e Descentralização Decisória (1988 aos dias atuais) 
Políticas regulatórias Políticas Estruturadoras Políticas indutoras 

 Promulgação de leis dos crimes relativos aos agrotóxicos e à poluição 
(1989). 

 Criação do Ibama pela fusão da Secretaria Especial do Meio Ambiente, 
Superintendência da Borracha, Superintendência da Pesca e do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (1989). 

 Criação da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 
(1990). 

 Vinculação do IBAMA como órgão gerenciador da PNMA à Secretaria 
do Meio Ambiente da Presidência da República. 

 Criação do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (MMA) 
(1993). 

 Transformação do MMA em Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (1995). 

 Criação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e do Conselho 
Nacional dos Recursos Hídricos (1997). 

 Promulgação da Lei de Crimes Ambientais (1998). 
 Criação da Agência Nacional das Águas (ANA) (2000). 
 Criação do Sistema de Unidades de Conservação (SNUC) (2000). 
 Criação do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (2001). 

 Reformulação de aspectos da Política Nacional do Meio Ambiente 
(1989). 

 Criação das Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental 
(1990). 

 Criação de 10 Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE). 
 Elaboração da Política Nacional de Integração para a Amazônia Legal 

(1995). 
 Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos (1997). 
 Estímulo do governo federal à elaboração do Zoneamento Econômico 

e Ecológico (ZEE). 
 Realização do ZEE de Rondônia, sob patrocínio do Banco Mundial 

(1989). 
 Promulgação da Política Nacional de Educação Ambiental (1999). 
 Promulgação do Estatuto das Cidades (2001). 
 Criação de 119 Unidades de Conservação (23 em área de Mata 

Atlântica e 51 na Floresta Amazônica). 

 Proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos sócio-
econômicos para melhoria da qualidade ambiental e do uso dos 
recursos naturais (1999). 

 Ratificação de acordos e protocolos internacionais promulgados na 
ECO 92. 

 Construção de Agenda 21 nos âmbitos local, regional e nacional (a 
partir de 1992). 

 Criação de formas de fomento ao manejo florestal de uso múltiplo e de 
ações de combate e prevenção a incêndios florestais e à capacitação 
para o planejamento e uso da terra (década de 1990). 

 Promoção de ações de educação ambiental, incentivos aos processos 
de gestão ambiental para reversão de práticas agropecuárias (década 
de 1990).   

 
Quadro 9: Marcos importantes na evolução das políticas ambientais no Brasil (1930 aos dias atuais)



Diante da proposta de periodização da institucionalização da ação ambiental 

no Brasil, é possível identificar nove marcos legais, considerados os principais 

arcabouços jurídicos para a gestão ambiental pública. O quadro 10 em seguida 

enumera em ordem cronológica esses principais marcos. 
 

Principais Marcos Legais para Gestão Ambiental no Brasil 

1. Código das Águas – Decreto no 24.642 de 1934. 
2. Código Florestal – Lei no 4.771 de 1965. 
3. Política Nacional de Meio Ambiente – Lei no 6.938 de 1981. 
4. Constituição Federal de 1988 (Artigo 225). 
5. Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei no 9.433 de 1997. 
6. Lei de Crimes Ambientais – Lei no 9.605 de 1998. 
7. Política Nacional de Educação Ambiental – Lei no 9.795 de 1999. 
8. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) – Lei no 9.985 de 2000. 
9. Estatuto das Cidades – Lei no 10.257 de 2001.  
 
Quadro 10: Principais marcos legais da gestão ambiental brasileira. Fonte: Souza e Barros (2007); 
Philippi Jr e Bruna (2004). 

 

A partir da década de 1990 a ação governamental na gestão do meio 

ambiente no Brasil se intensificou, mesmo num momento de forte crise financeira e 

fiscal que o aparelho de Estado passava diante de macro-políticas neoliberais que 

se estabeleciam no país cujas diretrizes enfraqueciam a atuação estatal na 

execução das políticas sociais de base. Nesse aspecto, as políticas ambientais 

fugiram a regra, se dando muita importância ao papel do Estado na regulação das 

questões ambientais, especialmente dentro de um contexto de descentralização e de 

participação social. Nesse momento, muitos estados e municípios se destacaram em 

experiências de descentralização das políticas ambientais. 

Atualmente o número de municípios que estão estruturando suas políticas 

ambientais vem crescendo e algumas idéias e fatores têm contribuído para esse 

processo. Entre elas temos a idéia de dimensão do Estado como fator importante 

para o desenvolvimento da sociedade, o processo da globalização, o avanço 

tecnológico, a urbanização e a cultura de participação cada vez mais crescente, 

graças ao fortalecimento dos movimentos sociais. Esses fatores estão ligados a 

processos dinâmicos de transformação social que têm colocado o poder local em 

evidência na promoção da gestão ambiental pública (DOWBOR, 1994). 

Segundo Dowbor (1994), dentro da idéia da dimensão do Estado como fator 

importante para o desenvolvimento da sociedade, especialmente dentro das políticas 

ambientais, vigorou a concepção de modernizar e fortalecer cada vez mais a 
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atuação estatal, mesmo diante da idéia generalizada de que modernizar o Estado é 

o mesmo que privatizar. O fato é que há uma progressão global da participação do 

Estado na administração do que a sociedade produz anualmente (no caso de países 

industrializados o percentual chega a ser de 50%), o que vem reforçando as idéias 

de que: 1) Se o Estado gere a metade do produto, racionalizar o setor público 

constitui-se a forma globalmente mais eficiente de se elevar a produtividade da 

sociedade; 2) e que, se as sociedades desenvolvidas se modernizam reforçando o 

Estado, isto significa que o eixo principal é fazer a administração pública funcionar 

melhor, e não reduzir sua atuação. Nesse sentido, uma atuação estatal 

descentralizada com fortalecimento político e administrativo do poder local seria um 

dos caminhos a ser percorrido para essa racionalização das funções de Estado em 

gerir e promover o desenvolvimento da sociedade.  

Outra idéia é o fator globalização, que se trata de um dos eixos mais forte de 

transformação da sociedade. Sabe-se que cerca de 500 grandes grupos econômicos 

são responsáveis por um quarto da produção do mundo, constituindo redes mundiais 

de atividades cuja presença se faz sentir em qualquer município dos países mais 

distantes. Telecomunicações evoluíram e abrangem o mundo todo e técnicas 

modernas permitem a movimentação gigantesca de dinheiro para qualquer 

continente em poucos segundos provocando mudanças estruturais nos locais aonde 

o capital se instala e se reproduz. Na verdade, nenhum país pode hoje se permitir 

dar as costas para o processo mundial de modernização e de expansão da 

globalização neoliberal. Nesse aspecto, a globalização econômica e a força dos 

mercados promovem uma homogeneização progressiva da riqueza e do 

desenvolvimento por meio do livre comércio e da completa liberdade de circulação 

dos capitais privados e por outro lado a pobreza (DOWBOR, 1994; SANTOS, 2000; 

PORTO-GONÇALVES, 2006). 

No caso brasileiro, a globalização trouxe consigo uma mudança radical da 

estratégia de desenvolvimento desde os anos de 1930, caracterizada pela alteração 

de rumo imposta pela renegociação da dívida externa, que obrigou o país, nos anos 

de 1990, a se submeter às políticas neoliberais de ajuste de corte, desenhadas pelos 

credores, organismos internacionais e alguns governos centrais, em troca de retorno 

financeiro internacional. Nesse contexto, o governo brasileiro se apresentou imóvel, 

cujo imobilismo se estendeu para outras instâncias federativas do poder estatal, 

provocando profundas desigualdades territoriais preexistentes e acirrando o conflito 
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(a guerra fiscal) entre todas as unidades da federação, em nível estadual e municipal 

(SANTOS, 2000).  

Assim, a busca contínua de níveis cada vez maiores de produtividade 

atrelada à lógica da globalização neoliberal passou a interferir na distribuição e 

ocupação de espaços geográficos e nas possibilidades e alternativas de articulação 

de ações coletivas, ao gerar constrangimentos e determinações que condicionam o 

poder local nas iniciativas de impulsionar o desenvolvimento e propiciar a gestão 

social de territórios. Nesse sentido, pensar no fortalecimento do poder local sem 

atrelá-lo ao processo de globalização é uma idéia difícil de se conceber, pois, cada 

vez mais, o espaço local é valorizado e considerado uma peça chave no processo 

de ampliação e desenvolvimento do mercado global (TORDINO, 2007).  

Atrelada ao processo de globalização, a tecnologia, por sua vez, também é 

considerada um importante eixo de mudança da sociedade ao qual a administração 

pública deve se adaptar. A informática transforma profundamente a própria lógica da 

administração, associando procedimentos administrativos à telecomunicação. 

Inovações tecnológicas vão se dando nas áreas de resíduos sólidos, esgotos, 

transporte, saúde, etc., e fazem com que o Estado central tome consciência de que 

não pode mais gerir a multiplicidade e a diversidade das ações de modernização 

necessárias que implicam efetividade no âmbito local. Nesse sentido, a 

administração local não pode limitar-se mais à cosmética urbana, porém, deve 

assumir as suas funções de promoção do desenvolvimento e de coordenação do 

crescimento urbano e do município como um todo (DOWBOR, 1994). 

Outro fator que fortalece a questão da descentralização é o processo de 

urbanização. Esse processo avançado que vem transformando sociedades rurais em 

sociedades urbanas muda radicalmente as condições da administração pública. O 

processo de urbanização tanto produz problemas, como também, traz no seu bojo, 

muitas oportunidades. As respostas aos problemas locais não podem ser 

dependentes de instâncias políticas que não os sentem. Os problemas locais devem 

ser resolvidos localmente. No entanto, observa-se uma dependência da 

administração local a outras instâncias administrativas não locais para o 

enfrentamento de problemas urgentes localizados, cujas respostas se esbarram na 

morosidade da burocracia. Entretanto, como oportunidade, surge o fato de a maioria 

da população já não se encontrar dispersa na zona rural, mas organizada (ou 

organizável) em espaços urbanos, o que abre uma grande perspectiva para as 
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soluções locais. Nesse sentido, uma afirmação de Dowbor (1994) deve ser aqui 

considerada. 
É preciso descentralizar radicalmente as atividades públicas, para 
recuperar a racionalidade administrativa do Estado; é preciso 
desenvolver as funções de mobilização e apoio técnico dos 
ministérios e secretarias às comunidades e autoridades locais, 
somando-se assim a maior competência técnica do nível central com 
a maior capacidade e flexibilidade administrativa do nível local de 
administração (p. 107). 

 

Atrelado ao processo de descentralização do poder estatal, onde o governo 

central ao deixar de se preocupar com milhares de projetos locais, desafoga sua 

agenda de trabalho, partindo para se preocupar com ações que correspondem 

efetivamente ao seu nível de atuação, a cultura da participação ganha relevância. 

Nesse aspecto, tem-se a idéia de que uma comunidade não necessita que o 

governo a substitua na resolução de todos os seus problemas, mas que lhe sejam 

dados os instrumentos da transformação. O que se caracteriza como um respeito 

político, uma dimensão da cidadania que deve ser cuidada e restaurada (DOWBOR, 

2008).  

Além dos partidos políticos e dos sindicatos, considerados eixos fundamentais 

de organização nos processos de gestão da sociedade, surge com grande força a 

organização comunitária, cuja base de existência não é o parlamento, nem o local de 

trabalho, mas o local de vida (rua, bairro, município). Nesse aspecto seria preciso 

desenvolver a democracia participativa para se combater a centralização 

administrativa, que se transforma rapidamente em centralização do poder, o que 

leva conseqüentemente a uma concentração de renda, que a partir de certo ponto 

implica na ampliação do poder político de grupos econômicos, esvaziando e 

desmoralizando os espaços formais de representação política, instaurando de forma 

contínua um ciclo vicioso de dominação política adversa aos princípios democráticos 

(DOWBOR, 1995).  

Todos essas questões vêm a fortalecer a necessidade de se estabelecer 

processos de descentralização e de participação social nas políticas públicas, 

inclusive as ambientais, tendo em vista que as ações de recuperação ou proteção do 

meio ambiente passam dominantemente pelo espaço local. Na verdade, enquanto 

não se der muita mais força ao espaço local, dificilmente se obterá uma mudança 

profunda em termos globais. Porque a mudança não se realiza apenas com leis e 

regulamentos e fiscalização, mas com profundas mudanças culturais em nível local, 
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onde os interesses difusos podem ser transformados em interesses pontuais. A 

capacidade de gestão direta local constitui o recurso de organização social mais 

subutilizado, e torna-se urgente corrigir os atrasos absurdos que caracterizam a 

administração pública brasileira atual (DOWBOR, 2008). 

 

 

6.2 Arcabouço para atuação dos municípios na gestão ambiental 
 

Como visto anteriormente, entre os argumentos utilizados para defender a 

promoção de políticas ambientais no nível municipal, destacam-se: o melhor 

tratamento dos problemas locais, por meio de um governo mais sensível às 

demandas e necessidades locais; a proteção da sociedade contra a excessiva 

centralização e concentração de poder; e as maiores chances de participação social 

nos processos decisórios. No entanto, a falta de coordenação entre municípios e o 

fato de o poder local nem sempre ser a escala mais apropriada para a ação 

econômica, social e política são argumentos freqüentemente usados para justificar a 

necessidade de ações em âmbito estadual e nacional (LITTLE, 2003). 

Little (2003) destaca que, apesar da gestão descentralizada ser apontada 

como a solução para todos os problemas, há uma série de situações problemáticas 

de ordem institucional, política, administrativa e financeira, que faz com que a maior 

parte dos municípios brasileiros ainda não tenham implementado uma política 

ambiental. Embora, existam diversos mecanismos institucionais que influenciam a 

formulação e implementação de políticas ambientais no âmbito dos municípios, eles 

são comumente desconexos e desconhecidos. Assim, buscar a identificação dos 

principais arcabouços legais e instrumentos de políticas públicas que influenciam a 

gestão ambiental na esfera municipal é um passo preliminar importante. 

O primeiro arcabouço a ser destacado é a própria Constituição Federal (CF), 

que aborda de forma evidente a questão do meio ambiente. A CF é dotada de um 

capítulo especial para as questões ambientais (artigo 225) e ao longo de diversos 

outros artigos trata das obrigações da sociedade e do Estado brasileiro para com o 

meio ambiente. A CF estabelece para os entes que compõem a República 

Federativa competência comum para a proteção ambiental e combate da poluição. 

Portanto, é inequívoco, que tanto a União, como os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios são dotados de amplas competências ambientais. Nesse aspecto, cabe à 
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União estabelecer normas gerais e aos Estados e Municípios, cabe o 

estabelecimento de normas complementares ou suplementares (LITTLE, 2003). 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) também fornece arcabouços 

para a atuação dos municípios na gestão do meio ambiente. Ao criar o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a PNMA dispõe sobre a articulação e 

responsabilidade de órgãos competentes responsáveis pelo controle e fiscalização 

de atividades capazes de provocar degradação ambiental. A PNMA também dispõe 

que os municípios, observados as normas e padrões federais estaduais, poderão 

elaborar normas supletivas e complementares relacionados à gestão do meio 

ambiente (LITTLE, 2003; PHILIPPI JR, et al, 1999; ANTUNES, 2005). Nesse sentido, 

mediante o princípio constitucional de autonomia dos entes federativos, o poder 

público local poderá estabelecer sua própria política ambiental e demais arcabouços 

legais e institucionais necessários para sua implementação desde que seja de forma 

supletiva ou complementar às políticas nacional e estadual.  

Outro arcabouço para a política e gestão ambiental municipal é a Resolução 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) de número 237/97, que 

estabelece diretrizes para que os municípios exerçam a competência do 

licenciamento ambiental, desde que possuam efetivamente conselhos municipais de 

meio ambiente com caráter deliberativo e participação social, além de possuir dentro 

do órgão executor da política de meio ambiente profissionais habilitados no quadro 

de servidores (LITTLE, 2003; ZALAUF e SAVIN, 1999). 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal no 9.605/98) é outro arcabouço 

importante. Ela dispõe sobre sansões penais e administrativas oriundas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente e reforça o papel das autoridades municipais 

na repressão dessas condutas destacando a o seu poder de polícia. A referida lei 

estabelece que a autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental 

é obrigada a promover sua apuração imediata, por meio de processo administrativo 

próprio, sob pena de co-responsabilidade (LITTLE, 2003; ZALAUF e SAVIN, 1999). 

O Estatuto das Cidades (Lei Federal no 10.257/2001) é também outro 

importante arcabouço que estabelece diretrizes gerais da política urbana e normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, e do equilíbrio 

ambiental. As principais diretrizes para a política urbana estabelecidas pelo Estatuto 

das Cidades são: a) garantia do direito a cidades sustentáveis; b) gestão 
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democrática; c) planejamento do desenvolvimento das cidades; d) ordenação e 

controle do uso do solo; e) privilégio para investimentos geradores de bem-estar 

social; f) proteção do meio ambiente natural e do patrimônio cultural; g) e audiências 

com o Poder Público Local e com a população interessada para implantação de 

empreendimentos impactantes (LITTLE, 2003; DIAS, 2002). 

Além dos arcabouços legais da legislação brasileira, a ação municipal na área 

ambiental também é respaldada por um conjunto de acordos internacionais que 

destacam a importância da ação local, a participação comunitária e a gestão 

participativa. Os principais documentos desse conjunto são: a Agenda 21 e a 

Declaração do Rio promulgadas em 1992 e a Agenda Hábitat, aprovada na 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Hábitat II), 

realizada em Istambul, Turquia no ano de 1996. Esses documentos valorizam o 

poder local, reconhecendo-o como o nível de governo a desempenhar um papel 

essencial na educação, mobilização e nas respostas à sociedade em favor do 

desenvolvimento sustentável (DIAS, 2002). A figura 6 abaixo apresenta de forma 

esquemática os arcabouços legais acima discutidos com seus princípios para ação. 

 

 
Figura 6: Arcabouços legais para a ação municipal na gestão do meio ambiente. Esquema elaborado 
pelo autor (2008). 
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6.3 Instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental municipal 
 

Diante dos arcabouços legais e institucionais que sustentam juridicamente a 

ação do poder local na gestão do meio ambiente é importante neste momento 

identificar os seus principais instrumentos de políticas públicas ordenando-os dentro 

de tipologias específicas de acordo com os seus princípios preponderantes de 

utilização. 

 Os instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental na esfera 

municipal são diversos, assim como os desafios de garantir para o município um 

ambiente saudável e propício para uma boa qualidade de vida e pleno 

desenvolvimento de seus habitantes.  

Esses desafios, de certa forma, justificam a necessidade da Gestão 

Ambiental, que consiste num processo político-administrativo que encarrega ao 

poder público local (executivo e legislativo), com participação da sociedade civil 

organizada, o dever de formular, implementar e avaliar políticas ambientais 

(expressas em planos, programas e projetos), no sentido de ordenar as ações do 

município, em sua condição de ente federativo, a fim de assegurar a qualidade 

ambiental como fundamento da qualidade de vida dos cidadãos, em consonância 

com os postulados do desenvolvimento sustentável, e a partir da realidade e das 

potencialidades locais (COIMBRA, 2004, p. 561). 

 Diante das profundas transformações políticas, econômicas, sociais, e 

geográficas que rebatem sobre a questão ambiental em nível global e local, 

especialmente no contexto da urbanização, é possível pelo menos identificar sete 

grandes desafios para a gestão ambiental municipal: 1) a expansão urbana; 2) o 

saneamento ambiental: água, esgoto e resíduos sólidos; 3) a poluição industrial; 4) 

ruídos e conflitos urbanos de vizinhança; 5) criação e manutenção áreas verdes; 6) 

comércio e prestação de serviços impactantes; e 7) cidadania ambiental (FRANCO, 

1999). 

 Para o enfrentamento desses desafios torna-se uma necessidade cada vez 

maior a formulação de uma agenda ambiental para o município, mediante o 

estabelecimento de políticas locais de meio ambiente e de desenvolvimento que 

reflitam modelos de gestão voltados para o controle e mitigação de impactos 

ambientais sobre os ambientes urbano e natural de entorno (MAGLIO, 1999).  
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 Tais modelos de gestão deverão ser atrelados aos instrumentos de políticas 

públicas disponíveis, numa perspectiva de melhoria contínua, tendo em vista a 

dinamicidade dos processos sócio-ambientais que ocorrem no âmbito local, 

especialmente no âmbito da gestão do espaço urbano. 

Assim, para obtenção em nível local de um meio ambiente sustentável, torna-

se cada vez mais imprescindível a incorporação das questões ambientais nas 

políticas setoriais urbanas (habitação, abastecimento, saneamento e ordenação do 

espaço), através da observação de critérios ambientais que visem preservar 

recursos naturais, como água, solo, ar, cobertura vegetal e biodiversidade, para 

proteção da saúde humana. Nessa incorporação surge a necessidade de 

especializar a gestão ambiental do município, especialmente para os aspectos do 

ambiente urbano, surgindo assim, a gestão ambiental urbana, ou gestão do 

ambiente urbano (BARROS, SILVEIRA e GEHLEN, 2007). 

No reconhecimento da incorporação das questões ambientais na gestão da 

cidade, fica evidente que a gestão do ambiente urbano não poderá ser praticada de 

forma desconexa de um processo mais amplo de gestão ambiental municipal e 

desenvolvimento, como também, não poderá deixar de se apropriar e utilizar 

instrumentos de políticas públicas13 consagrados legalmente na gestão ambiental 

brasileira. 

Assim, na compreensão dessa necessidade, torna-se importante o 

ordenamento dos instrumentos de políticas ambientais em tipologias básicas 

capazes de orientar sua aplicação dentro de uma agenda socioambiental local, seja 

ela urbana ou amplamente municipal, considerando todas as particularidades 

territoriais do município. O quadro 11 em seguida apresenta uma proposta tipológica 

de instrumento de políticas ambientais em três categorias básicas, conforme sua 

utilização preponderante na gestão ambiental pública. São eles: 1) os instrumentos 

de ordenamento territorial; 2) os instrumentos de comando e controle; 3) e os 

instrumentos de tomada de decisão. Nessas três categorias são destacados dez 

instrumentos consagrados na legislação ambiental brasileira totalmente aplicáveis ao 

contexto local de políticas ambientais. 

 

 

                                                 
13 Instrumentos de políticas públicas são mecanismos legais e institucionais postos à disposição da 
Administração Pública para a implementação dos objetivos de uma dada política (ANTUNES, 2005). 
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Tipologia Instrumentos de políticas ambientais 

De Ordenamento Territorial
 Plano Diretor 
 Zoneamento Ambiental 
 Áreas Legalmente Protegidas 

De Comando e Controle
 Licenciamento ambiental 
 Fiscalização Ambiental 
 Compensação ambiental 

De Tomada de Decisão
 Monitoramento ambiental 
 Sistema de informações 
 Educação ambiental 
 Instâncias de Decisão Colegiada 

 

Quadro 4: Tipos de instrumentos de políticas ambientais. Quadro elaborado pelo autor (2008) com 
base em Braga (2006). 
 

Não é objetivo aqui descrever detalhadamente cada instrumento, mas é 

importante destacar que o poder local deverá desenvolver competências políticas e 

técnicas para a aplicação desses instrumentos de forma integrada aos desafios da 

gestão ambiental municipal, mesmos que eles se encontrem dispersos em variados 

marcos legais.  

Na tentativa de colaborar com a concepção de integração desses 

instrumentos com os desafios da gestão ambiental municipal é apresentada em 

seguida uma matriz que inter-relaciona esses elementos de forma didática e 

sintética, demonstrando os níveis de impactos que os instrumentos de políticas 

ambientais apresentam diante de cada desafio a ser enfrentado na gestão ambiental 

municipal (Quadro 12). 
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Instrumentos de Políticas Públicas 
Ordenamento 

Territorial 
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Expansão Urbana AI AI AI MI AI BI MI MI BI BI 

Saneamento 
Ambiental AI MI MI AI AI BI AI AI MI BI 

Poluição Ambiental MI AI MI AI AI AI AI MI BI MI 

Ruídos e Conflitos 
Urbanos de Vizinhança BI AI BI AI AI BI BI BI AI BI 

Áreas Verdes: Criação 
e Manutenção AI AI AI BI AI AI AI BI AI AI 

Comércio e Prestação 
de Serviços 
Impactantes 

AI AI BI AI AI BI MI BI BI BI 

Cidadania Ambiental14 AI BI MI BI BI BI MI AI AI AI 

 
Legenda: AI (verde): Alto Impacto; MI (amarelo): Médio Impacto; BI (vermelho): Baixo Impacto. 
 
Quadro 12: Matriz de interação entre os desafios da gestão ambiental municipal e os instrumentos de 
políticas ambientais e seus respectivos níveis de impactos. Elaborado pelo autor (2008) com base em 
Barros, Silveira e Gehlen (2007). 
 

Como demonstrado na matriz, os instrumentos de políticas ambientais podem 

apresentar variação de impactos sobre os diversos desafios da gestão ambiental 

municipal. Nesse sentido, um instrumento que possui alto impacto seria aquele com 

                                                 
14 Nota do Autor: O desafio da cidadania ambiental consiste em estabelecer um conjunto de 
condições legais e institucionais que garantam e favoreçam o exercício da cidadania ativa e 
participativa nas políticas e questões ambientais de interesse da coletividade.  
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capacidade potencial de interferir na dinâmica dos desafios ambientais de forma 

mais direta e contundente mediante processos de gestão ambiental. Por sua vez, os 

instrumentos que apresentam impacto médio diante de dado desafio seriam aqueles 

que possuem uma capacidade intermediária ou indireta de intervenção, enquanto os 

de baixo impacto, possuem pouca interferência, sendo sua aplicabilidade bastante 

limitada ou nula diante do desafio proposto.  Essa matriz é importante, pois auxilia 

na identificação dos instrumentos mais adequados para o enfrentamento dos 

principais desafios no âmbito da gestão ambiental. 

No entanto, é importante ressaltar que não é suficiente estabelecer ou 

reconhecer os instrumentos de políticas ambientais e suas fundamentações legais. 

Torna-se necessário o desenvolvimento institucional dos agentes políticos 

interessados e envolvidos com as políticas e as atividades de gestão ambiental, 

tanto da parte do governo como da sociedade. Fica evidente a necessidade de trilhar 

um caminho de maturação das políticas ambientais locais, e essa maturação 

dependeria da capacidade e da maturidade do governo e da sociedade em se 

apropriar, integrar e utilizar os instrumentos políticos e técnicos disponíveis e 

fundamentados em base legal (BARROS, SILVEIRA e GEHLEN, 2007). 

 

 

6.4 O papel do poder local nas políticas ambientais 
 

Diante dos arcabouços legais e dos instrumentos de políticas ambientais 

disponíveis para os municípios resta um papel a ser cumprido pelo poder local na 

implementação de ações de gestão do meio ambiente visando o desenvolvimento 

sustentável.  Esse papel consiste essencialmente em se estabelecer no âmbito do 

município uma política de meio ambiente – a Política Municipal de Meio Ambiente 

(PMMA). 

A instituição da PMMA seria o principal mecanismo do poder local para definir 

diretrizes e estabelecer normas, na forma de lei, que regulamentariam as questões 

ambientais locais. A PMMA criaria um Sistema Municipal de Meio Ambiente 

(SISMUMA), com sua respectiva estrutura de gestão e os instrumentos que seriam 

utilizados para o atendimento dos objetivos que orientariam sua elaboração. A 

inexistência da PMMA deixaria o município à mercê dos serviços dos órgãos 

ambientais das esferas federal e estadual que, a rigor não possuem estrutura 
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suficiente para atender as demandas locais e nem para perceber as especificidades 

de cada município (LITTLE, 2003). 

 No SISMUMA, o poder executivo teria o papel principal de definição e 

execução da política ambiental local. Nesse sistema se integraria a estrutura 

burocrática com procedimentos administrativos apropriados, o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente, o Código de Meio Ambiente do Município e o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente. O SISMUMA, portanto, institucionalizaria toda a política ambiental 

do município, abrangendo o Poder Local (poder executivo e poder legislativo) e as 

comunidades locais. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Meio Ambiente teria 

funções deliberativas e contaria com a participação de órgãos públicos e de 

representantes dos diversos segmentos da sociedade civil. Caberia então, a esse 

colegiado, que seria um dos instrumentos da política ambiental local, propor políticas 

públicas, diretrizes e normas na medida em que o sistema amadurecesse, além de 

acompanhar sua execução pelos diversos órgãos do município e manifestar-se 

sobre o Plano Diretor, suas alterações e sobre as normas dele decorrentes, 

favorecendo assim o controle social sobre as questões sócio-ambientais do 

município (MILARÉ, 1999). 

 A estruturação do SISMUMA nada mais seria do que a estruturação da 

política ambiental municipal tendo como base os elementos essenciais que 

estruturam e organizam toda e qualquer política pública: a) a base legal; b) o aparato 

institucional; c) o planejamento e a gestão; e d) o controle social. No entanto, o 

poder local dentro do seu papel de estruturação e consolidação do SISMUMA 

deverá aplicar esforços em três direções de forma permanente, a saber: 1) na 

capacitação técnica; 2) na capacitação tecnológica; e 3) na capacitação operacional 

para aprimoramento constante do sistema (PHILIPPI JR. e ZALAUF, 1999). 

 A capacitação técnica diz respeito à capacidade do órgão ambiental em 

possuir recursos humanos devidamente habilitados para responder às necessidades 

da sociedade, com disposições analíticas e reflexivas suficientes para interpretar os 

problemas e encaminhar soluções de caráter técnico e administrativo, adequadas à 

situação estudada. 

Nesse sentido, Philippi Jr. e Zalauf (1999) destacam a importância da troca de 

experiências e idéias entre os profissionais dos setores públicos e privados, como 

também o apoio técnico do órgão ambiental e de seus profissionais ao Ministério 

Público, na forma de cooperação institucional, com enriquecimento do papel das 
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entidades envolvidas no processo de gestão. Além do mais, a existência de 

profissionais preparados e dotados de uma visão sistêmica dos problemas e solução 

ambientais, voltados para o planejamento e administração estratégicos seria muito 

importante para o reconhecimento do SISMUMA como peça chave para o 

desenvolvimento do município. No entanto, o reconhecimento da capacidade técnica 

do órgão executor do SISMUMA seria resultado de investimentos efetuados na 

capacitação profissional de seus quadros de funcionários e também dos quadros 

funcionais das organizações parceiras. 

A capacitação tecnológica atrelada ao SISMUMA diz respeito à identificação 

de laboratórios, próprios ou de terceiros, devidamente habilitados para realização de 

exames e análises mediante métodos analíticos comprovados e aceitos 

internacionalmente. Além do mais, atrela-se a esse aspecto a utilização de 

tecnologia da informação na gestão ambiental, como por exemplo, um sistema de 

informações geográficas (SIG) (PHILIPPI JR. e ZALAUF, 1999; SILVEIRA, 2004). 

Tudo isso implica em dizer que caberia ao órgão ambiental responsável pela 

operacionalização do SISMUMA tomar as garantias necessárias para a 

confiabilidade do sistema, mediante a adoção de métodos e tecnologias confiáveis e 

adequados às necessidades de gestão ambiental. Nesse ponto, a realização de 

parcerias com centros tecnológicos e universidades seria um fator importante para o 

desenvolvimento da capacidade tecnológica do SISMUMA. 

A capacidade operacional diz respeito à capacidade potencial e real que o 

órgão ambiental teria em estabelecer as bases para o funcionamento do SISMUMA 

mediante um eficiente trabalho de gestão dos recursos disponíveis. A falha dessa 

capacidade comprometeria todo o esforço alocado nas capacidades técnicas e 

tecnológicas. Nesse sentido, o órgão ambiental teria o dever de estabelecer uma 

capacidade operacional de gestão baseada em diversos parâmetros, tais como: 

 

 Mobilidade produzida por veículos apropriados e na quantidade adequada aos 

compromissos assumidos; 

 Equipamentos, materiais e produtos utilizados para trabalhos de campo, 

laboratoriais e outros, revisados sistematicamente e com manutenção definida; 

 Serviços devidamente dimensionados de telefonia, comunicação e informática e 

com manutenção adequadas; 
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 Espaço institucionalmente identificado para utilização pela sociedade, pelos 

conselhos, comitês e comissões; para audiências públicas e participação popular 

na discussão de projetos; para atividades específicas de educação ambiental; 

 Fornecimento de mudas, de materiais educativos e estrutura logística para 

realização de eventos; 

 Instalações e suporte administrativo adequados para o exercício da missão 

institucional; das funções delegadas pelo governo municipal; das funções 

acordadas com outros níveis de governo; das responsabilidades assumidas em 

parceria com outras instituições; das ações articuladas em parcerias (PHILIPPI 

JR. e ZALAUF, 1999). 

Diante das capacidades a serem desenvolvidas na estruturação do SISMUMA, 

o poder local teria quatro papéis básicos na consolidação e maturação de sua 

política ambiental. O primeiro papel seria o desenvolvimento da base legal para a 

atuação no âmbito do município e nesse sentido a vontade política se tornaria um 

elemento fundamental, não só no aspecto da formulação de uma agenda 

governamental e seus respectivos marcos legais, mas, sobretudo, na articulação 

política tão necessária à efetivação dos projetos e ações propostos no âmbito das 

políticas propostas. Essa base legal seria constituída essencialmente por uma lei 

que instituísse o SISMUMA com todos os seus elementos estruturadores, além de 

leis básicas ou previsões constitucionais presentes na Lei Orgânica do município 

que tratam da questão ambiental. O quadro 13, relaciona o conjunto dos principais 

marcos legais a serem instituídos pelo poder local na sua atuação sobre as questões 

ambientais no âmbito de suas competências.  

  

Marcos legais específicos Marcos legais correlatos 
 Lei da Política Municipal de Meio Ambiente. 
 Lei de criação do órgão ambiental. 
 Lei de criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 Lei de criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 Lei do licenciamento ambiental relacionado a impactos locais. 
 Leis relacionadas a aspectos ambientais específicos. 
 Decretos, portarias e resoluções em aspectos ambientais específicos. 

 Lei Orgânica Municipal. 
 Lei do Plano Diretor. 
 Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
 Código de Posturas. 
 Código Sanitário. 

 
Quadro 13: Principais marcos legais a serem instituídos pelo poder local na sua atuação sobre as 
questões ambientais no âmbito de suas competências. Elaborado pelo autor (2008). 

 

O segundo papel dado ao poder local seria estruturar e consolidar o aparato 

institucional para a gestão ambiental, e isso incluiria o desenvolvimento permanente 
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das capacidades técnica, tecnológica e operacional do órgão responsável pela 

execução da política ambiental e a garantia de suporte econômico para suas 

atividades. A questão ambiental nesse sentido não seria tratada de forma 

compartimentada ou generalizada, mas de forma integrada como outros órgãos 

executivos municipais responsáveis por outras políticas setoriais. Além do mais, 

seria também necessário fortalecer o papel e a imagem do órgão ambiental dentro 

do poder local e perante a sociedade, elevando a questão ambiental não como um 

adendo do desenvolvimento municipal, mas como um eixo estratégico indutor das 

diversas dimensões da sustentabilidade no âmbito local.  

Com uma base legal adequada à realidade local e com um aparato institucional 

respeitável capaz de cumprir todas as prerrogativas da política ambiental formulada, 

um terceiro papel seria fundamental para o poder local: a materialização da política 

mediante instrumentos de planejamento e gestão que seriam aplicados através de 

planos, programas e projetos específicos alinhados às diretrizes e estratégias das 

políticas de meio ambiente e de desenvolvimento do município. Esse papel teria 

também uma dependência restrita às capacidades técnica, tecnológica e operacional 

do órgão executivo responsável pela política ambiental. Nesse sentido, na medida 

em que ocorresse a ampliação das capacidades técnicas e operacionais do poder 

local, mais eficiente e adequado seria a aplicação dos instrumentos operacionais de 

planejamento e gestão do meio ambiente. Tal aplicação se concretizaria através de 

projetos específicos com objetivos e metas explícitos, recursos definidos e 

resultados efetivamente palpáveis. Também para esse papel seria imprescindível a 

alocação de recursos humanos, financeiros e logísticos suficientes para atender 

satisfatoriamente as demandas existentes. 

Assim, na estruturação do planejamento e da gestão ambiental seis temas 

deveriam ser considerados como bases para ação do órgão ambiental do município, 

a saber: 1) a gestão ambiental compartilhada; 2) a educação ambiental; 3) a 

qualidade ambiental; 4) a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos; 5) 

a sustentabilidade econômica para a gestão ambiental; e 6) o saneamento ambiental 

integrado. Esses temas, se trabalhados de forma integrada poderão se tornar 

elementos estruturais para um planejamento permanente no funcionamento do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente.  O quadro 14 em seguida apresenta as 

principais ações a serem desenvolvidas considerando o planejamento e a gestão 

ambiental dentro desses seis temas. 
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Temas básicos para o 
planejamento e para a gestão 

ambiental municipal 
Ações básicas 

Gestão ambiental compartilhada 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 Integração e articulação com fóruns locais. 
 Integração e articulação institucional com órgãos públicos afins e instituições 

privadas (locais, estaduais e federais) para descentralização e 
compartilhamento de atividades de gestão ambiental. 

Educação ambiental 
 Promoção de programas de educação formal e informal. 
 Promoção de programas continuados de capacitação do corpo técnico do 

órgão ambiental. 

Qualidade ambiental 
 Fortalecimento da fiscalização ambiental. 
 Acompanhamento sistemático de empreendimentos ambientalmente 

impactantes (monitoramento). 
 Estruturação de Sistema de Informações Ambientais. 

Conservação da biodiversidade e dos 
recursos hídricos 

 Projetos de recuperação e conservação das matas ciliares e demais áreas 
legalmente protegidas. 

 Gestão de unidades de conservação. 
 Fortalecimento da atuação do município em comitês de bacias hidrográficas. 

Sustentabilidade econômica para 
gestão ambiental 

 Implementação e fortalecimento do fundo municipal de meio ambiente. 
 Otimização dos recursos arrecadados da compensação ambiental, e de 

multas e taxas ambientais. 
 Acompanhamento do desempenho de repasses federais e estaduais 

atrelados à gestão do meio ambiente. 

Saneamento ambiental integrado 
 Assessoria nas atividades de saneamento ambiental integrado (gestão de 

resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água, tratamento de 
esgoto e controle de vetores). 

 
Quadro 14: Principais temas para o planejamento e gestão ambiental no âmbito municipal. Elaborado 
pelo autor. 

 

Por fim, restaria ao poder local, de forma a fechar esse ciclo de papéis, o 

estabelecimento de mecanismos institucionais de controle social com efetiva 

participação da sociedade. Nesse aspecto, o fortalecimento do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente, especialmente com a utilização de instrumentos de educação 

ambiental seria algo imprescindível e o mínimo a ser feito dentro do processo de 

maturação do papel do controle social. Tal controle social permitiria o 

estabelecimento de uma gestão participativa do meio ambiente, contribuindo para a 

solução de diversos conflitos sócio-ambientais e permitindo uma retro-alimentação 

permanente da formulação e execução de planos, programas e projetos da política 

ambiental. 
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Figura 7: Os quatro principais papéis do poder local na efetivação da política ambiental. Esquema 
elaborado pelo autor (2008). 

 

Assim, considerando esses quatro papéis estruturados num ciclo de melhoria 

contínua do SISMUMA (Figura 7), é possível traçar uma graduação de níveis de 

maturação da política ambiental. A figura 8 apresenta uma forma de visualização dos 

níveis de maturidade de uma política pública com base nos quatro papéis 

apresentados anteriormente. É uma forma interessante de se analisar e avaliar a 

situação em que uma dada política se encontra, permitindo visualizar o grau de 

amadurecimento da política pública em estudo. Tal esquema é perfeitamente 

aplicável à analise aqui estabelecida relacionando-se aos papéis do poder local na 

implementação de uma política ambiental. 
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Legenda: Ctrl: controle social; Plan: planejamento e gestão; Inst: aparato institucional; Leg: base legal.  
 
Figura 8: Os nove níveis de maturidade da política pública. Esquema idealizado e elaborado pelo 
autor (2008). 
 

 Como pode ser visto na figura 8 é possível identificar oito níveis de 

maturidade da política pública. Fazendo a aplicação desses níveis na análise dos 

papéis do poder local na efetivação da política ambiental, têm-se as seguintes 

significações: 

 Nível 0: Refere-se à situação em que não há nenhuma iniciativa do poder público 

em matéria de meio ambiente. O poder local é praticamente omisso no seu dever 

institucional de cuidar do meio ambiente. Nesse caso, o município fica a mercê 

dos órgãos estadual e federal no trato das questões ambientais; 

 Nível 01: Refere-se à situação em que a base legal para efetivação de uma 

política ambiental está se constituindo ou o conjunto de leis que se tem, mesmo 

que tratando de questões ambientais, não possui força suficiente para estruturar 

um sistema municipal de meio ambiente; 

 Nível 02: Refere-se à situação em que a base legal para estruturação do 

SISMUMA está posta, no entanto, ainda não se iniciou o estabelecimento do 

aparato institucional para implementação da política ambiental; 
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 Nível 03: Refere-se à situação em que o aparato institucional está se constituindo 

para atender as exigências da base legal e fazer funcionar o sistema municipal 

de meio ambiente; 

 Nível 04: Refere-se à situação em que o aparato institucional está constituído e 

funcionado num contexto de rotinas administrativas previstas legalmente, porém 

sem proposição de planos, programas e projetos para fazer cumprir pro-

ativamente a política ambiental e resolver problemas específicos demandados 

pela sociedade em dado momento; 

 Nível 05: Refere-se à situação em que o aparato institucional está estabelecendo 

suas bases para ação mediante instrumentos de planejamento tendo como 

fundamento um diagnóstico sócio-ambiental condizente com as principais 

demandas da sociedade. Nessa ocasião o poder local começa a ser pro-ativo 

diante dos principais problemas sócio-ambientais do município, definindo 

prioridades e estabelecendo uma agenda de planos, programas e projetos; 

 Nível 06: Refere-se à situação em que a agenda de planos, programas e projetos 

está em implementação, porém sem controle social definido. Nesta ocasião a 

atuação do órgão ambiental é influenciada fortemente pelo modelo e agenda de 

gestão adotados. Essa agenda de gestão em geral sofre alterações substanciais 

com a descontinuidade política, e sua configuração depende muito do tipo de 

governo que se estabelece no poder; 

 Nível 07: Refere-se à situação em que sobre a agenda de gestão (sobre o 

governo) está se estabelecendo mecanismos de controle social. Esses 

mecanismos podem ser transitórios no âmbito apenas da gestão, ou podem ser 

estabelecidos permanentemente mediante mecanismos legais de estado. No 

entanto, a instituição de processos de controle social será sempre influenciada 

pela atuação do governo vigente e de sua ideologia político-partidária de 

governança. 

 Nível 08: Refere-se à situação máxima de maturidade da política pública em que 

o controle social se estabelece sobre dada política de forma clara, sistemática e 

funcional; Nessa ocasião, mesmo que os instrumentos de planejamento e de 

gestão sejam transitórios devido à descontinuidade do governo, a agenda da 

política ambiental sofre influência substancial da sociedade atuante no controle 

social, o que pode promover incrementos na base legal gerando mecanismos 
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políticos-institucionais mais permanentes no contexto da atuação do estado e 

implementação da política pública.   

Como visto, caberia ao poder local como instância de estado mais próxima da 

sociedade cumprir os papéis de estabelecer a base legal necessária para o 

estabelecimento de uma política ambiental como um eixo estratégico para o 

desenvolvimento local sustentável em complementação e suplementação às 

diretrizes de políticas públicas ambientais estabelecidas nos âmbitos federal e 

estadual; também caberiam os papéis de estabelecer e fazer funcionar um aparato 

institucional adequado à realidade, com competências técnicas e operacionais que 

se utilizam eficientemente de instrumentos de planejamento e gestão, que 

consideram a participação social como um elemento importante para o alcance e 

sustentabilidade dos resultados produzidos na implementação da política de meio 

ambiente municipal.  
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7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) 

 

Com a proposta de análise da política ambiental municipal delineada 

anteriormente, torna-se necessário também apresentar sua aplicação. Nesse caso 

se escolheu o município do Cabo de Santo Agostinho (PE) para cumprir esse 

objetivo. Um dos motivos para a escolha desse município para o estudo foi o fato 

dele possuir marcos legais e iniciativas governamentais atreladas a conceitos e 

princípios da sustentabilidade. 

O município do Cabo de Santo Agostinho possui uma Política Municipal de 

Meio Ambiente (promulgada em 2000), uma Agenda 21 (elaborada em 2003) e um 

Plano Diretor Municipal (promulgado em 2006), importantes marcos legais para o 

estabelecimento de uma política de sustentabilidade local. Como não é objetivo 

deste estudo trabalhar a evolução da política ambiental do município do Cabo de 

Santo Agostinho comparando sucessivas gestões de governo, mas sim, verificar a 

aplicação de uma proposta metodológica de análise e avaliação de uma política 

ambiental municipal, esta dissertação se deteve apenas a analisar o período de 

gestão compreendido entre os anos de 2005 a 2008 – a primeira gestão do prefeito 

Luiz Cabral de Oliveira Filho (Lula Cabral) do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 

  

  

7.1 O município do Cabo de Santo Agostinho 
 

O Cabo de Santo Agostinho é um município litorâneo localizado na Região 

Metropolitana do Recife situado nas coordenadas geográficas de Latitude S 8º 17’ 

15’’ e Longitude W Gr. 35º 02’ 00’’. Com litoral voltado para leste, limita-se ao norte 

com Moreno e Jaboatão dos Guararapes; ao sul com Ipojuca e Escada; e a oeste 

com Vitória de Santo Antão (Figura 9). O município possui relevo fortemente 

ondulado, e a maior parte do seu território está inserida na bacia hidrográfica do rio 

Pirapama.  Sua população atualmente é estimada em 176.932 habitantes (BARROS 

et al., 2008). 

Por apresentar uma riqueza geológica bastante evidente pela diversidade de 

seus solos, relevos e de paisagens notáveis oriundas de processos geológicos 

ocorridos na Era Mesozóica (a exemplo do acidente geográfico Cabo de Santo 
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Agostinho que deu origem ao nome da cidade), o município registra a ocorrência 

mineral de argila, caulim, limonita, e granito/gnaisse (PREFEITURA DO CABO, 

2003; GOMES e SILVA, 2003). 

A vegetação do município caracteriza-se pela predominância da cana-de-

açúcar, mas também apresenta, coqueirais, vegetação de restinga, manguezais e 

fragmentos de Mata Atlântica, dos quais destacam-se nove unidades de 

conservação estaduais: as matas do Zumbi, de Duas Lagoas, Camaçari, Gurjaú, 

Serra do Cumaru, Contra Açude, Bom Jardim, Serra do Cotovelo e Urucu. A região 

apresenta precipitação média de 1.750 a 2.000 mm por ano e uma temperatura 

média anual de 24°C num clima característico de tropical chuvoso com verão seco 

(AGENDA 21 DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2004).  

Territorialmente o município é dividido em quatro Distritos: Cabo, Jussaral, 

Ponte dos Carvalhos, e Santo Agostinho (praias); e seis povoados: Pirapama, Usina 

Maria das Mercês, Usina Bom Jesus, Vila da Liberdade, Utinga de Cima e Gurjaú. 

Seu território com 446,5 quilômetros quadrados corresponde a aproximadamente 

16% do território da Região Metropolitana do Recife, área bem superior à área média 

de 197,2 Km² dos 14 municípios metropolitanos. Apesar dos distritos centrais do 

Cabo e de Ponte dos Carvalhos estarem estruturados numa importante malha rodo-

ferroviária metropolitana, constituindo a principal centralidade urbana da 

microrregião de Suape, o município ainda mantém os traços do seu tradicional perfil 

rural: um amplo território explorado pela agro-indústria da cana-de-açúcar. 

Em linhas gerais, pode-se dividir o município em quatro áreas homogêneas 

(Figura 10) (CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2006): 

 Área central (Distritos: Cabo e Ponte dos Carvalhos) - com característica de 

centros urbanos com habitação, comércio, indústria e serviços, abrangendo os 

Núcleos e os Eixos da Centralidade Metropolitana, Eixo Cabo/Pontezinha, tendo 

como pólo principal o Centro Histórico da Cidade, compreendida entre a área de 

proteção de mananciais e a área do Complexo Industrial-Portuário de Suape; 

 Área Costeira de Interesse Ambiental e Turístico (Distrito Santo Agostinho) - com 

características de turismo, lazer, áreas reservadas para uso habitacional e 

preservação ambiental, abrangendo todo o litoral com suas praias, matas e 

estuários, compreendida entre a área do Complexo Industrial-Portuário de Suape 

e o Oceano Atlântico; 
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 Área do Complexo Industrial-Portuário de Suape (Distrito Santo Agostinho), 

terras desapropriadas pelo Governo do Estado, compreendida entre a área 

central e a Área Costeira de Interesse Ambiental e Turístico. 

 Área de Proteção de Mananciais (Distrito Jussaral), localizada a Oeste, com 

perímetro definido pela Lei Estadual nº 9.860/86, com características rurais, com 

predominância agro-industrial (usinas de açúcar). É também uma área reservada 

para proteção e exploração dos recursos hídricos para abastecimento 

metropolitano, assentamentos de reforma agrária e sítios de recreação e de 

culturas de subsistência (PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, 

2003). 
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Figura 9: Localização do município do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Prefeitura do Cabo (2002). 

 

 

 

 



Andre Paulo
Text box
Figura 10: Macro-zonas do município do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Plano Diretor do Cabo de Santo Agostinho (2006).
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Quanto aos aspectos históricos, a cidade do Cabo de Santo Agostinho tem 

suas origens relacionadas a acontecimentos ocorridos desde a época do 

descobrimento do Brasil, muito antes mesmo da chegada dos portugueses em abril 

de 1500 na Bahia. Há evidências históricas de que as terras do Cabo de Santo 

Agostinho foram as primeiras terras brasileiras a serem pisadas pelos navegadores 

estrangeiros oriundos da Europa, neste caso, o navegador espanhol Vicente Yañes 

Pinzón, que desembarcou na região (na enseada da praia de Suape) no dia 26 de 

janeiro de 1500, tomando posse da terra em nome da Espanha, batizando-a de 

CABO DE SANTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN. A posse da terra nessas 

condições não pode ser oficializada devido ao Tratado de Tordesilhas assinado por 

Portugal e Espanha em 1494. Portugal que tinha logo após “descoberto o Brasil” em 

Porto Seguro na Bahia, em 21 de abril de 1500 através do Navegador Pedro Álvares 

Cabral, foi considerado oficialmente como o descobridor das novas terras. Em 1501 

o Cabo de Santa Maria de La Consolación foi rebatizado por Américo Vespúcio com 

o nome de CABO DE SANTO AGOSTINHO, na ocasião em que o governo de 

Portugal promovia um estudo de reconhecimento da costa da terra recém 

descoberta. A efetiva ocupação dos portugueses se iniciou a partir de 1530. Em 

1811 foi criada a Vila do Cabo, através do Alvará de 27 de julho e pela Provisão 

Régia de 15 de fevereiro de 1812. Em 1877, através da Lei Provincial N° 1.269 de 

09 de julho a vila foi elevada à categoria de cidade. Só em 1893, através da Lei 

Orgânica de N° 52, se tornou município autônomo (PREFEITURA DO CABO, 2003; 

GOMES e SILVA, 2003). 

 

 

7.2 Panorama histórico da institucionalização da ação ambiental do Município 
do cabo de Santo Agostinho 
 

A primeira referência histórica de institucionalização da ação ambiental no 

município do Cabo de Santo Agostinho é datada de 1978, ano em que se instituiu 

mediante a Lei Municipal 1.210/1978 o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA), alterado posteriormente em 1997 pela Lei 1.797/1997, 

atualmente em vigor. Nessa época a Política Nacional de Meio Ambiente ainda não 

tinha sido instituída e o município não era dotado de órgão ou unidade gestora ligada 

ao Poder Executivo para as ações de meio ambiente.  Até a promulgação da Lei 
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Orgânica Municipal em 1990 preceitos e ações institucionalizadas na área ambiental 

no âmbito do Poder Local eram praticamente inexistentes e o município ficava a 

mercê dos serviços de órgãos federais e estaduais. 

O primeiro órgão gestor municipal a gerir aspectos relacionados ao meio 

ambiente surgiu na gestão do prefeito Jacó Gomes (1993 – 1996): era a Secretaria 

de Planejamento, que no seu programa orçamentário previa objetivos e metas para 

o desenvolvimento de ações de controle da poluição ambiental no município. Dentre 

as metas desse órgão estavam a difusão da educação ambiental, a elaboração de 

um mapeamento de risco, e o apoio a elaboração de estudos básicos visando a 

despoluição dos rios Pirapama e Jaboatão (PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO 

DE SANTO AGOSNTINHO, 1994) 

 Na gestão seguinte, do prefeito Elias Gomes (1997 – 2000), a questão 

ambiental deixou de ser um simples programa de ação da Secretaria de 

Planejamento, passando a ser tratada dentro de uma secretaria municipal 

específica: a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, cuja finalidade 

era promover a melhoria do meio ambiente, através de ações de saneamento 

básico, habitação e recuperação ambiental, visando contribuir para melhoria da 

qualidade de vida da população e preservação da natureza. Nesse período o 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi reformulado por lei específica 

que alterou sua constituição legal anterior.  Posteriormente, também nessa mesma 

gestão, a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi incorporada à 

Secretaria de Planejamento e Obras surgindo assim, a Secretaria de Planejamento, 

Coordenação e Meio Ambiente, cuja finalidade consistia em elaborar, implementar e 

coordenar planos, projetos e intervenções físico-espaciais, o controle urbano, os 

programas orçamentários e as obras públicas municipais, considerando a articulação 

local, a integração metropolitana, a participação popular, os potenciais e tendências 

do município e os princípios de desenvolvimento sustentável. Essa foi a primeira 

referência institucional do termo desenvolvimento sustentável nas políticas públicas 

do município (CABO DE SANTO AGOSTINHO, 1998). No final desse período, o 

governo municipal articulava a elaboração de um plano estratégico de 

desenvolvimento sustentável para o município – O Cabo 2010, que lançaria as 

bases para um modelo de administração pública gerencial com base em 

pressupostos da visão liberal de Poder Local.  
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Sendo reeleito para um segundo mandato (2001 – 2004), o prefeito Elias 

Gomes realizou uma profunda reforma administrativa visando estabelecer um 

modelo de gestão capaz de atender as prerrogativas operacionais do recém 

elaborado Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável – Cabo 2010, 

construído no final da sua gestão anterior. Nesse novo modelo de gestão a 

institucionalização da questão ambiental ganhou maior especialização.  

Em 2001 foi criada uma Secretaria Executiva de Meio Ambiente e 

Saneamento, vinculada à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Essa 

secretaria foi capaz de articular a institucionalização de processos que acarretaram 

melhorias no aparto institucional do órgão gestor ambiental, como por exemplo, a 

elaboração da Agenda 21 Local e instituição de seu Fórum. Essa estrutura 

administrativa continuou a mesma na gestão municipal seguinte do prefeito Luiz 

Cabral de Oliveira Filho - Lula Cabral (2005-2008) - sendo pouco alterada numa 

reforma administrativa promulgada em dezembro de 2008 após sua reeleição para o 

mandato 2009 - 201215. O quadro 15 abaixo apresenta resumidamente o processo de 

institucionalização da gestão ambiental no município de Cabo de Santo Agostinho. 

 

Resumo do processo de institucionalização da ação ambiental pelo Município do Cabo de Santo Agostinho 

Período Instituições estabelecidas 

1978  Criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) 

1993 -1996  Secretaria de Planejamento 
o Programa de Desenvolvimento de Ações para o Controle da Poluição Ambiental. 

1997 - 2000 
 Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo que foi extinta dando lugar à Secretaria de 

Planejamento, Coordenação e Meio Ambiente. 
 Reformulação e reativação do COMDEMA. 

2001- 2004 
 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

o Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Saneamento 
 Conselho de Desenvolvimento Sustentável Cabo 2010. 
 Fórum da Agenda 21 Local 

 
Quadro 15: Resumo do processo de institucionalização da ação ambiental pelo Município do Cabo de Santo Agostinho. 
 
                                                 
15 Com a reeleição de Lula Cabral para o mandato 2009-2012 ocorreu uma nova reforma 
administrativa, promovendo pequenas alterações na estrutura organizacional da gestão ambiental do 
Município. Permaneceu a Secretaria Executiva de Meio Ambiente - SEMA (porém sem o nome 
SANEAMENTO, apesar de continuar a tratar do tema). A SEMA continua ligada à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Para esse novo mandato estão previstas mudanças na 
estrutura organizacional interna da SEMA, visando fortalecer o aparato institucional desse órgão 
gestor (informação obtida em contato direto com o gestor do órgão). 
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7.3 Análise do arcabouço legal - legislação ambiental local e outros 
arcabouços relacionados. 
 

Mediante análise documental foram identificadas os principais marcos legais da 

política ambiental do município do Cabo de Santo Agostinho e um conjunto de 

legislação correlata ao tema. Ao todo, existem 11 documentos que direta ou 

indiretamente regulamentam a ação ambiental do município. Os principais são: A Lei 

Orgânica Municipal, a Lei que institui a Política de Meio Ambiente Municipal, o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, e a Agenda 21 Local, que ainda 

carece de um dispositivo legal e institucional consolidado. O quadro 16 apresenta 

uma descrição sucinta dos marcos legais identificados, dispostos em ordem 

cronológica.  

1. Código de Postura, Lei 1.521 de 18 de março de 1989: Cria o Código de Postura do Município (Capítulo IV – Da 
poluição do Meio Ambiente). 

 

2. Lei Orgânica do Município de 03 de abril de 1990: Capítulo VI (Do Meio Ambiente) – Artigos 113 ao 142. 
 

3. Lei do COMDEMA, Lei 1.796 de 26 de dezembro de 1997: Altera a Lei 1.210/78 que criou o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências. 

 

4. Taxa de Preservação Ambiental, Lei 1.849 de 30 de dezembro de 1998: Institui a Taxa de Preservação Ambiental e dá 
outras providências. 

 

5. Política Ambiental do Município, Lei 1.975 de 03 de dezembro de 2001: Dispõe a política de proteção, controle, 
conservação e recuperação ambiental e dá outras providências. 

 

6. Decreto da Agenda 21 do Cabo (Decreto 100/2003). 
 

7. Código Sanitário, Lei 2.114 de 28 de fevereiro de 2003: Institui o Código Sanitário do Município e dá outras 
providências. 

 

8. Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei 2.179 de 12 de abril de 2004: Dispõe sobre o uso e ocupação do solo 
urbano no âmbito do município do Cabo de Santo Agostinho e dá outras providências. 

 

9. Plano de Controle da Poluição Sonora, Lei 2.279 de 31 de dezembro de 2005: Institui o Plano de Controle da Poluição 
Sonora no município do Cabo de Santo Agostinho e dá outras providências. 

 

10. Lei que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente, Lei 2.317 de 16 de janeiro de 2006: Institui o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente e dá outras providências. 

11. Plano Diretor, Lei 2.360 de 29 de dezembro de 2006: Institui a política urbana e ambiental e o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho. 

 

 
Quadro 16: Marcos legais vigentes que fundamentam a ação ambiental do município do Cabo de Santo 
Agostinho. Quadro elaborado pelo autor (2008). 
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Após a identificação dos marcos legais realizou-se a caracterização dos 

principais dispositivos que estruturam a ação municipal na área ambiental. Nesse 

sentido, foram caracterizados os dispositivos legais inseridos na Lei Orgânica 

Municipal, na Lei que institui a Política de Meio Ambiente Municipal, no Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano e Ambiental e na Agenda 21 Local.  

A partir dessa caracterização foram identificados os instrumentos de políticas 

públicas disponíveis ao Poder Local e os objetivos imperativos para efetivação da 

ação ambiental por parte do município, permitindo assim, uma análise da efetivação 

dos marcos legais da política ambiental no âmbito das conformidades legais. 

Os resultados obtidos das análises das conformidades legais se tornaram um 

dos primeiros indicadores políticos-institucionais utilizados neste estudo. Através 

desses resultados tornou-se possível descrever sucintamente as conformidades e 

não conformidades observadas no Poder Local quanto a questões ambientais 

especificadas na legislação municipal de referência. A partir de então foram 

deduzidos os níveis de conformidade e não conformidade referenciados nos marcos 

legais analisados e apresentados graficamente em valores percentuais. 

 

 

7.3.1 A lei Orgânica Municipal 

 

A Lei Orgânica do Município do Cabo de Santo Agostinho promulgada em 

1990 a exemplo da Constituição Federal de 1988 dedica um capítulo especial ao 

meio ambiente (Capítulo 6, art. 113 a 142). Nesse importante marco legal se garante 

constitucionalmente o direito dos munícipes ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e se estabelecem as principais atribuições do poder público local na 

efetivação desse direito fundamental. 

Ao se analisar a atuação do Poder Local referente à questão ambiental 

promulgada na Lei Orgânica Municipal foram identificadas as seguintes relações de 

conformidade: 27% de conformidade legal, 53% de não conformidade e 20% de 

preceitos legais atendidos parcialmente pelo Poder Local, caracterizando uma 

situação intermediária.  

O elevado nível de não conformidade legal com a Lei Orgânica demonstra 

que o Poder Local precisa melhorar muito no seu papel de efetivação do direito 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entretanto, apesar do 
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percentual de não conformidade ser relativamente alto, verifica-se uma tendência de 

aumento das conformidades (atendimento à legislação), tendo em vista que 20% dos 

preceitos legais estão na categoria de parcialmente atendidos em direção ao pleno 

atendimento. Isso demonstra o crescimento (mesmo que pequeno), das ações do 

Poder Local na instituição e consolidação das políticas ambientais desde que se 

instituiu a Lei Orgânica Municipal em 1990. 
 

 Objetivos imperativos previstos para o Poder Local na Lei Orgânica Municipal Conformidade 

1 
Incluir em todos os níveis de ensino das escolas municipais a educação ambiental de forma 
integrada e multidisciplinar, bem como, promover a educação da comunidade para o 
desenvolvimento da consciência crítica da população para defesa do meio ambiente. 

 
Não atende 

2 Assegurar o livre acesso às informações ambientais básicas e divulgar sistematicamente os 
níveis de poluição e da qualidade ambiental do município. 

 
Não atende 

3 Fiscalizar, proteger, recuperar e preservar as florestas, a fauna e a flora, de forma 
complementar as ações da União e o Estado. 

 
Não atende 

4 Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento, o deslizamento de encostas e 
outras formas de degradação ambiental. 

 
Atende parcialmente 

5 Estimular e promover o reflorestamento, preferencialmente com espécies nativas, objetivando 
a proteção especial de encostas e recursos hídricos. 

 
Não atende 

6 Estimular e promover o uso e a exploração racional de recursos bioterapêuticos regionais.  
Não atende 

7 Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energias alternativas não 
poluentes, bem como tecnologias poupadoras de energia. 

 
Não atende 

8 Implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da floresta nativa e a 
produção de espécies diversas, destinadas à arborização dos logradouros públicos. 

☺ 
Atende 

9 Promover ampla arborização dos logradouros públicos da área urbana, bem como a 
reposição de espécimes em processo de deterioração ou morte. 

 
Não atende 

10 Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação e mantê-los 
sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável as suas finalidades. 

 
Não atende 

11 
Assegurar, defender e recuperar as áreas sob proteção legal, de caráter ambiental e 
histórico-cultural, em especial os manguezais, os estuários, a mata atlântica e a zona 
costeira. 

 
Atende parcialmente 

12 Incentivar, participar e colaborar com a elaboração de planos, programas e projetos de 
proteção ambiental de interesse do município. 

☺ 
Atende 

13 
Licenciar no território municipal, a implantação, construção ou ampliação de obras ou 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, exigindo o respectivo licenciamento 
ambiental do órgão ambiental estadual. 

☺ 
Atende 

14 
Estabelecer e divulgar normas técnicas de saneamento básico domiciliar, residencial, 
comercial e industrial essenciais à proteção de forma a se evitar a contaminação ambiental de 
qualquer natureza. 

 
Atende parcialmente 

15 Implantar o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão colegiado de composição paritária 
entre representantes do poder público local e da sociedade civil. 

☺ 
Atende 

 
Quadro 17: Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto aos preceitos da legislação ambiental 
na Lei Orgânica Municipal. Dados verificados e sistematizados pelo autor (2005-2008). 
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Níveis atuais de conformidade legal em 
percentual quanto aos preceitos ambientais 

contidos da Lei Orgânica Municipal

53%
27%

20%

Não atende Atende Atende parcialmente
 

Gráfico 1: Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto aos preceitos ambientais da Lei Orgânica 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho (período 2005-2008). Fonte: Elaborado pelo autor (2008). 

 

 

7.3.2 A Lei da Política Ambiental Municipal (Lei 1.975/2001) 

 

A Lei da Política Ambiental Municipal tem como principal objetivo assegurar a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município, mediante a fiscalização, 

preservação e recuperação dos recursos ambientais. Na análise das conformidades 

legais com relação a essa lei, a atuação do Poder Local repetiu praticamente os 

mesmos resultados da análise anterior. Coincidentemente o nível de não 

conformidade permaneceu no mesmo valor (53%), e os níveis de atendimento pleno 

e de atendimento parcial da legislação apresentaram valores de 20% e 27% 

respectivamente (Quadro 18 e Gráfico 2). 
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 Objetivos imperativos previstos para o Poder Local na Lei da Política Municipal de Meio 
Ambiente (Lei 1.975/2001). Conformidade 

1 Formular normas técnicas, estabelecendo padrões de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, respeitadas as legislações federal e estadual. 

☺ 
Atende 

2 Dotar o Município de infra-estrutura material e de quadros funcionais qualificados para a 
administração do meio ambiente. 

 
Atende parcialmente 

3 
Preservar, conservar, fiscalizar e recuperar os recursos ambientais, tendo em vista sua 
utilização ecologicamente equilibrada e planejar o uso destes recursos, compatibilizando o 
progresso sócio-econômico com a preservação dos ecossistemas. 

 
Atende parcialmente 

4 Controlar, fiscalizar e licenciar as atividades potencial e efetivamente promotoras de 
degradação ou poluição ambiental. 

 
Atende parcialmente 

5 Promover a pesquisa e a conscientização da população sobre o meio ambiente em que vive.  
Não atende 

6 Coletar, catalogar e tornar público os dados e informações sobre a qualidade dos recursos 
ambientais do Município. 

 
Não atende 

7 Impor ao agente de degradação ambiental a obrigação de recuperar e indenizar aos danos 
causados ao meio ambiente ou à população, nos casos tecnicamente comprovados. 

 
Não atende 

8 Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental. ☺ 
Atende 

9 Prevenir, combater e controlar a poluição e as fontes poluidoras, assim como qualquer outra 
prática que cause degradação ambiental. 

 
Atende parcialmente 

10 
Fiscalizar e disciplinar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso e o destino final de 
produtos, embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde pública e aos 
recursos naturais. 

 
Não atende 

11 Fiscalizar, cadastrar e manter as matas remanescentes e fomentar o florestamento ecológico.  
Não atende 

12 Incentivar e promover a recuperação das margens e o leito do Rio Pirapama, Gurjaú e outros 
corpos de águas e das encostas sujeitos e erosão. 

 
Não atende 

13 Implantar e manter hortos florestais destinados a recomposição da flora nativa e à produção 
de espécies vegetais diversas, destinadas à arborização urbana. 

☺ 
Atende 

14 Promover ampla arborização dos logradouros públicos das áreas urbana, utilizado 50% de 
espécies frutíferas e/ou nativas. 

 
Não atende 

15 

Estabelecer o automonitoramento ambiental para todas as atividades potenciais e 
efetivamente poluidoras, cujos resultados deverão ser apresentados à Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente, conforme cronograma previamente estabelecido pela 
mesma. 

 
Não atende 

 
Quadro 18: Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto aos preceitos da legislação ambiental 
na Lei da Política Ambiental  Municipal (Lei 1.975/2001). Dados verificados e sistematizados pelo autor (2005-2008). 
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A Lei da Política Ambiental Municipal possui uma abordagem generalista, 

como ocorre na Lei Orgânica do município. Ela apenas dispõe diretrizes conceituais 

e competências administrativas gerais para o Poder Local, a serem desempenhadas 

pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente visando a proteção, conservação 

e recuperação dos recursos ambientais. Assim, a Lei da Política Ambiental Municipal 

não dispõe sobre a estruturação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente, mas 

apenas estabelece conceituações legais para termos relacionados ao meio ambiente 

(definição de “meio ambiente”, “poluição ambiental”, “recursos ambientais”, “relatório 

de impacto ambiental”, entre outros), bem como promulga as competências do poder 

público local (Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente) para controlar e 

fiscalizar as atividades poluidoras, e define as penalidades para quem não cumprir 

os preceitos promulgados na política ambiental. 

 

Níveis atuais de conformidade legal em 
percentual quanto aos preceitos ambientais 

contidos da Lei da Política Ambiental Municipal 
(LEI 1.975/2001)

53%
20%

27%

Não atende Atende Atende parcialmente
 

Gráfico 2: Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto aos preceitos ambientais da Lei da Política 
Ambiental do Cabo de Santo Agostinho (período 2005-2008). Fonte: Elaborado pelo autor (2008). 
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7.3.3 A Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Lei 2.360/2006) 

 

Na Lei que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental 

(Lei 2.360/2006) as questões do desenvolvimento urbano e ambiental são 

abordadas de forma ampla dentro de diretrizes gerais, semelhantemente ao padrão 

apresentado na Lei Orgânica e Lei da Política Ambiental Municipal. O artigo 85 da 

referida lei do Plano Diretor trata especificamente da promoção de programas de 

meio ambiente e de saneamento ambiental. De forma generalista o artigo estabelece 

as diretrizes para a promoção desses programas, cabendo ao Poder Local com base 

nessas premissas efetivar planos setoriais de meio ambiente e saneamento 

ambiental.  

Sendo assim, as diretrizes dos programas de meio ambiente e saneamento 

ambiental devem obedecer aos princípios da intersetorialidade visando cumprir os 

seguintes objetivos: a) universalizar o acesso aos sistemas de água, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos dentro do programa de saneamento ambiental 

integrado; b) Preservar as áreas de proteção de mananciais; c) incentivar projeto de 

saneamento básico integrado nas bacias dos Rios Pirapama e Jaboatão, em escala 

metropolitana; d) implantar usinas de tratamento e beneficiamento de resíduos 

sólidos produzidos no Município; e) instituir programas de arborização das vias 

urbanas; f) implantar sistema de controle e monitoramento dos indicadores 

ambientais; g) criar o distrito florestal, incorporando as reservas florestais das matas 

do Zumbi, Duas Lagoas e Camaçari (CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2006). 

Segundo a própria lei, todas esses objetivos deverão ser alcançados 

mediante planos setoriais de meio ambiente e saneamento ambiental a serem 

executados pela gestão municipal no período de vigência do Plano Diretor16. Nesse 

sentido, o que foi observado é que desde 2006 até 2008 ainda não foi estabelecido 

nenhum plano setorial de meio ambiente e de saneamento ambiental. Porém isso 

não implica em dizer que o Poder Local não esteja atuante nessas questões. No 

entanto, perante o Plano Diretor vigente, tal fato enquadra-se numa importante não 

conformidade legal. 

   

                                                 
16 Promulgado em 2006, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo 
Agostinho tem sua vigência até o ano de 2015, ocasião em que deverá ser revisado. 
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7.3.4 A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho 

 
 Quanto à Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho, a situação de não 

conformidade é enorme. Primeiro porque o Plano de Ação da Agenda 21 carece de 

fortes dispositivos legais que o impulsione como um importante indutor de políticas 

de desenvolvimento e meio ambiente com base nos princípios da sustentabilidade. 

O que de fato se tem de base legal é um Decreto Municipal que institui o Fórum da 

Agenda 21 do município estabelecendo as organizações que o compõem e suas 

atribuições dentro do processo de efetivação da Agenda (Decreto 100/2003). O 

“documento” Agenda 21 em si mesmo não tem nenhuma propositura legal perante o 

Poder Local, servindo apenas como um conjunto de diretrizes facultativas 

disponibilizadas para o município no que se diz respeito ao desenvolvimento 

sustentável17. No entanto, a Agenda 21 Local foi considerada como um processo 

dinâmico de mobilização social instalado, capaz de garantir orientação voltada para 

uma visão compartilhada de futuro entre os atores locais, e de estabelecer um 

constante diálogo entre os diversos setores da sociedade visando uma melhor 

governança no âmbito municipal (BARROS e GADELHA, 2007).  

A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho foi elaborada entre os anos de 

2002 e 2003 de forma participativa, envolvendo os diversos segmentos sociais, cujo 

processo de construção contou com apoio do Ministério do Meio Ambiente via Fundo 

Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e Instituto Internacional para Educação no Brasil 

– Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável (IIEB/PADIS) financiado pela 

Embaixada do Reino Unido dos Países Baixos (AGENDA 21 DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, 2004).  

O projeto de construção da Agenda 21 teve como proponente institucional a 

Prefeitura Municipal através da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e 

Saneamento (SEMAS) com parceria do Centro das Mulheres do Cabo (CMC), 

Centro de Saúde Popular Raízes da Terra (CESPRATE), Movimento de Moradores 

de Vila Claudete e Colônia de Pescadores Z-8, onde a aprovação da proposta no 

FNMA e no IIEB/PADIS oportunizou apoio logístico e contratação de assessoria que 

conduziu processos de desenvolvimento institucional com as organizações locais 
                                                 
17 Em 2001, por iniciativa do vereador João Sávio Sampaio Saraiva (PMDB), tramitou na Câmara 
Municipal de Vereadores o Projeto de Lei 019/2001 visando instituir no município o Programa Agenda 
21 Local e o seu respectivo Fórum. O projeto chegou a ser aprovado pela Câmara, mas foi vetado 
pelo Prefeito Elias Gomes (PPS) por não ter sido um processo trabalhado e discutido com ampla 
participação da sociedade e seu setores representativos. 
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para construção coletiva da Agenda 21 do município (AGENDA 21 DO CABO DE 

SANTO AGOSTINHO, 2004; BARROS e GADELHA, 2007). 

Ao contar com uma metodologia participativa e um processo compartilhado de 

mobilização social, a construção da Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho serviu 

para oportunizar uma discussão ampla dos principais temas de interesses da 

população relacionados às suas principais necessidades, desenvolvimento e 

qualidade de vida. Também serviu para criação de um espaço de articulação 

institucional com proposta de propiciar a interação dos diversos segmentos sociais – 

O Fórum da Agenda 21 Local (BARROS, 2007). 

A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho possui duas estruturas de 

efetivação. A primeira é uma estrutura diretiva caracterizada pelo conjunto de 

diretrizes, objetivos e ações que, se efetivadas, podem potencializar ou consolidar o 

desenvolvimento sustentável no município.  Essa estrutura tem como fundamento 

cinco dimensões temáticas e é explanada especificamente no capítulo 

“Consolidação da Consulta Popular” do documento. A segunda é uma estrutura 

propositiva, caracterizada pelo Plano de Ação que é composto por 40 projetos 

distribuídos entre as dimensões temáticas da Agenda (BARROS e GADELHA, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfico 3: Distribuição quantitativa dos projetos do Plano de Ação da Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho 
por dimensão temática. Fonte: Barros, 2007. 
 

 

10

10

4 2

14

Dimensão 01: Conservação e Gerenciamento dos Recursos Naturais
Dimensão 02: Desenvolvimento Social, Econômico e Cultural
Dimensão 03: Ambiente Urbano Sustentável
Dimensão 04: Conservação e Gerenciamento do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental
Dimensão 05: Fortalecimento das Instituições Locais



 106

O Plano de Ação foi resultado do consenso estabelecido em diversos eventos 

promovidos para construção da Agenda 21 pelas instituições parceiras, nos quais 

foram levantadas demandas em nível local, de forma a orientar a municipalidade, na 

elaboração de políticas públicas condizentes com as necessidades da comunidade, 

pautadas no bem-estar social e na sustentabilidade dos recursos naturais (BARROS 

e GADELHA, 2007). 

A implementação da Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho depende da 

mobilização, do compromisso e do compartilhamento de responsabilidade entre o 

Governo Municipal, Poder Legislativo, Sociedade Civil e Setor Produtivo, onde o 

espaço público socioambiental (EPSA) onde tais fatores devem se desenvolver 

encontra-se no Fórum da Agenda 21 Local (AGENDA 21 DO CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, 2004; BARROS e GADELHA, 2007). 

Nesse sentido, competiria ao Fórum da Agenda 21 Local definir procedimentos 

que garantam a operacionalização do Plano de Ação (CABO DE SANTO 

AGOSTINHO, 2003). Isso não significa que o Fórum deverá ter capacidade 

executiva, no entanto, deverá ter o papel de estabelecer influência política e social 

entre os atores locais com capacidade de execução dos projetos propostos. Para 

isso, o Fórum deverá apresentar um sistema de gerenciamento próprio dirigido por 

uma Coordenação Colegiada com apoio administrativo da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, visando articular parceiros para implementação da Agenda 21 

Municipal e garantir mobilização social permanente no processo (AGENDA 21 DO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2004). 

Para que os projetos do Plano de Ação sejam efetivados, torna-se necessário a 

incorporação de suas propostas, de forma especial, no Plano Plurianual do Governo 

Municipal. Entretanto, alguns mecanismos que foram propostos como facilitadores 

da implementação da Agenda 21 Local, foram levantados. Esses mecanismos foram 

verificados na análise das “conformidades legais” relacionadas à efetivação da 

Agenda 21 Local pelo Poder Local. A análise demonstra que o Poder Local não vem 

cumprindo seu papel de fortalecer a Agenda 21. Isso não significa que o processo 

esteja suspenso ou cancelado. Na verdade, algumas propostas da Agenda 21 Local 

têm sido adotadas por parte de organizações da sociedade civil e do setor produtivo, 

mesmo com o Fórum da Agenda 21 “desativado”. Acredita-se que um dos principais 

motivos para a desarticulação e arrefecimento do processo foi a mudança de 

governo ocorrida em 2005.  
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Com a nova gestão (2005-2008) a articulação institucional interna para 

efetivação da Agenda 21 Local foi desmontada dando lugar a outras prioridades. 

Assim, num momento oportuno em que o processo “Agenda 21” poderia se firmar 

como um importante indutor de políticas de desenvolvimento sustentável, a 

descontinuidade de gestão e a falta de compromisso institucional do Poder Local 

provocaram ruptura nas articulações institucionais formadas anteriormente nos anos 

de 2003 e 2004 no período de construção da Agenda 21. O quadro 19 e o gráfico 4 

apresentam os resultados obtidos da análise da conformidade legal do Poder Local 

quanto à Agenda 21 Local. 
 

 Objetivos previstos na Agenda 21 Local para efetivação de seu Plano de Ação 
(Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho, 2004) Conformidade 

1 
Identificação de fontes de apoio técnico e financeiro para execução de ações 
prioritárias. 
 

 
Não atende 

2 
Viabilização de convênios, acordos, parcerias e consórcios com órgãos do 
Governo Federal e Estadual. 
 

 
Não atende 

3 Elaboração de um Plano de Atividades integrado com a Rede de Defesa 
Ambiental. 

 
Não atende 

4 
Viabilização de convênios, acordos, parcerias e consórcios com órgãos do 
Governo Federal e Estadual. 
 

 
Atende 

parcialmente 

5 
Elaboração de um Plano de Atividades integrado com as Secretarias 
Municipais. 
 

 
Não atende 

6 Viabilização do processo de gerenciamento com formação de equipe técnica 
para elaborar projetos e trabalhar na captação de recursos. 

 
Não atende 

7 Incorporação de projetos da Agenda 21 no Plano Plurianual (2005-2008) 
 

Atende 
parcialmente 

8 Garantir o funcionamento o Fórum da Agenda 21 Local. 
 

Atende 
parcialmente 

 
Quadro 19: Matriz para verificação das conformidades legais do Poder Local quanto à Agenda 21 Local. Dados verificados e 
sistematizados pelo autor (2005-2008). 
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Níveis atuais de conformidade legal em 
percentual quanto aos meios de implementação 

da Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho

62%
0%

38%

Não atende Atende Atende parcialmente
 

Gráfico 4: Níveis atuais de conformidade legal em percentual quanto à Agenda 21do Cabo de Santo Agostinho 
(período 2005-2008). Fonte: Elaborado pelo autor (2008). 

 

Por meio das análises realizadas até o momento é possível apresentar 

algumas conclusões. A primeira é que o município do Cabo de Santo Agostinho é 

dotado de uma base legal consistente para a efetivação de políticas ambientais 

fundamentadas nos pressupostos da sustentabilidade. Essa base legal garante para 

o Poder Local a munição de todos os instrumentos de políticas públicas essenciais 

para a gestão ambiental (Quadro 20). No entanto, o Poder Local precisa melhorar 

bastante na efetivação dos pressupostos legais como demonstrou as análises das 

conformidades, especialmente no aspecto “Agenda 21 local” que norteia de forma 

intersetorial pressupostos da sustentabilidade na formulação e implementação de 

políticas públicas (Gráfico 5). A efetivação dos marcos legais e conseqüentemente o 

aumento dos níveis de conformidade se darão na medida em que o Poder Local do 

Município do Cabo de Santo Agostinho passar a investir no fortalecimento do seu 

aparato institucional, no planejamento e na gestão, e no controle social, que são 

itens essenciais para a consolidação de políticas públicas. Esses fatores serão 

tratados nas secções subseqüentes deste trabalho. 
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Quadro 20: Instrumentos de políticas ambientais previstos nos principais marcos legais do município do Cabo de 
Santo Agostinho. Fonte: Dados verificados e sistematizados pelo autor (2005-2008). 
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Gráfico 5: Comparativo das análises de conformidade legal do Poder Local do Município do Cabo de Santo 
Agostinho quanto aos principais marcos legais relacionados à ação ambiental. Fonte: Elaborado pelo autor 
(2008). 
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7.4 Aspectos do funcionamento do aparato institucional de implementação 
da política ambiental local. 
 

Para avaliação geral da capacidade operacional e do funcionamento do 

aparato institucional responsável pela implementação da política ambiental local, 

foram realizadas basicamente três análises sobre o órgão gestor de meio ambiente 

no período de 2005 a 2008: a da estrutura organizacional; das capacidades técnicas, 

tecnológicas e operacionais; e da utilização dos instrumentos de políticas públicas. 

No aspecto da estrutura organizacional verificou-se que a Secretaria 

Executiva de Meio Ambiente e Saneamento (SEMAS), juntamente com a Secretaria 

Executiva de Habitação e Urbanismo, formavam a Secretaria de Planejamento e 

Meio Ambiente do Município do Cabo de Santo Agostinho. Nesse processo de 

estruturação organizacional a SEMAS apresentava as seguintes atribuições: 

1) Definir as políticas de meio ambiente, saneamento e controle urbanístico do 

Município; 

2) Elaborar os planos diretores de meio ambiente, saneamento e controle 

urbanístico do Município; 

3) Coordenar o processo de articulação das Secretarias Municipais que detenham 

atribuições de gestão de aspectos do meio ambiente municipal; 

4) Exercer o controle urbanístico no Município, analisando e aprovando projetos de 

arquitetura e urbanismo e fiscalizando o uso do solo em consonância com a 

legislação vigente; 

5) Elaborar projetos de saneamento e promover a respectiva captação de recursos 

para viabilizar sua consecução; 

6) Elaborar projetos de gestão e controle ambiental e promover a respectiva 

captação de recursos para viabilizar sua consecução; 

7) Coordenar as políticas municipais de meio ambiente, saneamento e controle 

urbanístico; 

8) Coordenar o cadastramento de não-conformidades normativas de controle 

urbanístico no território municipal, com vista a utilização destes cadastros como 

base técnica suficiente para permitir a execução de ações jurídicas e de técnica 

urbanística que permitam a regeneração do tecido urbano atingido por tais não-

conformidades normativas; 

9) Coordenar o gerenciamento dos recursos hídricos municipais; 
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10) Exercer a educação ambiental fora da escola no Município; 

11) Exercer o controle ambiental no Município, fiscalizando e articulando a defesa 

ambiental com órgãos responsáveis dos níveis estadual e federal de governo.  

 Internamente, a SEMAS possuía duas gerências: Gerência de Meio Ambiente 

e Saneamento e Gerência de Controle Urbano. Ambas as gerências possuíam duas 

coordenações. A Coordenação de Controle Ambiental e a Coordenação de 

Fiscalização Ambiental estavam lotadas na Gerência de Meio Ambiente e 

Saneamento, enquanto a Coordenação de Fiscalização Urbanística e a 

Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos ficavam na Gerência de Controle 

Urbano. A figura 11 demonstra o organograma da SEMAS na gestão municipal 

2005-2008. 

 

 
 
Figura 11: Organograma da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente onde se situam a Secretaria Executiva 
de Meio Ambiente e Saneamento com suas Gerências e Coordenações. Fonte: Estrutura Básica e Modelo de 
Gestão da Prefeitura Municipal do Cabo (2001) e verificação “in loco” (2005). 
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 Mediante verificação local contabilizou-se na SEMAS um total de 55 

funcionários exercendo diversas funções: fiscalização ambiental e de áreas públicas, 

motoristas, recepcionistas, assistentes administrativos, agentes de mobilização 

social, auxiliares de serviços gerais, técnicos de saneamento e de topografia, além 

de funções comissionadas de gestão, como coordenadores, gerentes e a função de 

Secretário Executivo do órgão. Quanto às categorias de vínculo empregatício a 

SEMAS apresentou a seguinte distribuição de funcionários: 04 funcionários 

estatutários (com vínculo, e portanto, permanentes); 11 cargos comissionados; e 40 

funcionários temporários, ambos sem vínculo permanente (gráfico 6). 

 

Composição quantitativa do quadro de funcionários 
da SEMAS por categoria de vínculo empregatício

11

4

40

Cargos Comissionados Funcionários Estatutários Contratos temporários
 

Gráfico 6: Quantidade de funcionários existentes na SEMAS por vínculo empregatício. Fonte: Verificação “in 
loco” por parte do autor em maio de 2008. 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos funcionários, constatou-se que 48 

funcionários tinham apenas o Ensino Médio (incluindo aí 7 pessoas com cursos 

técnicos); 5 possuíam apenas o Ensino Superior; enquanto 2 possuíam pós-

graduação na área relacionada à gestão ambiental. O gráfico 7 seguinte demonstra 

a distribuição dos níveis de escolaridade entre as categorias de vínculo empregatício 

apresentados pelo quadro de funcionários da SEMAS.  
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Gráfico 7: Distribuição dos níveis de escolaridade por categorias de funcionários da SEMAS. Fonte: Verificação 
“in loco” por parte do autor em maio de 2008. 
 
 Comparando esses resultados com dados do IBGE (2002) relativos ao perfil 

dos municípios brasileiros quanto ao meio ambiente, observa-se que o número de 

funcionários da SEMAS (55) está muito superior à média nacional referente ao 

quantitativo de funcionários lotados em órgãos municipais de meio ambiente, que é 

de 8,3.  No entanto, o número de funcionários permanentes (estatutário ou celetista) 

apresentado pela SEMAS (4) está acima da média apresentada pelos municípios 

pernambucanos (cerca de 3) e abaixo da média nacional que é de 6,2 (Gráfico 8). 

 Nota-se no caso da SEMAS que a quantidade de funcionários sem vínculo 

funcional em termos de percentual ocupa uma colocação de 93% do total, o que 

caracteriza um enorme risco de descontinuidade dos processos de gestão ocorrido 

freqüentemente nas mudanças de governo. Assim, a prática de suprir necessidades 

vitais no quadro técnico da administração municipal com cargos comissionados e 

contratos temporários implica muitas vezes na não-continuidade dos trabalhos 

relacionados a estes cargos, quando não se consegue institucionalizar as referidas 

tarefas, fragilizando continuamente o aparato institucional. 
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Gráfico 8: Número médio de servidores, por tipo de vínculo, segundo Grandes Regiões e Unidades da 
Federação – 2002. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2002. Notas: Exclusive os dados do Distrito 
Federal que são, respectivamente, 153,0 e 130,0. 
 
  
 Essa fragilidade do quadro funcional da SEMAS revelou uma deficiência da 

capacidade técnica do aparato institucional em responder às necessidades da 

sociedade cada vez mais crescente no campo ambiental. Com os problemas da 

ausência de um quadro técnico permanente e qualificado, e com a descontinuidade 

dos trabalhos provocada por essa situação, o aparato institucional existente ainda 

não dispõe de condições analíticas, reflexivas e tecnológicas suficientes para 

interpretar os problemas sócio-ambientais e encaminhar soluções continuadas de 

caráter técnico e administrativo adequadas à realidade. Nesse aspecto, o aparato 

institucional da política de meio ambiente do Cabo de Santo Agostinho, jamais 

poderia atuar no Licenciamento Ambiental, que exige, dentre outras coisas, a 

existência de um quadro técnico permanente de profissionais habilitados das mais 

diversas áreas.  

A SEMAS também revelou falhas nas capacidades operacionais. Mediante 

critérios básicos de avaliação de operacionalidade, a capacidade operacional da 

SEMAS apresentou um nível baixo, reforçando a fragilidade do aparato institucional 

em cumprir suas atribuições institucionais. O quadro 21 abaixo apresenta os níveis 

de atendimento aos critérios básicos de operacionalidade de um órgão ambiental 

conforme critérios apresentados por Philippi Jr. e Zalauf (1999). 
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Níveis de Atendimento 
Critérios de Operacionalidade 

Atende Atende 
Parcialmente Não Atende Não avaliado 

1. Mobilidade produzida por veículos apropriados 
e na quantidade adequada aos compromissos 
assumidos. 

    

2. Equipamentos, materiais e produtos utilizados 
para trabalhos de campo, laboratoriais e outros, 
revisados sistematicamente e com manutenção 
definida. 

    

3. Serviços devidamente dimensionados de 
telefonia, comunicação e informática e com 
manutenção adequadas. 

    

4. Espaço institucionalmente identificado para 
utilização pela sociedade, pelos conselhos, 
comitês e comissões; para audiências públicas 
e participação popular na discussão de 
projetos; para atividades específicas de 
educação ambiental. 

    

5. Fornecimento de mudas, de materiais 
educativos e estrutura logística para realização 
de eventos. 

    

6. Instalações e suporte administrativo adequados 
para o exercício da missão institucional; das 
funções delegadas pelo governo municipal; das 
funções acordadas com outros níveis de 
governo; das responsabilidades assumidas em 
parceria com outras instituições; das ações 
articuladas em parcerias. 

    

 
Quadro 21: Níveis de atendimento aos critérios de operacionalidade verificados na SEMAS (2005-
2008). Fonte: Informações levantadas pelo autor “in loco”. 
 

Diante das análises aqui apresentadas verificou-se que do ponto de vista legal 

o aparato institucional para a gestão do meio ambiente foi estabelecido, porém, 

ainda carece das capacidades técnicas, tecnológicas e operacionais para ser 

efetivamente funcional. Conseqüentemente, com a deficiência desse aspecto, 

rebatimentos negativos são esperados tanto sobre os aspectos das conformidades 

legais diante da legislação ambiental municipal, como sobre os aspectos da gestão e 

do controle social da política de meio ambiente. A efetiva funcionalidade do aparato 

institucional (SEMAS) dependeria principalmente de fatores políticos capazes de 

priorizar e garantir investimentos para o seu contínuo melhoramento. Entretanto, 
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observou-se na SEMAS a realização costumeira do exercício do controle urbanístico 

no Município, analisando e aprovando projetos de arquitetura e urbanismo e 

fiscalizando o uso do solo em consonância com a legislação vigente, bem como o 

exercício do controle ambiental, especialmente no controle da poluição sonora 

(Gráfico 9), fiscalizando e articulando a defesa ambiental com órgãos responsáveis 

dos níveis estadual e federal de governo, apesar das dificuldades técnicas 

operacionais. O quadro 22 abaixo apresentam o quantitativo de notificações e 

processos de licenças do uso do solo processadas entre 2005 e 2008. 
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Gráfico 9: Quantitativo de notificações processadas de controle ambiental realizadas pela SEMAS no 
período de 2005-2008. Fonte: Informações levantadas pelo autor em banco de dados da SEMAS 
(2008). 
 

ANOS 

2005 2006 2007 2008 

Quantitativo de 
processos de 
licenciamento 
relacionado ao uso 
do solo e controle 
urbanístico 

1.289 1.760 2.283 2.037 

 
Quadro 22: Quantitativo dos processos de licenciamento relativo ao uso e ocupação do solo 
realizados no período de 2005 a 2008 pela SEMAS. Fonte: Informações levantadas pelo autor em 
banco de dados da SEMAS (2008). 
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7.5 Aspectos do planejamento e da gestão ambiental. 
 

Não basta apenas possuir marcos legais consistentes e um aparato 

institucional com potencialidades de cumprir prerrogativas legais inerentes à 

administração pública do meio ambiente e ao poder de polícia municipal. É 

necessário se estabelecer permanentemente e de forma institucionalizada processos 

político-administrativos que encarreguem ao poder público local (executivo e 

legislativo), com participação da sociedade civil, o dever de formular, implementar e 

avaliar políticas ambientais mediante planos, programas e projetos que coloquem o 

município como principal protagonista de seu desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. Esses processos no seu conjunto formam o que se denomina de gestão 

ambiental municipal (COIMBRA, 2004, p. 561). 

Na busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental, é na gestão 

ambiental pública que a ação governamental se qualifica na implementação de 

políticas para o meio ambiente. Em economias capitalistas a efetivação de soluções 

que conduzam a práticas econômicas sócio-ambientalmente adequadas não vem 

produzindo resultados satisfatórios quando não se abrange na gestão pública do 

meio ambiente a maioria dos atores sociais presentes e interessados, sejam eles 

públicos ou privados. Assim, o desafio da gestão ambiental pública consistiria em 

equilibrar os interesses individuais no espaço e no tempo, de maneira que se 

protejam sistemas sociais e ecológicos, mediante políticas sócio-ambientais não 

excludentes (CABRAL, 2007; QUINTAS, 2006). 

Nesse sentido, a gestão ambiental pública seria considerada como um 

processo de ações articuladas e interativas entre diversos atores sociais com 

objetivos de garantir a adequação dos meios de exploração dos recursos sócio-

ambientais às especificidades do ambiente natural e social, com base em princípios 

e diretrizes previamente estabelecidos e acordados. Só assim, as políticas 

ambientais contribuiriam para a sustentabilidade, na medida em que propusessem a 

utilização adequada da base social e biofísica, além da reorientação da maneira 

como os recursos ambientais são utilizados e como os benefícios correspondentes 

são compartilhados. Como a sustentabilidade pressupõe a garantia do bem-estar 

social sem prejuízo ou danos às funções, bens e serviços ambientais em escala intra 

e intergeracional, uma política ambiental comprometida com tal pressuposto deverá 

acima de tudo desencorajar ações que ameaçam ou causem danos aos sistemas 
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ecológicos e sociais e à base geoambiental da economia, e por outro lado encorajar 

ou impulsionar ações que favoreçam mediante base sustentável, a renda, o bem-

estar social, o ambiente saudável e o uso adequado dos recursos ambientais 

(CABRAL, 2006). 

 Em síntese, a gestão ambiental seria o meio pelo qual a política pública de 

meio ambiente se efetivaria mediante o planejamento e a implementação de planos, 

programas e projetos envolvendo a articulação de atores sociais com a utilização 

adequada de recursos limitados com foco na sustentabilidade social, ambiental e 

econômica. Sendo assim, a gestão pública deve ser cada vez mais racionalizada 

dentro de uma visão mais orgânica, considerando as complexidades dos contextos 

interno e externo, e abandonando posturas inadequadas baseadas em estruturas 

rígidas e burocráticas (MOTTA, 1995).  

No entanto, ainda é comum observar que nos municípios muitas políticas 

setoriais têm seu financiamento garantido, inclusive com recursos advindos do 

governo federal, mas que não apresentam bons resultados devido a deficiências 

crônicas da gestão pública.  Sendo assim, cada vez mais tem sido fortalecido o 

modelo de gestão de políticas públicas dentro da ideologia do “novo gerencialismo 

público” ou da “administração pública gerencial”, muitas vezes denominada de 

“gestão empreendedora” (CARDOSO, 2007; BRESSER-PEREIRA, 2003; MARTINS, 

2007). 

A trajetória dos movimentos de reforma do Estado contemporâneo vem 

apontando para a superação da onda de reformas minimalistas neoliberais, baseada 

na redução do Estado. Hoje prevalece um sentimento de que o Estado é necessário 

e deve ser capaz de atuar de forma proativa na reconstrução institucional da 

sociedade, mediante o estabelecimento de alianças, coalizões, parcerias e redes 

que envolvam o mercado, a sociedade civil, diferentes níveis de governo e até a 

cooperação internacional (DOWBOR, 2008).    

O reconhecimento da necessidade de coalizão para a efetiva governança 

demanda o desenvolvimento da capacidade institucional do Estado, especialmente 

do Poder Local, para a sua atuação como coordenador e animador dessas alianças 

(CARDOSO, 2007, DOWBOR, 2008). 

Esta trajetória coloca uma importância cada vez maior na construção de um 

modelo de gestão pública mais orgânico, menos burocrático-mecanicista, menos 

centralizado e mais democrático do ponto de vista político e econômico, tendo em 
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vista a crescente complexidade do Estado e seu contexto e os crescentes requisitos 

de desempenho e sobrevivência das organizações públicas (MARTINS, 2007; 

DOWBOR, 2008).  

O Estado como uma organização complexa que atua em um contexto 

complexo insere-se em grandes fontes de incerteza e instabilidade relacionadas ao 

contexto (globalização, desenvolvimento tecnológico e reestruturação produtiva, 

crise fiscal, demandas mais exigentes e complexas por parte dos cidadãos, potencial 

da sociedade civil organizada), diante do pluralismo de atores interessados que 

clamam por atenção constante, urgente e imediata e de liderança difusa, com 

objetivos ambíguos, métodos paradoxais, diversidade de produtos e serviços, e 

diversidade de culturas internas (MARTINS, 2007). 

Diante do critério da complexidade dois modelos de gestão pública se 

interpõem. De um lado, tem-se o modelo burocrático-mecanicista e do outro, tem-se 

o modelo de gestão estratégica ou “empreendedora” (MARTINS, 2007; MOTTA, 

1995). A figura 12 abaixo demonstra a relação entre complexidade crescente e a 

necessidade de implantação de modelos de gestão mais orgânicos.  

 

 
Figura 12: Trajetória tendencial de evolução dos modelos de gestão. Fonte: Martins (2007). 
 

A burocracia mecanicista é uma organização feita para operar em contextos 

pouco complexos.   Ela se apóia na separação entre mãos e cérebros (uns pensam 

e planejam, outros cumprem ordens e executam); na estrutura piramidal com muitos 

níveis, segundo a lógica da cadeia de comando; na comunicação formal e na 

liderança hierárquica, de cima para baixo; e na alienação decorrente da 

fragmentação do trabalho especializado. Tal modelo é rígido e considera a 

transformação algo ocasional. 



 120

A gestão estratégica apresenta condições de lidar com a complexidade, na 

medida em que pressupõe integração entre planejamento e execução (planejamento 

e implementação concomitantes e contínuos); estruturas horizontalizadas (celulares, 

em rede, flexíveis, etc.); liderança participativa baseada no empowerment; 

comunicação organizacional multidirecional estruturada e integrada em tempo real; 

ênfase no pensamento estratégico e visão do trabalho como forma de realização.       

Os modelos orgânicos ou estratégicos típicos da sociedade do conhecimento são 

voltados à agilidade e flexibilidade, atributos essenciais de um mundo em contínua 

transformação (MARTINS, 2007). 

Os modelos de gestão mecanicistas não dão conta da complexidade do 

contexto contemporâneo, exceto em condições muito especiais cada vez mais raras. 

Um grande desafio das organizações contemporâneas é transpor a barreira entre 

modelos de gestão mais mecanicistas e outros mais estratégicos, orgânicos. Uma 

das grandes vantagens do modelo orgânico-estratégico, postos de lado os 

modismos e as panacéias que se propõem para operacionalizá-lo, é a flexibilidade, 

necessária em um mundo em contínua mudança e que está presente nas novas 

tendências que hoje norteiam a mudança nas organizações (MOTTA, 1995; 

MARTINS, 2007). 

Segundo Martins (2007), o desenvolvimento de modelos de gestão pública 

mais orgânicos, ou seja, mais alinhados com a complexidade dos contextos interno e 

externo do ambiente organizacional, impõe expressivas mudanças no modelo de 

planejamento. O quadro 23 abaixo apresenta diferenças entre modelos de gestão e 

planejamento ideais radicalmente opostos. 
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Quadro 23: Concepções polares de planejamento. Fonte: Martins (2007, p. 5-6). 

 

Apesar dos modelos orgânicos-estratégicos serem os mais adequados a 

aplicação dos princípios da sustentabilidade no contexto das políticas públicas, não 

se deve promover a sua implantação generalizada. Na realidade, as organizações 

podem apresentar características mistas dos dois modelos e diferentes áreas que 

tendem a apresentar diferentes gradações das características polares. Nesse 

aspecto, deve-se buscar no alinhamento estratégico, a detecção e o alcance de um 

padrão de flexibilidade ao longo da contínua burocracia mecanicista que satisfaça 

requisitos de complexidade do contexto (MARTINS, 2007; MOTTA, 1995).  
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Considerando esses modelos de planejamento e gestão com suas 

características básicas, foi possível traçar um perfil do modelo de gestão ambiental 

adotado pelo Poder Local do município do Cabo de Santo Agostinho no período de 

análise desta pesquisa (2005-2008) (Quadro 24 e Gráfico 10). 

De início, se constatou um perfil predominantemente burocrático mecanicista 

no modelo de gestão ambiental “adotado” pela SEMAS, apesar da existência de um 

contexto complexo de atuação. As atividades do órgão gestor ambiental se 

resumiram a cumprir os papéis administrativos e institucionalizados de fiscalização 

urbanística e ambiental com seus processos de licenciamento inerentes. A SEMAS, 

de um modo geral, se comportava apenas como uma “maquina de fiscalizar e 

licenciar”, sem uma postura considerável de pró-atividade na efetivação de políticas 

de desenvolvimento sustentável. Em muitos casos o referido órgão foi pivô de 

inúmeros conflitos sócio-ambientais que não tiveram soluções satisfatórias, devido a 

um caráter repressor sem muito diálogo e sem articulação social com os atores 

envolvidos nos conflitos. Além do mais, a SEMAS, nesse seu papel de “polícia” e de 

“xerife do meio ambiente”, se envolvia em ações que não eram de suas atribuições e 

competências, como a apreensão e resolução de criatórios irregulares de animais de 

médio e grande porte em áreas urbanas (uma atribuição da Secretaria de 

Saúde/Setor de Vigilância Sanitária), notificações de veículos que provocavam 

transtorno de tráfego (atribuição da Secretaria de Infra-estrutura/Gerência Municipal 

de Trânsito), e serviço de “corte de árvores” (ao invés de um programa sistemático 

de arborização no município) para cidadãos que se “sentiam ameaçados” pelo risco 

da queda de alguma árvore, ou só porque o desfolhar natural da planta sujava 

constantemente o seu quintal! 

O modelo de gestão da SEMAS também se apresentou inadequado para 

atender aos temas básicos da gestão e do planejamento ambiental, conforme 

demonstrado no quadro 24 e gráfico 10. No entanto, para não dizer que não houve 

nenhuma iniciativa de se “empreender” na gestão do meio ambiente, a SEMAS 

iniciou em setembro de 2007 um processo de construção de um Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU) que em 2008 foi suspenso, 

ficando apenas na fase de diagnóstico. No entanto, vale salientar que essa 

propositura deveu-se a articulações de setores da sociedade civil, que inclusive, sem 
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custo para a Prefeitura, conseguiram assessoria externa por parte da Agência de 

Cooperação Técnica Alemã para elaboração do Plano18. 

 

Temas básicos para o 
planejamento e para a gestão 

ambiental municipal 
Ações básicas 

At
en

de
 

At
en

de
 

Pa
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ial
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en
te

 

Nã
o 

At
en

de
 

Nã
o 

av
ali

ad
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Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente.     

Integração e articulação com fóruns locais.     Gestão ambiental compartilhada 

Integração e articulação institucional com órgãos públicos 
afins e instituições privadas (locais, estaduais e federais) 
para descentralização e compartilhamento de atividades 
de gestão ambiental. 

    

Promoção de programas de educação formal e informal.     
Educação ambiental 

Promoção de programas continuados de capacitação do 
corpo técnico do órgão ambiental.     

Fortalecimento da fiscalização ambiental.     

Acompanhamento sistemático de empreendimentos 
ambientalmente impactantes (monitoramento).     

 Qualidade ambiental 

Estruturação de Sistema de Informações Ambientais.     

Projetos de recuperação e conservação das matas ciliares 
e demais áreas legalmente protegidas.     

 

Gestão de unidades de conservação.     Conservação da biodiversidade 
e dos recursos hídricos 

Fortalecimento da atuação do município em comitês de 
bacias hidrográficas.     

Implementação e fortalecimento do fundo municipal de 
meio ambiente.     

 
Otimização dos recursos arrecadados da compensação 
ambiental, e de multas e taxas ambientais.     Sustentabilidade econômica 

para gestão ambiental 
Acompanhamento do desempenho de repasses federais e 
estaduais atrelados à gestão do meio ambiente.     

Saneamento ambiental 
integrado 

Assessoria nas atividades de saneamento ambiental 
integrado (gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, 
abastecimento de água, tratamento de esgoto e controle 
de vetores). 

   
 
 
 

Total dos níveis de atendimento aos requisitos. 01 04 10 0 
Níveis de atendimento aos quesitos em termos de percentual. 7% 27% 66% -- 

 
Quadro 24: Níveis de atendimento aos temas básicos do planejamento e gestão ambiental municipal 
do Cabo de Santo Agostinho verificados no período de 2005-2008.  Fonte: Dados verificados pelo 
autor (2005 - 2008). 
                                                 
18 Para mais informação sobre o processo de elaboração do PGIRSU do Cabo de Santo Agostinho, 
consultar o Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos do Cabo de Santo Agostinho (versão 
preliminar), elaborado por Barros et al. (2008).  
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Níveis de atendimento aos temas básicos para o 
planejamento e para a gestão ambiental municipal

7%

27%

66%

Atende Atende parcialmente Não atende
 

Gráfico 10: Níveis de atendimento aos temas básicos do planejamento e gestão ambiental municipal 
do Cabo de Santo Agostinho em percentual verificados no período de 2005-2008.  Fonte: Dados 
verificados pelo autor (2005 - 2008). 

 

 Em síntese, a gestão ambiental do Cabo de Santo Agostinho no período de 

2005-2008 apresentou-se inadequada na propositura de políticas ambientais 

baseadas nos pressupostos da sustentabilidade. Nem o Plano de Ação da própria 

Agenda 21 Local foi considerado como fundamento para criação de planos, 

programas e projetos de meio ambiente em articulação com outros atores sociais. 

Como a gestão ambiental é um processo que envolve acima de tudo um conjunto de 

ações articuladas e interativas entre diversos atores sociais visando garantir a 

adequação dos meios de utilização dos recursos sócio-ambientais com as 

especificidades do ambiente natural e social, seu estado deficiente tende a provocar 

prejuízos sistêmicos em todos os elementos estruturadores das políticas públicas, 

especialmente no aspecto do controle social. Nesse sentido, o Poder Local mediante 

sua forma de gestão poderá ou não favorecer a articulação e participação da 

sociedade civil na formulação e implementação das políticas públicas. 
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7.6 Aspectos políticos-institucionais do controle social sobre a política e a 
gestão ambiental local. 
 

Quanto mais burocrático e mecanicista for o modelo de gestão do Estado, 

menor será a participação e o controle social sobre as políticas públicas (SANTOS, 

2006). Assim, um modelo de gestão pública que cresce para uma atuação mais 

orgânica favorece uma governança democrática com amplas condições para um 

efetivo controle social (Figura 13). 

 

 
 

Figura 13: Relação de intensidade do controle social com os modelos polares de gestão pública 
(mecaniscista-orgânico). Esquema elaborado pelo autor (2008). 

 

Santos (2006) apresenta três grandes desafios para o controle social das 

políticas públicas no Brasil. Para ele é fundamental no processo de análise e 

avaliação do controle social se fazer uma comparação entre o que a legislação prevê 

e o que efetivamente ocorre no interior das instituições públicas, procurando aquilo 

que se mostrou efetivo e aquilo que demonstra a fragilidade desse modelo de 

participação. 
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O primeiro desafio atrela-se à cultura burocrática avessa à participação cidadã 

das políticas públicas. O modelo de Estado construído ao longo da história do Brasil 

sempre descartou qualquer possibilidade de controle social. Esse modelo des 

gestão, fundamentado na idéia da “meritocracia” de Max Weber, acredita que 

governar é uma atividade restrita a especialistas, e elementos fora desse staff 

constituiriam corpo estranho ao aparato estatal. Essa postura elitista tem levado à 

convicções que governar (administrar) é uma atividade restrita a “gerentes”. A 

conseqüência disso é a dificuldade que os conselheiros municipais e representantes 

dos movimentos sociais encontram para acessar informações do município e para 

compreender a linguagem bacharelesca usadas por muitos gestores públicos. 

Um segundo desafio é, paradoxalmente, o surgimento de inúmeros espaços 

institucionais de participação e a conseqüente pulverização do controle social em 

vários canais pouco efetivos. Dada a dificuldade no Brasil de fazer valer os direitos 

sociais, existe grande demanda por novas leis que possam pressionar o poder 

público no sentido de prover serviços públicos de qualidade. A mesma lógica ocorre 

com relação aos espaços de participação. Quando se percebe que alguns deles são 

pouco eficazes na garantia do controle social, os atores políticos pressionam por 

mais espaços participativos. No entanto, como parte da classe política e do staff 

burocrático não atribui importância a esses instrumentos, muitas vezes eles se 

propagam em um formato de conselho consultivo, sem poder real, com imagem 

desgastada e com descrédito perante parte da sociedade.  

Um terceiro desafio é que a forma democrática de participação cidadã está 

ligada a essa segunda, pois diz respeito à dificuldade que os movimentos sociais e 

populares possuem de uma real articulação de suas lutas e reivindicações. Nota-se 

que o poder público (seja local ou nacional) possui um único orçamento e deve 

prover os mais diversos serviços ao conjunto da sociedade. Portanto é 

imprescindível uma ação coordenada que possa exercer uma pressão nos gestores 

públicos que consiga garantir a implementação das políticas que interessam aos 

cidadãos. Ainda que exista de fato um grande esforço dos movimentos nesse 

sentido, não é raro encontrar em muitos segmentos uma postura demasiadamente 

corporativa, que olha apenas para suas questões específicas. E se o grau de 

fragmentação das lutas sociais é muito elevado e pouco articulado, reina a máxima 

do “dividir para governar”, muito útil para aqueles governantes que pouco investem 

em uma cidadania ativa. Esse tipo de postura corporativa é muito observada 
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naquelas políticas públicas que estão estruturas em redes mistas (estatal e privada) 

de prestação de serviço, que utilizam fundos públicos para a promoção de 

determinados direitos, ou ainda em movimentos sociais que lutam para conquistar 

um objetivo bem específico, como é o caso da terra, da moradia ou de benfeitorias 

em determinado bairro da cidade. 

Assim, é possível destacar que apenas a pressão da sociedade, ainda que 

necessária, encontra muita resistência nos administradores eleitos por plataformas 

políticas que negligenciam a participação popular. É bastante provável que uma 

ação casada de sensibilização e qualificação dos gestores públicos (para aceitarem 

e mesmo estimularem essa participação), junto a uma articulação e igual 

qualificação dos movimentos sociais, seja uma condição necessária para tornar 

realidade o controle social das políticas públicas, desde o nível local até o âmbito 

nacional (SANTOS, 2006). 

Segundo Campos (2003) o controle social pode ser definido como ações 

desenvolvidas pela sociedade civil organizada que tem por objetivo: fiscalizar, 

monitorar e avaliar as condições em que as políticas públicas estão sendo 

desenvolvidas (fiscalizar e avaliar a qualidade das ações; a aplicação de recursos 

públicos e os seus resultados na vida dos assistidos). Também é a influência que a 

sociedade civil exerce na formação da agenda governamental na definição das 

prioridades para a gestão.  

Esse controle possibilita o envolvimento da sociedade nos assuntos do 

governo, evitando o isolamento autoritário dos gestores públicos que não se 

incomodam em prestar conta à sociedade das suas ações. Também torna o governo 

mais público e a sociedade civil mais atenta e cooperativa com vista a zelar pela 

utilização dos recursos públicos, considerando que são recursos da sociedade 

pagos direta ou indiretamente através das várias modalidades de impostos e que, 

portanto, devem retornar à sociedade em forma de serviços de interesse público. O 

controle social é uma forma de democratizar a gestão das políticas públicas e, 

portanto, é uma conquista da sociedade civil, um instrumento e uma expressão da 

democracia e da cidadania (SANTOS, 2003; POLIS, 2006). 

Os principais instrumentos de controle social nas políticas setoriais (saúde, 

educação, meio ambiente, etc.) são, sem dúvida, os conselhos, pois a eles 

competem convocar conferências, deliberar políticas, e aprovar, em muitos casos 

planos setoriais. Cabe também para os conselhos o papel de fiscalizar as ações do 
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governo e a utilização dos recursos públicos, inclusive aprovar ou rejeitar a 

prestação de contas, bem como normatizar a política, através de resoluções, 

redistribuir metas, estabelecer critérios de inscrição de entidades, e de avaliação das 

atividades, e mobilizar a sociedade civil por meio de reuniões ampliadas, encontros, 

seminários, fóruns, para discutir sobre a política setorial e suas demandas 

(CAMPOS, 2003). 

Campos (2003) apresenta 6 condições básicas sem as quais não se 

consegue efetivar o controle social  nas políticas públicas. A primeira é a existência 

de um conselho organizado, mobilizado e representativo; a segunda condição é a 

existência de fundos, unidades orçamentárias, de captação e de gestão dos 

recursos para funcionamento do conselho; a terceira é a existência do Plano da 

Política Setorial, que serve de instrumento para o estabelecimento da política no 

âmbito de sua jurisdição, definindo programas, metas, recursos e previsão de 

resultados; a quarta condição é a existência de estrutura física e de pessoal 

qualificado (técnicos habilitados para o assessoramento) para o conselho; a quinta é 

o acesso às informações, sobretudo dos recursos; e a sexta é que o processo de 

capacitação dos conselheiros deve ser sistemático e permanente.  

Considerando esses aspectos, se verificou o funcionamento do controle social 

nas políticas ambientais do município do Cabo de Santo Agostinho, que se dá 

legalmente através de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(COMDEMA). 

O COMDEMA previsto na Lei Orgânica do Município no artigo 139 é regido 

pela Lei Municipal de no 1.796/97, que o define como órgão colegiado, diretamente 

vinculado ao Prefeito do Município, com composição paritária entre representantes 

do governo municipal e da sociedade civil, com função de estabelecer diretrizes 

políticas relativas ao meio ambiente. A lei 1.796/97 confere ao COMDEMA caráter 

deliberativo, normativo e recursal no que se refere à área de meio ambiente de 

competência do Município (Artigo 2º). Entretanto, o caráter deliberativo, normativo e 

recursal só tem eficácia mediante homologação do Secretário (a) de Meio Ambiente. 

 Segundo a própria lei que o institui, o COMDEMA possui três objetivos 

principais, segundo o Artigo 3º da Lei 1.796/97. São eles: 1) compatibilizar o 

desenvolvimento econômico do município com a proteção, defesa e recuperação do 

meio ambiente; 2) criar meios para que toda a comunidade tenha acesso às 

informações sobre qualidade ambiental, facilitando e estimulando o despertar da 
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consciência crítica da população com o objetivo de preservar os recursos naturais, 

históricos, culturais e paisagísticos; e 3) garantir que as ações públicas promovam, 

permanentemente, o equilíbrio e a melhoria da qualidade ambiental, previnam a 

degradação dos recursos naturais, impeçam ou minimizem os impactos ambientais 

negativos e implementem a recuperação do meio ambiente degradado. 

 Diante do arcabouço legal, o COMDEMA tem um papel primordial de efetivar 

o controle social sobre a política ambiental do município, sendo a educação 

ambiental um elemento essencial nesse processo.  

O COMDEMA possui em sua estrutura organizacional os seguintes 

elementos: plenário, presidência, secretaria executiva, e câmaras técnicas, cujas 

atividades e atribuições são definidas em regimento interno. A figura 14 abaixo 

apresenta a estrutura organizacional interna do COMDEMA conforme seus 

elementos constitutivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Organograma interno do COMDEMA do município do Cabo de Santo Agostinho segundo a 
Lei Municipal 1796/97. Elaborado pelo autor (2008). 
 

Conforme a lei o COMDEMA é constituído por 12 membros representantes de 

organizações públicas e privadas locais com seus respectivos suplentes com 

mandado de dois anos, permitida a recondução dos mandatos. O COMDEMA foi 

reativado em 2005 na gestão prefeito Lula Cabral (2005-2008) depois de sete anos 

de desativação por parte de gestões anteriores. A partir de então as reuniões 

ocorreram de forma regular a cada dois meses abordando diversos temas relativos a 

questões ambientais de interesse local. 

Plenário 
Instância máxima composta por todos os Conselheiros 

(12 conselheiros) 

Câmaras Técnicas 
Permanentes ou temporárias 

(paritária e com até seis membros) 

Presidência 
Secretário de Meio Ambiente 

Secretaria Executiva 
Secretaria de Meio Ambiente 
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 No final de 2005, o COMDEMA em parceria com a Rede de Defesa 

Ambiental do Cabo de Santo Agostinho (organização não governamental) realizou o 

Seminário Estratégias Sociais para o Controle Ambiental no Município do Cabo 

(REDE, 2005) com o intuito de levantar recomendações para a elaboração de um 

plano setorial para o meio ambiente. No entanto, o processo não amadureceu devido 

a problemas relacionados ao modelo de gestão da SEMAS que dificultou o trabalho 

cooperativo entre a sociedade civil e o governo.  

A partir de 2006 a 2007, as reuniões do COMDEMA foram meramente 

informativas. Inclusive, o trabalho proposto de se estabelecer um câmara técnica 

para elaboração de um regimento interno não se desenvolveu. Entretanto, em 2008, 

as discussões e as atividade ficaram voltadas para aspectos organizativos da 1ª. 

Conferência Municipal de Meio Ambiente (realizada em fevereiro de 2008) e da 

apresentação de empreendimentos estruturadores no município nas reuniões do 

conselho, abordando a questão dos potenciais impactos negativos e positivos sobre 

o meio ambiente. De uma maneira geral, a participação dos membros se apresentou 

boa, precisando melhorar nos aspetos de aplicação dos instrumentos legais 

previstos na lei que o regulamenta. Assim, o COMDEMA precisa se tornar mais ativo 

no seu papel deliberativo no estabelecimento de diretrizes e normas para o controle 

social da política ambiental local. Isso só será realmente efetivado com a elaboração 

e implementação de seu regimento interno e capacitação continuada de seus 

membros19. O quadro abaixo apresenta a constituição legal e as organizações que 

estão atualmente compondo o conselho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Algumas ações foram realizadas que contribuíram para o fortalecimento da atuação do COMDEMA. 
Entre elas temos: a realização do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais do 
Ministério do Meio Ambiente que capacitou em 2006 membros do COMDEMA, visando aperfeiçoar o 
papel institucional deste órgão colegiado no processo de fortalecimento do SISNAMA no que 
concerne à descentralização das políticas ambientais no Brasil. Além do mais, a Rede de Defesa 
Ambiental do Cabo de Santo Agostinho em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e demais 
organizações locais, especialmente empresas, vem realizando desde 2005 um programa de 
capacitação em educação ambiental voltado para lideranças comunitárias, especialmente àquelas 
que participam de instâncias colegiadas de controle social na área ambiental, como é o COMDEMA, 
visando fortalecer a participação social nesses espaços. 
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Constituição Legal (Lei 1796/97, Art. 7º.) Atuais Organizações Membros 

Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Saneamento. Secretaria Executiva de Meio Ambiente. 
Câmara de Vereadores. Gabinete do Vereador Amaro do Sindicato. 
Secretaria de Planejamento. Secretaria Executiva de Habitação e Urbanismo. 
Secretaria de Saúde. Secretaria Executiva de Saúde. 
Secretaria de Educação. Secretaria Executiva de Educação. 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Secretaria Executiva de Turismo. 
Instituição de Ensino Superior. Faculdade de Ciências Humanas do Cabo (FACHUCA). 
Entidade de defesa ambiental. Rede de Defesa Ambiental do Cabo de Santo Agostinho. 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
Representante dos Pescadores. Colônia de Pescadores Z8. 
Segmento Industrial. Ambev/Gruppo M&G (Rhodia). 
Segmento Comercial e de Prestação de Serviços. Associação Comercial do Cabo. 
 
Quadro 25: Relação de membros do COMDEMA. Elaborado pelo autor (2008). 
 

A análise dos aspectos políticos-institucionais do controle social sobre a 

política e a gestão ambiental do Cabo de Santo Agostinho, revelou uma situação 

predominantemente intermediária de atendimento aos requisitos básicos de 

funcionamento do conselho setorial (no caso, o COMDEMA), o principal instrumento 

de controle da sociedade sobre as políticas públicas (Quadro 26). Verifica-se uma 

motivação crescente de participação da sociedade civil nas políticas públicas do 

município, e isso é um fator muito positivo, devido aos trabalhos desenvolvidos por 

organizações não governamentais cujo foco de trabalho se encontra no 

fortalecimento da participação social (Rede de Defesa Ambiental, Centro das 

Mulheres do Cabo, Centro de Saúde Popular Raízes da Terra, Plan Internacional, 

entre outras). Entretanto, a qualidade do controle social ainda se encontra 

fortemente influenciada pelo modelo de gestão adotado pelo órgão executor da 

política pública e das concepções que ele (através de seus dirigentes) adota sobre 

participação social e governança democrática. Contudo, o município do Cabo de 

Santo Agostinho possui uma estrutura de organização social consistente capaz de 

dinamizar esse controle social. Resta aos gestores públicos municipais 

desenvolverem modelos de gestão mais abertos e coerentes com esse contexto 

social. 
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Requisitos Básicos para funcionamento do COMDEMA 

At
en

de
 

At
en

de
 

Pa
rc

ial
m

en
te

 

Nã
o 

At
en

de
 

Nã
o 

av
ali

ad
o 

Existência de um conselho organizado, mobilizado e representativo.     

Existência de fundos, unidades orçamentárias, de captação e de gestão 
dos recursos.     

Existência do Plano Setorial da Política Meio Ambiente, que serve de 
instrumento para o estabelecimento da política no âmbito de sua 
jurisdição, definindo programas, metas, recursos e previsão de 
resultados. 

    

Existência de estrutura física e de pessoal qualificado (técnicos 
habilitados para o assessoramento).     

Acesso às informações, sobretudo dos recursos.     

Processo de capacitação dos conselheiros deve ser sistemático e 
permanente.     

Total dos níveis de atendimento aos requisitos. 1 4 1  

Níveis de atendimento aos quesitos em termos de percentual. 17% 66% 17% --- 
 
Quadro 26: Níveis de atendimento aos requisitos básicos do funcionamento do COMDEMA 
verificados no período de 2005-2008.  Fonte: Dados verificados pelo autor (2005 - 2008). 
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7.7 Contexto e avaliação geral da política ambiental do Cabo de Santo 
Agostinho. 
 

Após a realização das análises dos elementos estruturadores da política 

pública de meio ambiente do Cabo de Santo Agostinho (base legal, aparato 

institucional, planejamento/gestão e controle social), torna-se necessário a 

elaboração de um quadro geral avaliativo dos aspectos positivos e negativos 

relacionados à atuação do Poder Local considerando o contexto em que a política se 

insere. 

Como visto anteriormente, o município de Cabo de Santo Agostinho situa-se 

na Região Metropolitana do Recife e possui um importante patrimônio ambiental, 

com 24 km de praias propícias ao aproveitamento turístico, com sistemas de rios 

que abastecem indústrias e parte da população da região, além de reservas 

florestais e variedades de ecossistemas associados, e um parque industrial em 

franca expansão. 

Devido ao Distrito Industrial que possui e a expansão do parque industrial de 

Suape, o município do Cabo de Santo Agostinho tem ocupado as quatro maiores 

posições no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Pernambuco 

(Quadros 27 e 28). No entanto, os níveis altos de produção econômica não refletem 

necessariamente o desenvolvimento do município, principalmente nos aspectos 

ambientais e sociais, apesar de algumas melhorias. 

 
Quadro 27: Produto Interno Bruto – PIB dos municípios da Região Metropolitana de Recife.  Fonte: 
CONDEPE/FIDEM (2006). Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em 30 de maio 
de 2008. 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/
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Quadro 28: Produto Interno Bruto – PIB per capita dos municípios da Região Metropolitana de Recife.  
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2006). Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em 30 
de maio de 2008. 

 

Estudos ambientais no âmbito local e regional demonstraram que na base 

física dessa grande riqueza ambiental, intervenções antrópicas vêm colocando em 

risco a integridade do patrimônio ambiental e social do município. Problemas como 

poluição industrial, degradação dos recursos hídricos, desmatamentos, erosão do 

solo, precarização do trabalho rural, urbanização desordenada, entre outros, são 

fatores que ainda contribuem para degradação do ambiente natural e social do 

município (PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO, 2003). 

Esse conjunto de problemas começou a ganhar maior relevância no contexto 

das perspectivas sócio-econômicas do “projeto desenvolvimentista” do Complexo 

Industrial Portuário de Suape (SUAPE), cujo “território estratégico” abarca os 

municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Escada 

e Moreno. 

 Nessa conjuntura, o problema central comumente abordado não se 

referenciou nas reflexões sobre as relações sociais capitalistas que editam e 

reeditam crises e conflitos sócio-ambientais. Apenas abordaram soluções técnicas 

vinculadas ao controle ambiental.  Diante desse quadro o controle ambiental 

ineficiente foi posto como um problema central que precisaria ser estrategicamente 

solucionado pelos municípios integrantes dessa região estratégica, para que o 

projeto de “desenvolvimento” proposto para essa região não seja comprometido e 

“insustentável”.  

http://www.condepefidem.pe.gov.br/
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Do ponto de vista da questão do Poder Local, as causas desse problema 

central vincularam-se restritamente a aspectos políticos-institucionais e técnicos: a 

coordenação intergovernamental deficiente e a coordenação intragovernamental 

ineficiente. Nesse sentido, os órgãos municipais competentes foram considerados 

“incompetentes” por não dispor da estrutura técnica-gerencial e dos meios 

necessários para exercer um controle eficiente em seus territórios e conseguir 

melhorar significativamente essa situação (PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO, 

2002).  

Diante dessa maneira de conceber e focalizar os problemas, e também 

visando garantir um território propício para a “ocupação” e “reprodução” do capital, o 

Estado de Pernambuco começou a intervir nos municípios conduzindo-os a uma 

política de desenvolvimento não muito condizente com interesses há anos 

estruturados e sistematizados por movimentos sociais cuja base de atuação são as 

comunidades locais. Surgiu então, coordenado pela Agencia Estadual de 

Planejamento e Pesquisa de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM) o projeto Território 
Estratégico de Suape – Diretrizes para a uma Ocupação Sustentável visando 

estabelecer um Plano Estratégico que assegure o crescimento econômico e a 

ocupação sustentável desse novo “território político”, diante de investimentos 

estruturadores como a Refinaria Abreu e Lima, o Estaleiro Atlântico Sul e o Pólo de 

Poliéster que irão provocar uma dinâmica econômica de grande impacto na área 

existente, afetando o seu território e alterando a realidade sócio-cultural 

(CONDEPE/FIDEM, 2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Abrangência e perfil do Território Estratégico de Suape.  Fonte: CONDEPE/FIDEM (2007). 
Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em 30 de maio de 2008. 
 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/
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Figura 16: Território Estratégico de Suape com suas áreas de influência direta e indireta.  Fonte: 
CONDEPE/FIDEM (2007). Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em 30 de maio 
de 2008. 

 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/
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Nessa conjuntura, o Complexo Industrial Portuário de Suape se estabelece 

como um completo pólo para a localização de negócios industriais e portuários da 

Região Nordeste, agregando uma multimodalidade de transportes, através de 

rodovias e ferrovias internas, aliadas a um porto de águas profundas com redes de 

abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e gás natural instaladas. 

Nesse contexto, fortalecido pelos recentes investimentos privados e públicos, se 

espera que a indústria de transformação assuma um maior peso na estrutura 

econômica do território junto com o setor de serviços vinculados à logística e 

distribuição, outro segmento que tende também a crescer fortemente. Para se ter 

uma idéia da magnitude dos aspectos econômicos, estudos estimam um incremento 

de mais de 100 mil empregos a serem gerados pelos novos empreendimentos que 

se instalarão nesse território (CONDEPE/FIDEM, 2008).   

Diante dessa realidade, o Poder Local do Cabo de Santo Agostinho tem se 

tornado incapaz de reger de forma autônoma seu próprio desenvolvimento sem 

antes se atrelar a uma conjuntura maior e centralizada de poder fortemente 

comprometida com o produtivismo capitalista. Em tais projetos de desenvolvimento 

regional não se observa espaços institucionalizados para a participação de 

segmentos da sociedade civil de base. No caso do Plano Estratégico de Suape, se 

observa a criação de fóruns de discussão restritos a agentes estatais altamente 

especializados (preponderância tecnocrata) e a organizações do segmento 

empresarial, com uma ausência notada dos segmentos sociais, especialmente 

daqueles que vêm sofrendo ao longo do processo de implantação do Complexo 

Industrial Portuário de Suape a exclusão política e ambiental na gestão do território e 

uso da terra (agricultores familiares, pescadores artesanais, comunidades 

quilombolas, etc) (Figura 17). 

Assim, em termos de políticas ambientais, o que se espera dos municípios 

integrantes do “território estratégico” de SUAPE é apenas a estruturação dos 

aparatos institucionais para efetivação do controle ambiental mediante, 

principalmente, instrumentos de comando e controle. É notória a tendência de se 

transformar os órgão municipais de meio ambiente em meras “maquinas 

burocráticas” de licenciamento e fiscalização urbana-ambiental, que por agirem de 

forma localizada, dariam respostas mais rápidas do que um ente estatal regional. 

Nesse aspecto, as diretrizes e definições de prioridades para políticas de 
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desenvolvimento ficariam para um nível regional, sob a coordenação do Governo do 

Estado, com foco predominante no crescimento industrial.  
 

 
 
Figura 17: Estrutura organizacional do Projeto Território Estratégico de Suape.  Fonte: 
CONDEPE/FIDEM (2007). Disponível em: http://www.condepefidem.pe.gov.br. Acesso em 30 de maio 
de 2008. 
 

É lógico que os municípios devem se estruturar para fazer funcionar de forma 

eficiente o seu controle urbano-ambiental. No entanto, eles não devem ficar passivos 

quanto à construção de consensos locais para o estabelecimento de políticas de 

desenvolvimento sustentável e nem tão pouco, devem ser subservientes à macro-

políticas cuja “sustentabilidade” privilegia determinados setores sociais em 

detrimento de outros menos favorecidos pelo produtivismo capitalista. Como nesses 

municípios o controle social das políticas públicas ainda é muito deficiente, a 

participação do Poder Local nos fóruns regionais de discussão não representa os 

interesses reais das comunidades locais e dos movimentos sociais a elas atreladas. 

Diante desse contexto, o município do Cabo de Santo Agostinho não 

apresenta nenhuma proposta concreta de desenvolvimento local sustentável, apesar 

de possuir marcos legais importantes nesse aspecto (Agenda 21 Local e Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental).  

Projetos de gestão como o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável (Cabo 2010) e o Plano de Ação da Agenda 21 com seus fóruns de 

articulação caíram na descontinuidade por terem sido elaborados e vivenciados em 

gestões anteriores adversas politicamente à atual gestão municipal. Assim, devido 

ao fato do Poder Local não possuir proposta de desenvolvimento local com 

articulação das bases sociais comunitárias, o município se rende às proposituras do 

http://www.condepefidem.pe.gov.br/
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Governo do Estado, buscando adaptar os seus pressupostos de políticas públicas de 

meio ambiente e desenvolvimento aos pressupostos de um desenvolvimento 

regional predominantemente econômico. 

Em seguida é apresentada uma comparação das “políticas de 

desenvolvimento” que foram propostas para o município do Cabo de Santo 

Agostinho, quanto ao atendimento dos princípios da sustentabilidade presentes em 

suas concepções. 

 

Nível de Atendimento ao critério 

Princípios de Bellagio – Elementos para 
uma política de desenvolvimento 

sustentável Território 
Estratégico de 

Suape 

Política de 
Desenvolvimento 

Urbano e 
Ambiental (Plano 
Diretor do Cabo) 

Agenda 21 do 
Cabo de Santo 

Agostinho 

(não em voga) 

Plano Cabo 
2010 

 (não em voga) 

1- GUIA DE VISÃO E METAS  
Não atende 

 
Não atende 

 
Atende 

parcialmente 
☺ 

Atende 

2- PERSPECTIVA HOLÍSTICA 
 

Atende 
parcialmente 

 
Atende 

parcialmente 
☺ 

Atende 
☺ 

Atende 

3- ELEMENTOS ESSENCIAIS  
Não atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

4- ESCOPO ADEQUADO 
 

Atende 
parcialmente 

☺ 
Atende 

 
Atende 

parcialmente 
☺ 

Atende 

5- FOCO PRÁTICO 
 

Atende 
parcialmente 

 
Atende 

parcialmente 
☺ 

Atende 
☺ 

Atende 

6- ABERTURA / TRANSPARÊNCIA 
(OPENNESS) 

 
Não atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

 
Atende 

parcialmente 

7- COMUNICAÇÃO EFETIVA  
Não atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

 
Atende 

parcialmente 

8- AMPLA PARTICIPAÇÃO  
Não atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

9- AVALIAÇÃO CONSTANTE  
Não atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

10- CAPACIDADE INSTITUCIONAL ☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

☺ 
Atende 

  
Quadro 29: Matriz de comparação das políticas de desenvolvimento propostas para o município do 
Cabo de Santo Agostinho quanto aos Princípios de Bellagio. Fonte: Dados verificados pelo autor 
(2008). 
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SUAPE Plano Diretor Agenda 21 Cabo 2010

Comparação das propostas de desenvolvimento para o município do 
Cabo de Santo Agostinho quanto ao atendimento dos princípios de 

sustentabilidade (Princípios de Bellagio)

Não Atende Atende parcialmente Atende
 

Gráfico 11: Comparativo entre as políticas de desenvolvimento propostas para o município do Cabo 
de Santo Agostinho quanto aos Princípios de Bellagio. Fonte: Elaborado pelo autor (2008) 

 

É possível notar que as propostas de políticas de desenvolvimento com bases 

locais possuem uma maior tendência de enquadramento aos princípios da 

sustentabilidade (Princípios de Bellagio). Apesar de prometer grandes avanços do 

ponto de vista de melhoria no controle urbano-ambiental, na mobilidade e nos 

transportes públicos e no saneamento ambiental, o foco principal da proposta de 

“desenvolvimento sustentável” do Território Estratégico de Suape é de viés 

restritamente econômico, buscando qualificar os espaços urbanos e rurais dos 

municípios do entorno do Complexo Industrial Portuário para a instalação de 

grandes empreendimentos. Nesse sentido, a proposta peca em dar ênfase no 

espaço/território apenas como meio de reprodução do capital, desconsiderando 

outras formas de desenvolvimento com bases em aspectos sociais, culturais, e 

políticos. 

De forma a resumir as idéias obtidas em todo esse processo de análise, o 

quadro 30 apresenta uma síntese dos principais aspectos positivos e negativos 

identificados na avaliação da política pública de meio ambiente município do Cabo 

de Santo Agostinho. 
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Resultados da Avaliação  Categorias analisadas Aspectos positivos Aspectos negativos 

Controle Social 

 Conselho de meio ambiente 
(COMDEMA) institucionalizado com 
funcionamento regular. 

 Tendência de aumento da participação 
social nas questões ambientais. 

 Desarticulação do Fórum da Agenda 
21 Local. 

 Reuniões do COMDEMA na sua 
maioria “informativas”. 

 Desenvolvimento organizacional do 
COMDEMA deficiente. 

Planejamento e Gestão  Nenhum aspecto positivo foi 
destacado. 

 Modelo de gestão predominantemente 
burocrático-mecanicista inadequado 
para os contextos complexos.  

 Coordenação intergovernamental 
deficiente. 

 Coordenação intragovernamental 
ineficiente. 

 Gestão não propositiva (ausência de 
planejamento), apenas se detendo a 
cumprir rotinas administrativas de 
fiscalização e controle urbano-
ambiental. 

Aparato Institucional 
 De uma maneira geral, Aparato 

institucional estabelecido possui as 
condições legais para e efetivação da 
política ambiental do município. 

 O aparato institucional não dispõe dos 
requisitos mínimos para atuar de forma 
eficiente no licenciamento e no controle 
ambiental. 

 Deficiência e ineficiência nos recursos 
operacionais, técnicos e tecnológicos; 
financeiros e humanos. 

Base Legal 

 O Poder Local possui base legal 
consistente para efetivar, de maneira 
autônoma e coordenada com outros 
entes federativos, políticas ambientais 
no bojo do desenvolvimento 
sustentável. 

 O Poder Local ainda se apresenta com 
muitas não-conformidades com a base 
legal das políticas ambientais. 

 
Quadro 30: Quadro avaliativo geral da política ambiental do Cabo de Santo Agostinho. Elaborado pelo 
autor (2008). 
 

Com este quadro avaliativo é possível verificar que a política pública de meio 

ambiente do Cabo de Santo Agostinho encontra-se num nível intermediário de 

maturidade (nível 04), por apresentar um aparato institucional constituído, porém 

funcionando apenas num contexto de rotinas administrativas previstas legalmente, 

sem proposição de planos, programas e projetos de atuação no contexto local 

(Figura 18). Essa situação levou o Poder Local a um estado de imobilismo quanto ao 

estabelecimento de rumos concretos para um desenvolvimento local sustentável. 

Como visto, o processo “Agenda 21” foi desarticulado e o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental estabelecido não possui ainda tanto 

engajamento social como ocorreu na proposição da Agenda 21 Local e de outros 

planos anteriores. Devido a essa “imaturidade” processual da política pública de 

meio ambiente analisada, percebe-se que o município é facilmente induzido a se 

enquadrar em projetos regionais de desenvolvimento, sem muita capacidade política 
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e social para protagonizar ações que contemplem realmente, de forma sustentável, 

as demandas oriundas das bases comunitárias atuantes em seu território. Assim, ao 

se enquadrar paulatinamente em modelos regionais de desenvolvimento que 

privilegiam fortemente aspectos econômicos, como o aumento da produtividade 

industrial, dos empregos e do Produto Interno Bruto, etc, em detrimento de fatores 

sócio-culturais e de uma democracia política e econômica com base no local, o 

Poder Local, juntamente com outros entes federativos, passa a seguir sem 

questionamentos o conjunto de macro-tendências que desenham o mundo e a 

reprodução social no contexto da globalização neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Nível de maturidade da política pública de meio ambiente do Cabo de Santo Agostinho 
correspondente ao período 2005-2008. Esquema elaborado pelo autor (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de Maturidade em 
que se encontra a política 
pública de meio ambiente 

do Cabo de Santo 
Agostinho. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De fato, os municípios, mediante o Poder Local, são elementos chaves para a 

formulação e implementação de políticas públicas ambientais capazes de contribuir 

para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Assim sendo, os municípios apresentam chances maiores de se 

desenvolverem de forma duradoura e sustentável, quando possuem uma política 

ambiental explícita e operante dentro dos princípios da sustentabilidade, o que 

demonstra, por sua vez, que as políticas e ações de gestão ambiental são fatores 

fundamentais para viabilização do desenvolvimento e não obstáculos para o mesmo. 

O ponto de partida para analisar e avaliar o papel do Poder Local nas políticas 

ambientais verificando o quanto elas têm de sustentabilidade, foi a identificação dos 

elementos que estruturam as políticas públicas: a base legal, o aparato institucional, 

a estrutura de planejamento e gestão, e o controle social. 

A partir desses elementos tornou-se possível a identificação dos papéis que o 

Poder Local deve assumir para efetivar políticas consistentes de meio ambiente e 

desenvolvimento local. Esses elementos também serviram para a estruturação de 

procedimentos metodológicos para análise e avaliação de políticas públicas locais 

no que concerne a sua adequação aos princípios da sustentabilidade. 

Na sua maioria, as políticas ambientais geradas nas esferas nacional e 

estadual requerem implementação no nível local. Dessa forma, o Poder Local 

encontra-se freqüentemente à frente da implementação dessas políticas. No entanto, 

conceber o município apenas como ente executor de políticas gestadas de “cima 

para baixo” é subestimar a capacidade das autoridades locais.  

Na prática, há mais obstáculos do que facilidades para a ação dos municípios 

na questão do meio ambiente e de seu desenvolvimento, pois muitos deles não 

dispõem de autonomia financeira que os qualifiquem para tal. Por causa da 

dependência econômica e das fragilidades técnicas e políticas que o Poder Local 

comumente apresenta, os municípios acabam se tornando reféns na sua ação 

política e administrativa. Instrumentos como planos diretores, leis do uso e ocupação 

do solo, Agendas 21, planos plurianuais, entre outros, tendem a se submeter à ação 

política e administrativa da União e dos estados, que em geral, se apresentam mais 

estruturados para lidar com as matérias de interesse local, deixando pouca margem 

de ação às autoridades municipais e ao movimentos sociais comunitários.  
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Não obstante a essas aspectos problemáticos relacionados à “incapacidade” 

dos municípios, a discussão sobre o poder local e a política ambiental levantou 

questões cruciais em torno das contradições existentes entre desenvolvimento local 

e regional, surgindo impasses relacionados a aspectos do crescimento econômico, 

preservação e conservação do ambiente natural e social, e sobre a participação 

política dos atores locais no desenvolvimento de seus espaços e territórios de 

convivência. 

Nessa problemática o desenvolvimento é comumente concebido como um 

processo exógeno que chega a uma região ou localidade descendo de esferas 

superiores sob a forma de investimentos públicos ou instalação de empresas 

privadas.  Nessa perspectiva, a modernização do local no sentido amplo de geração 

de emprego e renda, combate à pobreza, redução das desigualdades sociais e o 

provimento de políticas públicas de qualidade sócio-ambiental, é vista como algo que 

vem de fora, onde a comunidade passivamente se torna uma mera receptora desses 

benefícios. No entanto, a capacidade de auto-organização local, a riqueza do capital 

social, a participação cidadã e o sentimento de apropriação do processo pela 

comunidade são elementos vitais em sua consolidação. O desenvolvimento não 

pode ser visto apenas como um conjunto de projetos voltados ao crescimento 

econômico. Acima de tudo, deve ser visto como uma dinâmica cultural e política que 

transforma a vida social. 

Diante desse contexto, o Poder Local que não se apresentar pro-ativo dentro 

dos elementos estruturadores das políticas públicas e dos princípios da 

sustentabilidade terá muitas dificuldades de implantar processos de desenvolvimento 

local adequados à sua realidade. Sem essas qualificações os municípios tenderão a 

ser fortemente influenciados por políticas macro-regionais de desenvolvimento 

profundamente comprometidas na transformação do espaço/território local num meio 

de reprodução e acumulação do capital, sem muito apreço às necessidades sócio-

ambientais da localidade. 

Para enfrentar esse desafio, o Poder Local, antes de tudo, deverá se articular 

fortemente com elementos locais e também com elementos externos inerentes ao 

processo de globalização, que por um lado oportunizam e por outro ameaçam a 

sustentabilidade local e global. Nesse processo de articulação interna e externa, o 

Poder Local deverá estar preparado e apto para desenvolver plenamente a 

governança democrática e potencializar recursos disponíveis, superando os 
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obstáculos que surgem no contexto do desenvolvimento local sustentável. Assim, na 

questão da sustentabilidade, a organização democrática do Poder Local assume de 

forma crescente um valor central na agenda de políticas públicas que contemplem a 

articulação não só entre atores, mas também entre políticas setoriais que contribuem 

para o desenvolvimento da sociedade. Assim resgatar o potencial político, social e 

econômico da gestão local, não apenas envolveria a eficiência técnica e burocrática 

da gestão, mas também envolveria colocar uma parte maior da economia e dos 

aspectos políticos numa escala onde as pessoas tenham sobre ela um controle 

maior, resgatando assim, o controle as suas próprias vidas – uma cidadania política 

real, que só na esfera do Poder Local poderá ser experimentada. Esse é um aspecto 

essencial para o desenvolvimento de uma política pública fundamentada nos 

princípios da sustentabilidade, seja ela uma política de educação, de saúde, 

econômica ou ambiental. Os caminhos para o desenvolvimento sustentável 

dependem do fortalecimento das possibilidades de ação dos municípios. Contudo, 

esse processo desafia de maneira radical, as práticas econômicas, sociais e 

ambientais tradicionalmente vigentes nas esferas estadual, nacional e internacional. 

Ainda não se pode dizer que as autoridades municipais estão prontas para esses 

desafios. Porém, alguns municípios já iniciaram essa caminhada. Sem dúvida, a 

governança local, apesar de ainda ser subestimada, constitui-se um dos mais 

importantes mecanismos de inovação democrática econômica, social e ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

REFERÊNCIAS 

AGENDA 21 DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. 2ª edição. Cabo de Santo 
Agostinho, PE: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do Cabo de Santo 
Agostinho, 2004. p. 24, 25. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA: 
comentários à lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2005, 229 p. 

ARAÚJO, JLJ; MACIEL, RF. Developing an operational framework for policy 
analysis. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2001; 1: 203-21. 

BARROS, André Paulo de. Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho: uma 
proposta de avaliação de desempenho.  Recife: Universidade de 
Pernambuco/FCAP, 2008. (projeto empresarial). 
BARROS, André Paulo de (coord.) et al. Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos do Cabo de Santo Agostinho: parte 1 - diagnóstico (versão preliminar). 
Cabo de Santo Agostinho, PE: Secretaria Executiva de Meio Ambiente e 
Saneamento, 2008. 88p 

BARROS, André Paulo de; SILVEIRA, Karla Augusta; GADELHA, Marivan Costa. 
Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho: uma proposta de avaliação de 
desempenho. In: III JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Anais.  São Luis, MA: Universidade Federal do Maranhão, 2007. 

BARROS, André Paulo de; SILVEIRA, Karla Augusta; GEHLEN, Vitória R. F.. 
Instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental urbana. In: JORNADA 
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 3, 2007, São Luis, MA: Anais...  São 
Luis, MA: 2007 (CD Rom). 

BELLONI, Isaura; MAGALHÃES, Heitor de; SOUZA, Luiza Costa. Metodologia de 
avaliação em políticas públicas. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

BRAGA, Benedito (org). Introdução à engenharia ambiental: o desafio do 
desenvolvimento sustentável. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

BRAGA, R. A. P. Instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental de 
bacias hidrográficas. Recife, PE: Universidade Federal de Pernambuco: Curso de 
Pós-graduação em Engenharia Civil, 2006, 38 p. (apostila de curso). 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, 1988. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Gestão do setor público: estratégia e estrutura 
para um novo Estado. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter Kevin 
(orgs). Reforma do estado e administração pública gerencial. 5 ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2003. 



 147

BURSZTYN, Marcel. Estado e meio ambiente no Brasil: desafios institucionais. In: 
BURSZTYN, Marcel (org). Para pensar o desenvolvimento sustentável. 2 ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994.  

CABO DE SANTO AGOSTINHO. Lei 2.360 de 29 de dezembro de 2006. Institui o 
Palno Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do município do Cabo de 
Santo Agostinho e dá outras providências, 2006. 

CABRAL, Nájila Rejanne Alencar Julião. Certificação ambiental dos municípios e a 
gestão ambiental local. In: CASTRO, Rodrigo; HEMPEL, Wilca Barbosa. ICMS 
ecológico do Ceará. Fortaleza: Fundação AVINA, 2006. p. 61-70. 

CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento sustentável: dimensões e 
desafios. Campinas, SP:Papirus, 2003. 

CAPISTRANO FILHO, David. O poder local e a habitação popular. In: Cuidades 
para um futuro más sustenible. Disponível 
em:http://habitat.aq.upm.es/iah/ponenc/a002.html. Acesso em: 30 de janeiro de 
2008.  

CARDOSO, Gil Célio. A atuação do estado no desenvolvimento recente do 
Nordeste. João Pessoa: Editora Universitária, UFPB, 2007. 

CEZARE, J.P.; MALHEIROS, T. F. ; PHILIPPI JR., A. Avaliação de política ambiental 
e sustentabilidade: um estudo de caso do município de Santo André-SP. Revista 
Eng. Sanit. Ambient. V. 12, n. 4, out/dez, 2007, p. 417-425. 

CNUMAD, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Agenda 21. 2 ed. Brasília: Senado Federal, 1997. 

COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Linguagem e percepção ambiental. In: PHILIPPI 
JR., Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet (ed.). Curso de 
gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 525-570. 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio José Teixeira. A questão 
ambiental: diferentes abordagens. São Paulo: Bertrand Brasil, 2003. 

DALAL-CLAYTON B., BASS S.  Sustainable Development Strategies: A resource 
Book [online]. London: Earthscan Publications Ltd. Internacional Institute for 
Environment and Development, 2002. Available on URL http://www.nssd.net Acesso 
em 30 de maio de 2008. 

DIAS, Daniella S. Desenvolvimento urbano: princípios institucionais. Curitiba: 
Juará, 2002. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

DOWBOR, Ladislau. Autonomia local e relações intermunicipais. Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV, v.39, n 203, abr/jun, 1992, p. 6-22. 



 148

DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

DOWBOR, Ladislau. Descentralização e meio ambiente. In: BURSZTYN, Marcel 
(org). Para pensar o desenvolvimento sustentável. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994.  

DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo: Brasiliense, Coleção 
Primeiros Passos, 1995. 

FERREIRA, Leila da Costa. A questão ambiental:sustentabilidade e políticas 
públicas no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2003. 154 p.  

FOLADORI, Guillermo. A reedição capitalista das crises ambientais. In: Outubro, 
Revista do Instituto Socialista n. 17. Campinas, SP: Alameda, 2008. p. 190 – 205. 

FOLADORI, Guillermo. Limites do desenvolvimento sustentável. Campinas, SP: 
Editora Unicamp, 2001. 

FRANCO, Messias Roberto. Principais problemas ambientais municipais e 
perspectivas de solução. In: PHILLIPPI JR. Arlindo et al. (editores). Municípios e 
meio ambiente: perspectiva para a municipalização da gestão ambiental no 
Brasil. São Paulo: Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, 1999. p 19-
31. 

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à 
prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas 
Públicas, Brasília,n. 21, p. 211-259, jun. 2000. 

GOHN, Maria da Glória. Os conselhos municipais e a gestão urbana. In: SANTOS 
JR., Orlando Alves dos; QUEIROZ, Luiz Cesar de; AZEVEDO, Sergio de. 
Governança democrática e poder local. Rio de Janeiro: Revan, FASE, 2004. p.57-
94. 

GOMES, Edvânia Torres de Aguiar; SILVA, Marlene Maria da. Diagnóstico do 
turismo nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São José da 
Coroa Grande. Recife: CPRH, 2003.  

GUILHERME, Marcia Lucia. Sustentabilidade sob a ótica global e local. São 
Paulo: Annablume, FAPESP, 2007. 

HARDI, P.; ZDAN,  T. (ed.)  Assessing sustainable development: principles in 
pratice [online]. Winnipeg, Canadá: International Institute for Sustainable 
Development, 1997. Available on 
http://www.iisd.ca/about/prodcat/principleinpractice.pdf. Acesso em  30 de maio de 
2008 

IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
Cadernos de formação volume 3: planejando a intervenção ambiental no 
município. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006. 



 149

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos municípios 
brasileiros: meio ambiente 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 

JACOBI, Pedro. Poder local, políticas sociais e sustentabilidade. Saude soc. ,  São 
Paulo,  v. 8,  n. 1, Feb.  1999.   Disponível 
em:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12901999000100004&lng=en&nrm=isso. Acesso em: 29  Nov.  2008. 

KORNIN, Thaís; MOURA, Rosa. Metropolização e governança urbana: relações 
transescalares em oposição a práticas municipalistas. Espaço e Tempo, GEOUSP, 
São Paulo, n. 16. p. 17-30, 2004. 

LEFF, Enrique (coord.). A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003. 

LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia 
participativa e desenvolvimento sustentável. Blumenau: Editora da FURB, 2000. 

LEIS, Ricardo Héctor. Ambientalismo: um projeto realista-utópico para a política 
mundial. In: VIOLA, Eduardo J. et al. Meio ambiente, desenvolvimento e 
cidadania: desafios para as ciências sociais.  4 ed. São Paulo: Cortez, 2002 

LITTLE, Paul E. (org). Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e 
experiências. São Paulo: Peirópoles; Brasília, DF: IIEB, 2003. 

LITTLE, Paul E. Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e 
experiências. Peirópolis, SP: Editora Peirópolis, 2003. 463 p. 

MAGLIO, Ivan. Cidades sustentáveis: prevenção, controle e mitigação de impactos 
ambientais em áreas urbanas. In: PHILLIPPI JR. Arlindo et al. (editores). Municípios 
e meio ambiente: perspectiva para a municipalização da gestão ambiental no 
Brasil. São Paulo: Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, 1999. p 80-
85. 

MARTINS, Humberto Falcão. Avança Brasil e a gestão empreendedora – uma 
análise de modelos de planejamento e gestão governamental. Revista Eletrônica 
sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, 
N. 11, setembro/outubro/novembro, 2007. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp. Acesso em 30 de maio de 2008.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 13. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003. 

MILANEZ, Francisco. Interesses econômicos acima da vida. Revista Mundo 
Jovem. N. 387, jun. 2008. Disponível em:http://www.mundojovem.com.br/entrevista-
06-2008.php. Acesso em: 30 de junho de 2008. 

MILARÉ, Edis. Instrumentos legais e econômicos aplicáveis aos municípios: sistema 
municipal do meio ambiente – SISMUMA/SISNAMA. In: PHILIPPI JR, et al. 
Municípios e meio ambiente: perspectivas para a municipalização da gestão 
ambiental no Brasil. São Paulo: Associação Nacional de Municípios e Meio 
Ambiente, 1999. p. 33 -46. 



 150

Minayo MCS. Introdução: o conceito de avaliação por triangulação de métodos. In: 
Minayo MCS, Assis SG, Souza ER, organizadoras. Avaliação por triangulação de 
métodos: Abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz; 2005. p. 
19-51. 

Motta, Paulo Roberto M. Gestão contemporânea. Rio de Janeiro: Record, 1995. 

NEVES, Estela Maria Souza Costa. A política ambiental e os municípios 
brasileiros. Tese (doutorado). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2006. 299 f. 

NOBRE, Marcos; AMAZONAS, Maurício de Carvalho (org). Desenvolvimento 
sustentável: a institucionalização de um conceito. Brasília: IBAMA, 2002. 

PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Fundamentos da educação ambiental. In: 
PHILIPPI JR., Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet 
(editores). Curso de gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 459-483. 

PFEIFFER, Peter. Gerenciamento de projetos de desenvolvimento: conceitos, 
instrumento e aplicações. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

PFEIFFER, Peter. O quadro lógico: um método para planejar e gerenciar mudanças. 
In: Revista do Servidor Público. Brasília: Escola Nacional de Administração 
Pública. Ano 51, n. 1, Jan.-mar. 2000, p. 81 -123. 

PHILIPPI JR, Arlindo e BRUNA, Gilda Collet. Política e gestão ambiental. In: 
PHILIPPI JR, Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet 
(editores). Curso de gestão ambiental. São Barueri, SP: Manole, 2004, (Capítulo 
18), p. 657 – 711. 

PHILIPPI JR, Arlindo e MAGLIO, Ivan Carlos. Política e gestão ambiental: conceitos 
e instrumentos. In: PHILIPPI JR, Arlindo e PELICIONI, Maria Cecília F (editores). 
Educação ambiental e sustentabilidade. São Barueri, SP: Manole, 2005, (Capítulo 
9), p. 217 – 256. 

PÓLIS, Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais. Política 
pública como garantia de direitos. Repente – participação popular na construção do 
poder local. São Paulo: No. 26, dez. 2006. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da 
globalização, 2006. 

PREFEITURA DO CABO. Diagnóstico socioambiental do Cabo de Santo 
Agostinho: subsídios para a Agenda 21. Cabo de Santo Agostinho, PE: Secretaria 
Executiva de Meio Ambiente e Saneamento, 2003. 

PREFEITURA DO CABO. Plano estratégico municipal para assentamentos 
subnormais. Cabo de Santo Agostinho, PE: Secretaria de Planejamento e Meio 
Ambiente, 2002. 

RATTNER, Henrique. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: o mundo na 
encruzilhada da História. Revista Espaço Acadêmico, Ano 2, N. 14, Julho de 2002. 



 151

Disponível em: http://www.espacoacademico.com.br/014/14crattner.htm . Acesso em 
10 de dezembro de 2008. 

ROCHA, Carlos Vasconcelos. Neoinstitucionalismo como modelo de análise para as 
políticas públicas: algumas observações. Civitas - Revista de Ciências Sociais. 
Porto Alegre, v.5, n.1, jan/jun, 2005. 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de 
Janeiro: Geramond, 2004. 

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e 
meio ambiente. São Paulo: Studio Nobel/Fundap, 1993. 

SACHS, Ignacy. Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. 
São Paulo: Cortez, 2007. 

SAMPAIO, Juliana; ARAÚJO JR., José Luis. Análise das políticas públicas: uma 
proposta metodológica para o estudo no campo da prevenção da AIDS. Revista 
Bras. Saúde Matern. Infant,  Recife, ano 6, n. 3, p. 335-346, jun/set, 2006. 

SANTIN, Janaína Rigo. O tratamento histórico do poder local no Brasil e a gestão 
democrática municipal. Anais. II Seminário Nacional Movimentos Sociais, 
Participação e Democracia. Florianópolis: UFSC/NPMS, 2007. 

SANTOS, Agnaldo dos. Os desafios do controle social nas políticas públicas. 
Instituto Polis, São Paulo, 2006. Disponível em: 
http://www.polis.org.br/artigo_interno.asp?codigo=134 . Acesso em 30 de maio de 
2008.  

SANTOS, Milton. Por uma globalização. São Paulo, Rio de Janeiro: Record, 2000. 

SANTOS, Milton; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 2001 

SEM, Amartya K. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. 

SILVA, Ozanira da Silva e (org). Avaliação de políticas e programas sociais: 
teoria e prática. São Paulo: Veras Editora, 2001. 

SILVEIRA, Vicente Fernando. Geoprocessamento como instrumento de gestão 
ambiental. In: PHILIPPI JR., Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda 
Collet (ed.). Curso de gestão ambiental. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 945-968. 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias. Porto 
Alegre, Ano 8, jul/dez, p. 20-45, 2006. 

SOUZA, Tatiana Santana de; BARROS, André Paulo de. Meio ambiente e políticas 
públicas. In: REDE DE DEFESA AMBIENTAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO. 
Carteira de projetos: planos de ação comunitários de meio ambiente/Projeto 
Nucodema. Cabo de Santo Agostinho, PE: Rede de Defesa Ambiental do Cabo de 
Santo Agostinho, 2007, p. 16. 



 152

SKOCPOL, Theda. Protecting soldiers and mothers: the political origins of social 
policy in the United States. Cambridge: Harvard University Press, 1995.  

THEODORO, Suzi Huff (org.). Mediação de conflitos socioambientais. Rio de 
Janeiro: Geramond, 2005. 

TORDINO, Cláudio Antônio. O poder local no ambiente global: competição e 
competitividade. Sociedade, Contabilidade e Gestão. Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, 
primeiro semestre de 2007. 

VAN BELLEN, Hans Michael. Indicadores de sustentabilidade: uma análise 
comparativa. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio 
de Janeiro: Geramond, 2005. 

VEIGA, José Eli da. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: Editora Senac, 
2006. 

VIANA, AL. Abordagens metodológicas e políticas públicas. Rev Adm Pública, 
1996; 2: 5-43 

WALT, G; GILSON, L. Reforming the health sector in developing countries: the 
central role of policy analysis. Health Policy Planning. 1994; 9: 353-70. 

ZALAUF, Werner E.; SAVIN, Gláucia. O papel dos municípios frente aos dispositivos 
da Resolução Conama no 237/97 e Lei Federal no 9.605/98. In: PHILIPPI JR, et al. 
Municípios e meio ambiente: perspectivas para a municipalização da gestão 
ambiental no Brasil. São Paulo: Associação Nacional de Municípios e Meio 
Ambiente, 1999. p. 77 -80. 


	1 INTRODUÇÃO
	2 CRISE SÓCIO-AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E PODER LOCAL
	3 DUAS VISÕES DE PODER LOCAL
	3.1 O poder local na visão liberal
	3.2 O poder local na visão progressista
	3.3 Poder local e administração pública gerencial: uma visão intermediária? 

	4 PRINCÍPIOS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
	4.1 Aspectos conceituais da política pública
	4.1.1 A política pública como campo de estudo
	4.1.2 Conceito de políticas públicas

	4.2 Abordagens teóricas e metodológicas sobre análise e avaliação de políticas públicas
	4.2.1 A utilização do neo-institucionalismo para análise das políticas públicas
	4.2.2 Aspectos sobre análise e avaliação de políticas públicas


	5 METODOLOGIA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL LOCAL
	5.1 Aspectos conceituais
	5.1.1 Conceito de avaliação
	5.1.2 Indicadores para avaliação de políticas públicas

	5.2 Procedimentos metodológicos

	6 POLÍTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL
	6.1 Institucionalização e descentralização da ação ambiental no Brasil
	6.2 Arcabouço para atuação dos municípios na gestão ambiental
	6.3 Instrumentos de políticas públicas para gestão ambiental municipal
	6.4 O papel do poder local nas políticas ambientais

	7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE)
	7.1 O município do Cabo de Santo Agostinho
	7.2 Panorama histórico da institucionalização da ação ambiental do Município do cabo de Santo Agostinho
	7.3 Análise do arcabouço legal - legislação ambiental local e outros arcabouços relacionados.
	7.3.1 A lei Orgânica Municipal
	7.3.2 A Lei da Política Ambiental Municipal (Lei 1.975/2001)
	7.3.3 A Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Lei 2.360/2006)
	7.3.4 A Agenda 21 do Cabo de Santo Agostinho

	7.4 Aspectos do funcionamento do aparato institucional de implementação da política ambiental local.
	7.5 Aspectos do planejamento e da gestão ambiental.
	7.6 Aspectos políticos-institucionais do controle social sobre a política e a gestão ambiental local.
	7.7 Contexto e avaliação geral da política ambiental do Cabo de Santo Agostinho.

	8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS



