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A visão do desenvolvimento no futuro é o de um desenvolvimento participativo e 

negociado. (SACHS, 2007, p. 28). 

 

 

 

O Caminho para o Desenvolvimento Sustentável será alcançado por uma 

abordagem holística e interdisciplinar, na qual cientistas naturais e sociais trabalhem 

juntos em favor do alcance de caminhos sábios para o uso e aproveitamento dos 

recursos da natureza, respeitando sua diversidade. Conservação e aproveitamento 

racional da natureza podem e devem andar juntos. (SACHS, 2009, p.31). 



RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da gestão participativa e das 
práticas de governança de administrações públicas municipais no desenvolvimento 
sustentável de cidades turísticas de pequeno porte. Segundo dados do IBGE de 2017, 
94% das cidades brasileiras são de pequeno porte, possuem menos de 100 mil 
habitantes. As cidades de Bombinhas/SC, Ilhabela/SP, Cairu/BA, Caldas Novas/MG 
e Mateiros/TO foram selecionadas por meio da amostragem intencional, de acordo 
com critérios definidos na metodologia que são: uma cidade turística em cada região 
do país, ser de pequeno porte, de economias concentradas no turismo, com 
expressivas áreas de preservação ambiental e que demonstrem utilizar práticas de 
governança pública e de gestão participativa na administração do município. Foram 
identificadas e descritas as políticas públicas adotadas pelas administrações 
municipais, que promovam a gestão participativa aliadas às práticas de governança 
pública. Foi realizada a comparação e análise dos indicadores de desempenho das 
cidades e o quanto estas práticas tem influenciado o desenvolvimento sustentável das 
cidades. A pesquisa tem as características da abordagem mista, de natureza aplicada, 
com delimitação e design técnico de estudo de casos múltiplos. Os resultados obtidos 
demonstram que as cidades pesquisadas, mesmo sendo em regiões distantes e 
distintas uma das outras, tanto em sua cultura como em sua geografia, apresentam 
pontos importantes em comum que são relevantes ao estudo científico. Verificou-se 
que as gestões públicas participativas coexistem com os princípios de governança 
pública, A participação social no processo das políticas públicas altera a priorização 
dessas, o relacionamento entre a sociedade e a administração pública e reflete 
positivamente nos indicadores de desempenho. As cinco cidades avaliadas obtiveram 
crescimento de população, PIB e PIB per capita no período mensurado. Entretanto, o 
crescimento da renda não refletiu na mesma proporção nos indicadores sociais e 
ambientais. O crescimento econômico pode ser o meio de gerar o progresso social e 
o ambiente saudável, porém depende das escolhas que os gestores públicos e a 
sociedade fizeram para o futuro de suas cidades. 
 
Palavras-Chave: Gestão Participativa, Práticas de Governança, Indicadores de 
Desempenho, Sistema de Avaliação de Sustentabilidade, Desenvolvimento 
Sustentável. 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effects of participatory management and governance 
practices of municipal public administrations on the sustainable development of small 
tourist cities. According to IBGE data for 2017, 94% of Brazilian cities are small, with 
less than 100 thousand inhabitants. The cities of Bombinhas / SC, Ilhabela / SP, Cairu 
/ BA, Caldas Novas / MG and Mateiros / TO were selected by means of intentional 
sampling, according to criteria defined in the methodology that are: a tourist city in each 
region of the country, be of small size, of economies concentrated in the tourism, with 
expressive areas of environmental preservation and that demonstrate to use practices 
of public governance and participative management in the administration of the 
municipality. Public policies adopted by municipal administrations that promote 
participatory management and public governance practices were identified and 
described. The comparison and analysis of the performance indicators of the cities and 
how these practices have influenced the sustainable development of cities was carried 
out. The research has the characteristics of the mixed approach, of an applied nature, 
with delimitation and technical design of multiple case studies. The results show that 
the cities surveyed, even in distant and distinct regions of each other, both in their 
culture and in their geography, present important points in common that are relevant 
to scientific study. It has been found that public participative management coexists with 
the principles of public governance. Social participation in the public policy process 
alters the prioritization of these, the relationship between society and public 
administration and positively reflects on performance indicators. The five cities 
evaluated had population growth, GDP and GDP per capita in the period measured. 
However, income growth did not reflect the same proportion in social and 
environmental indicators. Economic growth can be the means to generate social 
progress and a healthy environment, but it depends on the choices that public 
managers and society have made for the future of their cities. 
 
Key-words: Participatory Management, Governance Practices, Performance 
Indicators, Sustainability Assessment System, Sustainable Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A participação social no processo de políticas públicas no Brasil vem ganhando 

espaço entre os discursos políticos desde os anos 80, como uma das respostas 

plausíveis à crise do Estado e da redemocratização do país. A Constituição de 1988, 

também conhecida como a Constituição Cidadã, institucionalizou a participação do 

cidadão na formatação e no controle das políticas públicas brasileiras, porém é 

primordial identificar onde e como o cidadão está sendo ouvido em seus anseios e se 

estes refletem o desejo do coletivo da sociedade. 

Por outro lado, as estruturas iniciais da governança pública no país também 

ganharam espaço na Constituição de 1988, na qual o Estado organizou seus poderes, 

política e administrativamente, segregou os papéis e instituiu os controles internos e 

externos. Leis e decretos foram moldando os princípios hoje adotados como de 

governança pública no Brasil. 

Contudo, todo o aparato de instrumentos e procedimentos que promovem a 

gestão pública participativa e as práticas de governança ainda necessitam de análise 

críticas dos métodos a serem adotados por todas as esferas governamentais, pois a 

crítica objetiva a melhoria do processo, da redemocratização do país e de um caminho 

tido como possível rumo ao desenvolvimento sustentável.  

O Plano Diretor Participativo, os Conselhos de Cidade foram instituídos em 

2004, pelo Governo Federal, a ser implementado por todos os Municípios com mais 

de 20 mil habitantes. A Lei da Responsabilidade Fiscal é de 2000, o Portal da 

Transparência surgiu em 2004 e a Lei de Acesso à Informação em 2011. Há de se 

questionar se a sociedade civil e as administrações públicas municipais, sobretudo as 

de pequeno porte, que contam com pouca estrutura, estão organizadas e capacitadas 

para desempenharem seus papéis no processo de políticas públicas, utilizando os 

diversos instrumentos disponíveis. Há de se questionar também se as gestões 

participativas e as práticas de governança pública realmente influenciam o 

desenvolvimento sustentável de uma cidade. 

 Neste contexto que reside o interesse dessa pesquisa que é o de analisar a 

relação entre a gestão participativa, as práticas de governança pública e o 

desenvolvimento sustentável de cidades de pequeno porte, com menos de 100 mil 
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habitantes, que somam 94% das cidades brasileiras, ou seja, dos 5.570 Municípios 

do Brasil, 5.260 são de pequeno porte. (IBGE, 2017). Para tal, o estudo está 

estruturado em três fases:  identificar e descrever as políticas adotadas pela 

administração pública municipal que promovam a gestão participativa e a governança; 

definir um sistema de avaliação de desenvolvimento sustentável para cidades de 

pequeno porte, pois os existentes se concentram em médias e grandes cidades e; 

comparar e analisar os indicadores de desempenho das cidades sob as dimensões 

do Triple Bottom Line: econômica, social e ambiental.  

O sistema de avaliação de sustentabilidade é definido com base nos 

indicadores estabelecidos na NBR ISO 37 120.2017, que é a norma técnica aprovada 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionada ao 

desenvolvimento sustentável das cidades com mais de 100 mil habitantes.   

A metodologia empregada tem as características da abordagem qualitativa e 

quantitativa, de natureza aplicada, com delimitação e design técnico de estudo de 

casos múltiplos com síntese cruzada. Os objetivos específicos são de caráter 

exploratório – descritivo. A Inferência estatística utilizada é o da amostra que está 

embasada nos conceitos da amostragem intencional, na qual são definidos critérios 

para a seleção de cidades que são: Uma cidade em cada região do país, ser de 

pequeno porte, de economias concentradas no turismo, com grandes áreas de 

preservação ambiental e que demonstrem utilizar práticas de governança pública e de 

gestão participativa na administração do município.  

O turismo vem ganhando força e papel de destaque na economia dos países. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo - OMT, nos últimos 15 anos, o 

setor passou de US$450 bilhões para US$1,2 trilhões de receita anual e emprega 1 

em cada 11 empregos no mundo. No Brasil, o turismo representa 3,7% do PIB, 

movimenta US$ 7 bilhões de receita anual e emprega 8,5 milhões de brasileiros. 

Contudo, o maior desafio do setor é produzir retornos econômicos, sociais e 

ambientais ao local de forma sustentável. Autores como Pimenta e Cezar (2009) e 

Ribeiro e Stigliano (2010) bem como os órgãos envolvidos: ONU, OMT e MMA 

concordam com o conceito de turismo sustentável baseado no conceito do Relatório 

Nosso Futuro Comum (1987), no qual “desenvolvimento sustentável é aquele que 

satisfaz as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades”. Sachs (2007) 
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destaca ainda que: “A viabilidade econômica é uma condição necessária, porém 

certamente não suficiente para o desenvolvimento. “(...) é apenas o instrumental com 

o qual avançar a caminho do desenvolvimento includente e sustentável.” (SACHS, 

2007, p. 23). 

As cidades da amostra, uma de cada região do Brasil, são Bombinhas/SC, 

Ilhabela/SP, Cairu/BA, Caldas Novas/GO e Mateiros/TO que são destinos turísticos 

importantes à sua região e ao país, possuem unidades de conservação ambiental e 

dependem de suas belezas naturais como fonte de geração de renda. 

Os resultados das análises dos dados de cidades em regiões distintas do Brasil, 

diferentemente da maioria das pesquisas que abordam uma determinada região do 

país, demonstram que mesmo sendo em regiões distantes e distintas uma das outras, 

tanto em sua cultura como em sua geografia, apresentam pontos importantes em 

comum que são relevantes ao estudo científico e à fonte de consulta pública para a 

melhoria dos processos de participação social e das práticas de governança na esfera 

municipal, principalmente por cidades de pequeno porte. 

O objetivo desse trabalho é analisar os efeitos da gestão participativa e práticas 

de governança da administração pública municipal no desenvolvimento sustentável 

de uma cidade. Os objetivos específicos são identificar e descrever as políticas 

adotadas pela administração pública municipal que promovam a gestão participativa 

e a governança, definir um sistema de avaliação de desenvolvimento sustentável para 

cidades de pequeno porte e, comparar e analisar os indicadores de desempenho das 

cidades sob uma gestão participativa e práticas de governança pública implantadas. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.1. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 
Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos da gestão participativa e práticas de governança da 

administração pública municipal no desenvolvimento sustentável de uma cidade. 

 

Objetivos Específicos 
 
1. Descrever as políticas adotadas pela administração pública municipal 

que promovam a gestão participativa e a governança. 

 

2. Definir um sistema de avaliação de desenvolvimento sustentável para 

cidades de pequeno porte. 

 
3. Analisar os indicadores de desempenho das cidades sob uma gestão 

participativa e práticas de governança pública implantadas. 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 
Esta pesquisa pretende através dos estudos de casos múltiplos de 

administrações públicas municipais demonstrar o quão interligadas estão as práticas 

de governança com gestões participativas e o quanto refletem no desenvolvimento 

sustentável de uma cidade. 

Mais do que compor a pesquisa com estudos de casos de gestões públicas 

municipais que demonstrem ter ações de gestão participativa e práticas de 

governança, a relevância desta análise reside em demonstrar aos gestores municipais 

de cidades de pequeno porte, as boas práticas em administrações correlatas; aos 

cidadãos: a importância da participação social desde o planejamento até o controle 

das políticas públicas adotadas; ao setor privado: o sentido da parceria público – 

privado  em projetos voltados para o desenvolvimento das cidades; e aos 

pesquisadores: de fomentar  pesquisas e publicações sobre gestões públicas 

eficientes, seus desafios e exemplos de boas práticas. 
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1.3.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este projeto de pesquisa é apresentado em cinco capítulos somados ao 

respectivo resumo, referências, apêndices e anexos. 

O capítulo 1 é composto pela introdução, que abordará o tema da pesquisa, a 

justificativa teórica e prática, o problema da pesquisa, os objetivos a serem alcançados 

e como será desenvolvido o texto. 

No capítulo 2 está discorrido o referencial teórico selecionado dividido nos 

seguintes núcleos:  administração pública, práticas de governança, desenvolvimento 

sustentável, gestão participativa e o Estado, gestão ambiental e sistemas de avaliação 

de sustentabilidade de cidades. 

A metodologia utilizada no projeto de pesquisa está no capítulo 3, no qual se 

relatará com base na teoria, a seleção dos métodos e técnicas a serem empregadas, 

bem como as fases do projeto para o alcance dos objetivos previamente definidos. 

O capítulo 4 contém os resultados e discussões oriundos do estudo do 

referencial teórico e das pesquisas e resultados encontrados em campo, alinhados 

aos objetivos do projeto.  É apresentada a análise individual de cada estudo de caso 

e ao final se cruza os fatos e dados em análises finais. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais do estudo alinhados 

as proposições iniciais tratadas na introdução do projeto de pesquisa, além de 

recomendações para futuros estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS PAPÉIS  

 

Platão e Aristóteles já definiam, qual seria a melhor administração para um 

Estado: aquela que conseguiria garantir e proteger a felicidade do cidadão. As 

relações de forças dos poderes dominantes sempre foram decisivas na priorização 

das políticas públicas adotadas que deveriam solucionar os problemas diagnosticados 

na sociedade e manter a coesão social. 

O modelo absolutista de Estado, onde o poder era centralizado predominou até 

meados do século XVIII, entretanto, mesmo cabendo ao monarca a tomada de 

decisão sobre todos os assuntos do seu reino, sejam de ordem econômica, social e 

ambiental, elas eram influenciadas por várias vertentes de poder, ora religiosa, ora 

pelo chefe de armas ou por seus aliados. 

Com a revolução Francesa (1789), inspirada nos ideais de liberdade, igualdade 

e fraternidade, iniciou-se a transição para o Estado liberal no final do século XVIII. 

Este movimento promoveu importantes mudanças políticas, econômicas e sociais. 

Entre os pensadores que ficaram famosos a época, destacamos aqui Montesquieu 

que trouxe a tripartição dos poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário; e John 

Locke, que defendeu a liberdade individual e a propriedade privada. 

O Estado liberal pregava maior liberdade política e econômica e o rei perde o 

poder absoluto. O Estado deveria intervir somente para agir em defesa contra os 

inimigos e atuar em obras que fossem desinteressantes ao setor privado. Com este 

novo paradigma estatal a máquina do Estado foi reduzida e cabia ao mercado o 

desenvolvimento econômico do país. 

Baseados nos pensamentos de Karl Marx, o Estado Socialista foi instituído na 

Rússia em 1917, através da revolução russa. Outros países do leste europeu, como 

também China e Cuba também adotaram o modelo socialista. Os ideais do socialismo 

sustentavam que não havia a propriedade privada e sim do coletivo, onde o Estado 

controlava todos os bens e serviços para o bem-estar da sociedade.  
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Porém, o modelo de não intervenção do Estado na produção de bens e 

serviços, nos moldes de produção capitalista fundamentado nas ideias de Adam Smith 

chegou ao seu limite. Após a segunda guerra mundial, um novo padrão de 

administração pública chamado de Estado do Bem-Estar, também conhecido pela 

expressão Welfare State; que defendia a intervenção do Estado na área econômica e 

na promoção dos direitos sociais, procurou reorganizar as estruturas dos países 

europeus atingidos pela guerra. 

O Estado Social, germinado durante os períodos de pós-guerra, ainda na 
primeira metade do século passado, prima por reconhecer um sem número 
de direitos individuais de segunda geração ou, por assim dizer. sociais, e por 
munir os cidadãos de instrumentos presumivelmente eficientes de efetivação 
concreta desses direitos. (JACOB, 2013, p. 238). 
 

Assembleia Geral das Nações Unidas, trouxe ao cidadão a compreensão dos 

seus direitos e levou à uma mudança na sociedade, que passa a debater sobre os 

conflitos culturais e socioeconômicos. Os Estados, em resposta a estes movimentos 

sociais, se agigantam em estruturas e políticas públicas afim de garantir o direito à 

dignidade e à cidadania.  

Os autores Wolf e Oliveira (2016, p. 661 - 694) fazem referência a quatro 

modelos de Estado do Bem-Estar Social da Europa Ocidental que foram construídos  

a partir da segunda metade do século XX e que se diferem no perfil de suas políticas 

públicas: os anglo-saxões (Irlanda e Reino Unido) no qual os benefícios básicos são 

bem restritos e dependem de comprovação de necessidade; os continentais 

(Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos) onde os 

benefícios básicos compreendem um conjunto razoável de riscos e variam de acordo 

com a ocupação, o que atribui a esse modelo um forte caráter corporativo; os 

escandinavos (Dinamarca, Finlândia e Suécia), onde o Estado tem o papel central 

relativamente ao mercado e à família como mecanismo de provisão do bem-estar 

social; e os países mediterrâneos (Espanha, Grécia, Itália e Portugal) no qual o Estado 

possui um papel mais importante que o mercado e possui um elevado grau de 

regulamentação do mercado de trabalho. 

Na década de 80, uma das grandes crises financeiras e econômicas mundiais, 

onde as economias dos países estavam estagnadas, com altas taxas de inflação e 

aparelhos estatais ineficientes; deram espaço aos ideais neoliberais, aplicados com 

maior veemência nas administrações públicas dos EUA e Inglaterra, onde Margaret 
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Thatcher implementou políticas de austeridade fiscal, descentralização da 

administração pública e privatização das empresas estatais. De acordo com os 

autores Mitchell (2017) e Oliveira (1998), a crise respaldou os governos na 

austeridade imposta às sociedades em detrimento de políticas de benefícios sociais e 

de geração de emprego e renda. 

O papel do Estado passaria ao de agente regulador e promotor; ao invés de ser 

o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social do país. As estruturas 

da administração pública foram descentralizadas e democratizadas pela participação 

dos cidadãos nos órgãos de deliberação e de consulta. Essas medidas abriram 

espaço para as empresas privadas e organizações da sociedade agirem diretamente 

no desenvolvimento econômico e social. Com este movimento, as empresas 

assumem parte da responsabilidade social, mas também se fundem em 

conglomerados e classes que passam a ter o poder econômico e político do país. 

  Segundo Faria (2017), o Estado atual se encontra neste processo neoliberal:  

O propósito do Estado Contemporâneo é representar os interesses 
dominantes e simultaneamente assegurar a coesão social. Neste sentido, o 
Estado reproduz as conexões econômicas e sociais que caracterizam o modo 
de produção dominante e o faz através de ações e projetos que 
compreendem desde a formulação das normas jurídicas até investimentos na 
infraestrutura urbana e social, mecanismos de financiamento da iniciativa 
privada, acordos internacionais, política financeira e orçamentária, 
disseminação de compostos ideológicos e política econômica em seu sentido 
mais amplo. (FARIA, 2017, p. 145). 
 
 

Das Origens da Administração Pública no Brasil à Participação Cidadã 

Cada Estado traz pela sua história, características peculiares que foram e serão 

determinantes na condução da administração pública. Para entender as dificuldades 

que o país enfrenta ao tentar se reestruturar e seguir rumo ao desenvolvimento 

sustentável, devemos fazer uma breve retrospectiva da história do Brasil quanto a sua 

colonização e formação da sua administração pública, bem como dos valores culturais 

de nossa sociedade.  

Portugal ainda estava sob o modelo estatal absolutista quando colonizou o 

Brasil, chefiado por um monarca, e este foi o modelo transplantado para cá, com um 

enorme aparelho estatal burocrático formado por uma classe econômica improdutiva. 

O principal objetivo da colonização foi a exploração dos recursos naturais, 

principalmente da madeira, ouro e pedras preciosas. Por séculos o país foi 



20 
 

administrado por um governo centralizado, onde a sociedade não tinha voz ativa e do 

ponto de vista ambiental, instalou-se a cultura que o país era rico o suficiente de 

recursos naturais que garantiriam a exploração maciça, sem se preocupar com sua 

preservação. 

À época da Independência o poder já se organizava em oligarquias espalhadas 

pelo país, cujo domínio se mantem até os dias de hoje. A administração pública do 

Brasil e a sociedade política estão profundamente enraizadas nesta herança colonial, 

onde predomina o patrimonialismo, associado a uma burocracia muito complexa e 

intervencionista, presentes em todas as esferas e vertentes de governo; ampliando e 

fortalecendo uma rede de corrupção sistêmica, pública e privada no país. 

No Brasil, os direitos do cidadão são incluídos na Constituição em sua primeira 

versão em 1934, onde se fez menção aos direitos de primeira e segunda geração. 

Sendo de primeira geração, os direitos humanos e os direitos de liberdade social e 

cultural, de segunda geração. 

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Democrático, fruto de uma 

gradativa construção de uma doutrina de direitos fundamentais, que assegurou aos 

cidadãos em igualdade; o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a justiça como valores maiores de uma 

sociedade fraterna e sem preconceitos. 

Faria (2017) destaca o cenário do processo da Constituição de 1988: 

(...) o processo constituinte de 1988 produziu um contexto de enfrentamento 
sobre a forma da organização e da ação do Estado em que se deve 
considerar entre outros: (i) o fortalecimento das antigas oligarquias durante o 
período de redemocratização; (ii) o fortalecimento dos sindicatos e 
movimentos populares durante a década de 1980; (iii) a negação dos 
elementos associados ao período do regime militar. (FARIA, 2017, p. 143). 
 

Jacob (2013), destaca a atenção dada pelos constituintes de 1988 à 

incorporação dos direitos sociais: “A Constituição Federal de 1988 (artigos 5º, 6º e 7º) 

trouxe um extenso rol de direitos e previu tantos remédios constitucionais quantos 

supunha o constituinte fossem necessários à efetivação daqueles direitos sociais, o 

que explica as razões do apelido de constituição cidadã”. (JACOB, 2013, p. 238). 

Com os princípios de direito inseridos na Constituição que adotou a 

participação social na formatação e controle das políticas públicas locais, em um novo 

arranjo da sociedade é que a administração pública brasileira começou a elaborar leis 
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e normas que abrissem espaço para ouvir a opinião e anseios do cidadão, afim de se 

construir em conjunto com a sociedade o desenvolvimento sustentável para o país, 

pautado no crescimento econômico, promoção social e proteção do meio ambiente. 

Em 1995, o governo federal elaborou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado com o objetivo de reestruturar a administração pública, dar velocidade e 

qualidade aos serviços públicos prestados. 

Cardoso (1995), estabelece na introdução do Plano Diretor a visão que 

esperava da Reforma do Estado: 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração 
pública que chamaria de "gerencial", baseada em conceitos atuais de 
administração e eficiência, voltada para o controle dos resultados e 
descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade 
democrática, é quem dá legitimidade as instituições e que, portanto, se torna 
"cliente privilegiado" dos serviços prestados pelo Estado. (CARDOSO,1995, 
p. 12). 
 

  Fonte: Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 1995. 

 

Medidas foram tomadas pelo governo federal, como a Lei da Responsabilidade 

Fiscal e a Lei de Acesso da Informação, bem como o Plano Plurianual, a Lei das 

Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, com a intenção de gerenciar a 

estrutura pública de forma eficiente.  

Entretanto ainda há um descompasso enorme entre os anseios da população 

e o querer da classe política, que se mantem arraigada na sua herança colonial 

patrimonialista. Somente com o poder da força coletiva e organizada, emanada da 

base da sociedade civil e que emerge na administração pública local (Municípios) é 

que se conseguirá mudanças estruturais relevantes que atendam o interesse coletivo. 

Um bom exemplo do poder da força coletiva e organizada é a Marcha em 

Defesa dos Munícipios que neste ano completará sua 21ª edição, onde Prefeitos e 

Secretários dos Municípios brasileiros se reúnem em Brasília para discutir temas 

relacionados aos Municípios e sobre pautas que tramitam no Congresso.  

 

A Autonomia dos Municípios 

O Municipalismo é aplicado desde a República Romana como unidade social e 

política administrativa que busca seu desenvolvimento.  
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O Município, antes de ser uma instituição político-jurídica, o é social, e, 
mesmo, natural, porque resulta do agrupamento de várias famílias num 
mesmo local, unidas por interesses comuns. Como a família e, a propriedade, 
é um fenômeno social, que precedeu, no ponto de vista sociológico, o advento 
do Estado. (PAULINO JACQUES (1970, p.147, citado por DE MARCO, 2003). 
 

No Brasil, desde a colonização, foram criados os Conselhos que logo se 

transformaram nas Câmaras Municipais ordenadas pelo Reino de Portugal, 

compostas por juízes ordinários, que tinham a competência de julgar tanto na esfera 

penal quanto na civil; vereadores com atribuições administrativas, entre elas, gerir a 

fabricação e distribuição de alimentos como pão e carne; procuradores que 

fiscalizavam a parte administrativa, mas também atuavam como advogado do 

munícipio e defensor dos colonos levando as Câmeras os anseios da população; e os 

almotacés, que faziam o papel de polícia local, como zelar pelas condições de higiene 

e segurança nas ruas.  

Durante o regime das Capitanias Hereditárias não houve expansão ou 

fortalecimento dos municípios, pois não recebiam apoio dos donatários. Já no século 

XIX, os municípios tiveram destaque nos acontecimentos históricos, promovendo 

movimentos cívicos importantes como o do Fico em 1822, nas Câmaras de São Paulo, 

Vila Rica e Rio de Janeiro; a representação para ser convocada uma Constituinte no 

mesmo ano, pela Câmara do Rio de Janeiro e a aprovação da própria Constituição 

em 1824, pelo conjunto de várias Câmaras. Os fatos históricos confirmam que as 

Câmaras Municipais sempre foram o embrião e o termômetro da vida política do Brasil.  

A Constituição de 1824 em seu artigo 167 a 169 iniciou a constitucionalização 

dos municípios, porém segundo De Marco (2003), durante o Império, as cidades não 

tinham rendas próprias para suprir suas demandas sociais e nem autonomia de 

gestão. A autonomia constitucional dos municípios veio com a Carta Magna de 1934. 

Uma tentativa de descentralizar o poder mantido nas mãos dos governadores e 

oligarquias regionais, porém logo foi modificada pela Constituição de 1937 no governo 

de Getúlio Vargas, que centralizou toda tomada de decisão nas mãos do Executivo 

do município. 

Em 1946, com o poder das Forças Armadas, o município é evidenciado na 

constituição com repartição das verbas federais e garantia da autonomia municipal. 

Porém, a revolução armada de 1964, fortaleceu o governo central em detrimento dos 
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poderes locais e as constituições que precederam a de 1988 tiraram ainda mais a 

autonomia dos municípios. fonte 

Somente na Constituição de 1988 é que os municípios voltaram a ganhar força 

e autonomia, com maior distribuição de verba pública, mas com regras engessadas 

de aplicação de recursos e fiscalização dos Tribunais de Contas. 

Em 2001 foi instituída a Lei 10.257 – Estatuto das Cidades e em 2003 foi criado 

o Ministério das Cidades com a Missão de:   

Melhorar as cidades, tornando-as mais humanas, social e economicamente 
justas e ambientalmente sustentáveis, por meio de gestão democrática e 
integração das políticas públicas de planejamento urbano, habitação, 
saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e trânsito de forma articulada 
com os entes federados e a sociedade. (MINISTÉRIO DAS CIDADES). 
 

Na sequência, sob coordenação do Ministério das Cidades foi formatado o 

modelo do Plano Diretor das Cidades. A elaboração do plano tornou-se obrigatório a 

todo município com mais de 20 mil habitantes e deverá ser revisado a cada 10 anos.  

A retrospectiva histórica nos mostra que a progressão do desenvolvimento 

sustentável dos municípios foi afetada por uma sequência de avanços e retrocessos, 

impostas por políticas públicas que ora centralizavam e ora descentralizavam os 

poderes, dependendo do governo federal vigente; embasadas em normas dispostas 

nas constituições, leis complementares, ou pela simples omissão ao disposto nas 

normas e leis. 

 

2.2. DA GOVERNANÇA CORPORATIVA À GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

A prática da Governança Corporativa já é aplicada há séculos, porém, os 

estudos mais aprofundados sobre o assunto são recentes. Com o expressivo 

crescimento econômico identificado em diversos países no século XX, no qual as 

empresas e as relações comerciais entre elas se tornaram enormes e fugiram ao 

controle é que evidenciou a necessidade da readequação da administração das 

empresas.  

As empresas eram controladas pelos proprietários, mas os conflitos existentes 

entre os sócios, executivos e os interesses das empresas deram origem aos debates 
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sobre Governança Corporativa, iniciando assim a separação entre a propriedade da 

empresa e a gestão da mesma. 

A vertente mais aceita indica que a Governança Corporativa surgiu para 
superar o "conflito de agência" clássico. Nesta situação, o proprietário 
(acionista) delega a um agente especializado (administrador) o poder de 
decisão sobre a empresa (nos termos da lei), situação em que podem surgir 
divergências no entendimento de cada um dos grupos daquilo que 
consideram ser o melhor para a empresa e que as práticas de Governança 
Corporativa buscam superar. 
A preocupação da Governança Corporativa é, portanto, criar um conjunto 
eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim 
de assegurar que o comportamento dos administradores esteja sempre 
alinhado com o melhor interesse da empresa.  
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 
 

O Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA) foi fundado em 

1995 e em 1999 passou a denominar-se Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). A primeira edição do “Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa” foi lançada em 2000 pelo IBGC, que atualmente está em 

sua 5ª Edição. 

Com o escândalo da empresa Enron (2001), no qual foram apontadas graves 

fraudes contábeis, as práticas de governança ganharam destaque em todo o mundo 

e inclusive no Brasil. Várias medidas foram tomadas a partir deste fato e de outros 

que o sucederam, com o objetivo de tornar os mercados equilibrados, confiáveis e 

transparentes.  Entre as medidas o IBGC destaca em sua linha do tempo: 

2002 - A CVM lança a cartilha “Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa”, 
voltada às companhias de capital aberto.  

2003 - CVM lança instrução 381 sobre serviços oferecidos pelas auditorias.  

2008 - O IBGC lança a Carta Diretriz 1: “Independência dos Conselheiros de Administração - 
Melhores Práticas e o Artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas”.  

A CVM edita o Parecer de Orientação n° 35/08, acerca dos deveres legais dos 
administradores nas incorporações de controladas 

2009 - A CVM lança a instrução 480, que revoga normas anteriores, passando a exigir 
aumentono nível de informações prestadas pelas companhias.  

O IBGC lança a Carta Diretriz 2: “Mecanismos de defesa à tomada de controle”. 

2010 - As empresas passam a publicar balanços seguindo normas internacionais. 

A BM&FBovespa revisa o regulamento de Governança Corporativa. 

2011 - Promulgada a Lei nº 12.527, importante instrumento de ampliação da transparência e 
do controle social. 

 Lançado o site “Transparência e Governança”, que discute direitos de minoritários nas 
assembleias.  
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A CVM edita a Instrução nº 509, como uma tentativa para estimular a criação de 
comitês de auditoria estatutários. 

O IBGC lança a “Carta Diretriz 3: Laudos de avaliação”. 

2013 - Passa a vigorar a obrigatoriedade do Código de Conduta nas empresas listadas no 
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

2014 - Lei Anticorrupção passa a vigorar, pressionando as companhias a melhorarem seus 
instrumentos de compliance.   

Passam a vigorar a regra de vedação à acumulação de cargos de presidentes do 
conselho de administração e diretor presidente para as empresas de Nível 1, Nível 2 e 
Novo Mercado.  

CVM expõe ao mercado entendimento sobre as tomadas hostis de controle. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 

 

As medidas adotadas no ambiente corporativo conduziram para que as práticas 

de governança fossem aceitas no ambiente da administração pública. 

 

Os Princípios da Governança Pública e sua evolução no Brasil 

A crise fiscal dos anos 80 exigiu do setor público maior eficiência em suas 

administrações e trouxe a necessidade de uma readequação de suas estruturas 

organizacionais, o que permitiu a discussão sobre as práticas de governança pública 

e seus princípios, inicialmente abordadas somente nos ambientes corporativos. 

No Brasil, a Constituição de 1988, organizou o Estado e seus poderes, política 

e administrativamente, segregou os papéis e instituiu os controles internos e externos. 

Leis e decretos também auxiliaram na formação das estruturas de governança 

pública, conforme podemos constatar na linha do tempo abaixo os principais fatos: 

2000: Lei da Responsabilidade Fiscal. 

2004: Ministério da Transparência lança o portal da transparência. 

2005: Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização. 

2011: Lei 12.527, Lei de Acesso a Informação. 

2013: Lei 12.813, que legisla sobre o conflito de interesses no setor público. 

2014: TCU divulga o referencial básico de governança pública. 

2015: CGU divulga a 1ª e 2ª edição do ranking do Escala Brasil Transparente. 

2016: CGU divulga a 3ª edição do ranking do Escala Brasil Transparente. 

 

        Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. 
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Fundamentados nos conceitos internacionais de governança pública, o 

Tribunal de Contas da União - TCU adotou a seguinte definição para o modelo 

brasileiro: 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas 
e à prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU, 2014) 
 

Seguindo os princípios sugeridos pelo Banco Mundial, o TCU (2014) 
estabeleceu os seguintes princípios de governança pública: 

Legitimidade: Não basta verificar se a lei foi cumprida, mas se o interesse 
público, o bem comum, foi alcançado.  
Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos 
tenham acesso ao exercício de seus direitos civis.  
Responsabilidade: diz respeito ao zelo que os agentes de governança devem 
ter pela sustentabilidade das organizações.  
Eficiência: é fazer o que é preciso ser feito com qualidade adequada ao menor 
custo possível.  
Probidade: trata-se do dever dos servidores públicos de demonstrar 
probidade, zelo, economia e observância às regras e aos procedimentos do 
órgão ao utilizar, arrecadar, gerenciar e administrar bens e valores públicos.  
Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as 
informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de 
controle do Estado pela sociedade civil.  
Accountability: Espera-se que os agentes de governança prestem contas de 
sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente as consequências 
de seus atos e omissões. 
 

O êxito na implementação das práticas de governança tanto no ambiente 

corporativo como no setor público requer uma mudança de cultura na organização e 

é fundamental que os altos escalões estejam envolvidos e tomem a liderança na 

implantação e acompanhamento das estratégias, processos e controles. 

A Controladoria Geral da União – CGU criou a Escala Brasil Transparente 

(EBT) com o objetivo de mensurar a transparência pública dos estados e municípios 

e subsidiar o Ministério da Transparência para o exercício que lhe compete na Lei de 

Acesso a Informação. Segundo disposto no site da CGU: 

A EBT avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à 
Informação (LAI). Suas três versões concentram-se na transparência passiva 
e por isso foram realizadas solicitações reais de acesso à informação aos 
entes públicos avaliados. A partir da EBT, a CGU pretende aprofundar o 
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monitoramento da transparência pública e gerar um produto que possibilite o 
acompanhamento das ações empreendidas por estados e municípios no 
tocante ao direito de acesso à informação. 
 

  Fonte: Controladoria Geral da União – CGU. 

O panorama da figura 01 demonstra a evolução entre as edições do ranking 

do EBT, sinalizando que há um compromisso, mesmo que por força de lei, com as 

práticas de governança e transparência. 

 

 

 
Figura 1 - Panorama EBT dos Governos Estaduais. 
Fonte: Controladoria Geral da União – CGU. 

 

Para Ribeiro Filho (2017) as práticas de governança possibilitam a 

administração pública realizar uma gestão “efetiva e objetiva daquilo que é público” 

com o propósito de garantir e melhorar o bem-estar social; e para a sociedade 

possibilita fiscalizar e controlar as ações do Estado.  
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2.3. DESENVOLVIMENTO, CIDADES E TURISMO SUSTENTÁVEL 

    

 Nesta seção são abordados o conceito de desenvolvimento sustentável e os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, detalhando o ODS 11, que é 

voltado às cidades, bem como os estudos sobre cidades sustentáveis, smart cities e 

o turismo sustentável. 

Contudo, há de se esclarecer primeiro os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade. Silva (2005, p. 3) destaca que “as diferenças entre 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável afloram não como uma questão 

dicotômica, mas como um processo em que o primeiro se relaciona com o fim, ou 

objetivo maior; e o segundo, com o meio. 

O foco principal, ao se discursar e se preocupar com a sustentabilidade está 
na vinculação do tema ao lugar a que se pretende chegar; enquanto, com o 
desenvolvimento, o foco está em como se pretende chegar.  Ambos conceitos 
são dinâmicos porque os caminhos e os destinos mudam com o tempo. Por 
isso, consideram-se as mudanças presentes no resultado futuro, salientando, 
entretanto, maior ênfase em momentos distintos: o presente para o processo 
de desenvolvimento e o futuro para sustentabilidade. São noções, em 
realidade, não contraditórias, mas complementares e fundamentais para 
posicionar os grupos de discussão. (SILVA, 2005, p. 3). 

 
Nicholas Georgescu-Roegen, considerando o fundador da economia ecológica 

ou bioeconomia, apontou no final dos anos 1960, que o crescimento econômico “sem 

limites” levaria à degradação ambiental, que por sua vez limitaria o crescimento 

econômico. (CECHIN, 2010, p. 438-454). 

A Conferência das Nações Unidas de Estocolmo (1972) levou à discussão entre 

os líderes mundiais da necessidade do equilíbrio entre o crescimento econômico e a 

preservação do meio ambiente, freando a degradação ambiental instalada. 

O conceito do desenvolvimento sustentável foi estabelecido na década de 70 e 

um dos mais aceitos é o de Brundtland: 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 
suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no 
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e 
de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável 
dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 
 

Fonte: Relatório Nosso Futuro Comum (1987). 
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Para Sachs (2009), o “Caminho para o desenvolvimento sustentável” será 

alcançado por: 

(...) uma abordagem holística e interdisciplinar, na qual cientistas naturais e 
sociais trabalhem juntos em favor do alcance de caminhos sábios para o uso 
e aproveitamento dos recursos da natureza, respeitando sua diversidade. 
Conservação e aproveitamento racional da natureza podem e devem andar 
juntos. (SACHS, 2009, p.31). 
 

Ehrlich, Kareiva e Daily (2012) expõem o tema “Capital Natural”, que é o custo 

dos recursos naturais em um produto ou serviço, mas que ainda são subvalorizados 

e pouco entendidos pelas empresas e governos, comprometendo o desenvolvimento 

sustentável do planeta. 

Atualmente, o conceito mais utilizado de desenvolvimento sustentável se 

baseia em três aspectos: econômico, social e ambiental. É considerado o tripé da 

sustentabilidade, também conhecido por Triple Bottom Line, criado por John Elkington, 

em 1990, e que está representado na figura 02. 

 

 
 
 

Figura 2 - Triple Bottom Line. 
Fonte: GIMENES (2017). 
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No quadro 01 estão listados eventos que marcaram atividades importantes para 

o desenvolvimento sustentável do planeta, baseado em: Pereira, Boechat, Tadeu, 

Silva e Campos (2011), elaborado em parceria com a mestranda Lilian Dias. 

Ano Evento Origem Objetivo 

1968 Fundação do Clube de 
Roma 

Roma, Itália  Organização internacional formada 
por líderes mundiais para atuar como 

catalisadora de mudanças globais. 

1972 Conferência de 
Estocolmo 

Estocolmo, Suécia 1ª grande reunião para tratar do 
equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e a preservação do meio 
ambiente.  

1975  Carta de Belgrado  Belgrado, 
Iugoslávia  

 Estabeleceu metas para a educação 
ambiental. 

1977 Conferência de Tbilisi  Tbilisi, Geórgia Declaração sobre educação 
ambiental, princípios e orientações. 

1983 Convênio de Viena Viena, Áustria Preservação da camada de ozônio. 

1987 Relatório Final da 
Comissão de Brundtland 
“Nosso Futuro Comum” 

Estados Unidos Diagnóstico dos problemas 
ambientais globais com propostas de 

desenvolvimento econômico 
integrado com as questões 

ambientais. 

1987 Protocolo de Monte Real  Montreal, Canadá Interrompeu a fabricação e a 
utilização de CFC. 

1989  Convenção de Basiléia Basiléia, Suíça  Regulou o deslocamento 
transfronteirício de resíduos. 

1992 Rio 92 - Cúpula da Terra Rio de Janeiro, 
Brasil 

Criação da Agenda 21, e do tratado 
de educação ambiental para 

sociedades sustentáveis.  

1995 Conferência Social Copenhague, 
Dinamarca 

Criação de ambiente econômico, 
político social, cultural e jurídico. 

1997 Convenção sobre o 
Mudanças Climáticas  

Kyoto, Japão  Redução da emissão dos gases 
poluentes.  

2015 COP – 21. Conferência  

Mudanças climáticas. 

Acordo de Paris Reduzir as emissões de carbono e 
conter os efeitos do aquecimento 

global. 

 
Quadro 1 - Fatos Históricos – Desenvolvimento Sustentável. 
Autoras: Elaborado pela Autora e a mestranda Lilian Dias. 

 

Observa-se no quadro acima que a partir da década de 60 os líderes da 

comunidade internacional começaram a se preocupar com os limites planetários e 

iniciaram discussões mais veementes sobre a degradação do meio ambiente e a 
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necessidade de se pensar em um desenvolvimento que propiciasse maior 

longevidade.  

Em 2009 Sachs estabelece oito aspectos a serem considerados para o 

desenvolvimento sustentável, que são: Social (igualdade, distribuição de renda, 

qualidade de vida), Cultural (tradição e inovação), Ecológica (uso racional dos 

recursos), Ambiental (preservação dos ecossistemas naturais), Territorial (equilíbrio 

entre as áreas urbanas e rural, melhoria das cidades), Econômico (desenvolvimento 

econômico equilibrado, inovação e globalização da economia), Política Nacional 

(coesão social, parcerias, democracia) e  Política Internacional (promoção da paz, 

prevenção de mudanças climáticas e cooperação). (SACHS, 2009, p. 85). 

No Brasil foram realizadas conferências que obtiveram destaque e com algum 

resultado aplicável. Em 1992, na Conferência da ONU no Rio de Janeiro, foram 

articulados acordos, tratados, convenções e o desenvolvimento e apresentação da 

Agenda 21, definida como um plano de ação para o século 21, ou seja, um 

compromisso dos países com a sustentabilidade do planeta. É considerado um marco 

da história brasileira na mobilização internacional para as questões ambientais. A 

conferência Rio+20 foi um propulsor para a elaboração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS  

Os líderes mundiais dos Estados membros se reuniram em setembro de 2000 

na Organização das Nações Unidas - ONU e acordaram 08 objetivos que nortearam 

suas políticas e ações sobre temas como a fome e a miséria, ensino básico, igualdade, 

mortalidade infantil, saúde das gestantes, combate à AIDS, malária e outras doenças 

e, sustentabilidade ambiental. 

O propósito era atingir os objetivos até 2015 e o que foi percebido e identificado 

é que os oito ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio conseguiram realizar 

significativos progressos nos países onde a liderança atuou fortemente no alcance 

das metas estabelecidas, pois com objetivos definidos, clarificou aos governantes os 

rumos à tomar em suas políticas públicas. 
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No Brasil todo cidadão pode acompanhar os resultados dos objetivos através 

dos relatórios dinâmicos que podem ser gerados por estado e por município no portal 

ODM (portalodm.com.br) formatado pela parceria FIEP, SESI, SENAI e IEL. 

Embasados nos ODMs – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e num 

trabalho de estudo conjunto de governos e sociedade civil de vários países, iniciados 

na Conferência do Rio + 20, foi lançado em 2015, na Cúpula da ONU, os 17 ODS – 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão subdivididos em 169 metas a 

serem cumpridas por todos os países até 2030. Os ODS estão ilustrados na figura 03. 

 
Figura 3 - 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
Fonte: Nações Unidas Brasil. 
 

De acordo com conteúdo das Nações Unidas, os 17 objetivos e as 169 metas 

estão fundamentados em 5 dimensões (05 P’s) do desenvolvimento sustentável: 

• Pessoas: Erradicar a fome e a pobreza de todas as maneiras. 
• Prosperidade: Garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. 
• Planeta: Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta. 
• Paz: Promover sociedade civis pacíficas, justas e inclusivas. 
• Parcerias: Implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. 

Os ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são interdependentes e 

necessitam ser aplicados globalmente e de forma integrada, porém dependem de 

políticas, ações e parcerias regionais e locais. A ONU, através do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, contribui com as parcerias pública, 

privada e sociedade civil para o cumprimento das metas e objetivos até 2030. 
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Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis 

O ODS 11 se conecta diretamente ao objetivo principal deste estudo, porém 

para que este seja alcançado é necessário que se avance no cumprimento das metas 

de todos os outros objetivos, dado sua interdependência com os demais ODS, pois 

entre suas metas estão o acesso a todos de habitação com energia, saneamento 

básico, transporte e segurança, buscando a eficiência dos recursos. O ODS 11 apoia 

planejamentos urbanos integrados ao peri urbano e rural que promovam o 

crescimento econômico, o bem-estar social e recuperem e protejam o meio ambiente, 

mitigando as mudanças climáticas, as catástrofes e as mortes decorrentes destas.  

O Brasil é tido como referência na América Latina em determinados aspectos 

do planejamento urbano, por ter em sua legislação o Estatuto das Cidades e o Plano 

Diretor, que disciplina a urbanização das cidades. O governo federal criou a Comissão 

Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Decreto Nº 8.892 

(2016) formada por 32 representantes do governo e da sociedade civil, cuja finalidade 

é: “internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 

2030 no Brasil”. A figura 04 demonstra a estrutura da Comissão Nacional ODS. 

 

 
 
 
Figura 4 - Comissão Nacional dos ODS. 
Fonte: Planalto.
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A Comissão reúne e promove eventos que debatam e proponham ações ao 

alcance das metas, como por exemplo a Caravana Siga Bem, que disseminou os ODS 

em 22 estados, em mais de 100 cidades e a Primeira Jornada ONE 2030 sobre o ODS 

11 que ocorreu em junho de 2017 em São Paulo/SP. 

Cidades Sustentáveis 

Segundo dados da ONU, Londres, Tóquio e Pequim eram as únicas cidades 

há 200 anos que tinham mais de um milhão de habitantes. Entretanto, após décadas 

de migração da população para as áreas urbanas, atualmente existem 442 metrópoles 

com mais de um milhão de pessoas. Mais de 50% da população mundial habita nas 

cidades e até 2030 deve chegar à 70%, sendo que destes, 10% vivem em 

assentamentos precários e deve triplicar até 2050, ou seja, chegar à três bilhões de 

pessoas. Na América Latina 75% da população vive em áreas urbanas e no Brasil 

este índice ultrapassa a 86%.  

Suzuki (2010, apud Rego, 2013, p. 545) identificou que “esse crescimento sem 

precedentes das cidades é explicado por suas capacidades de fornecer infraestrutura 

adequadas e ambientes favoráveis ao desenvolvimento comercial”. 

Entretanto, como as cidades não tem infraestrutura para abrigar tamanha 

população, há o desencadeamento de uma série de problemas como falta de 

saneamento, moradia e acesso à saúde. Segundo dados da ONU, as cidades 

consomem mais de 75% do total de energia produzida e emitem 80% dos gases que 

causam o aquecimento global. A fome, desemprego, desigualdade social, 

congestionamentos de trânsito, poluição de todas as formas e degradação do meio 

ambiente se somam aos desafios a serem repensados pelos gestores públicos e 

sociedade civil, afim de que as cidades encontrem o caminho para a sustentabilidade.  

“O conceito de cidades sustentáveis requer uma nova lógica de funcionamento, 

gestão e crescimento em detrimento das que foram praticadas no século XX, seguindo 

a ideia de crescimento com esgotamento”. (LEITE, 2012, apud REGO, 2013, p. 549). 

Sachs (2009, p. 53) ressalta que é necessário adotar padrões negociados e 

contratuais de gestão de biodiversidade, estabelecer o uso racional e sustentável dos 

recursos naturais em prol das populações locais e incorporar a conservação da 

biodiversidade como um componente de estratégia de desenvolvimento. 
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Diante desta realidade, percebe-se que os temas que envolvem as cidades têm 

tomado a agenda de entidades e órgãos governamentais e não-governamentais, 

nacionais e internacionais, como é o caso da ONU – Organização das Nações Unidas, 

que tem se debruçado em ações para transformar o pacto global dos ODS – Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável em ações locais nas cidades, incluindo a área rural 

e os assentamentos, pois é nestes espaços que permeiam a agenda do 

desenvolvimento e o alcance dos ODS até 2030. 

Um exemplo destas ações é realizado pela ONU Habitat que acordou entre os 

países membros a “Agenda Urbana” para o desenvolvimento sustentável  das cidades 

e tem em suas estratégias os seguintes princípios: a urbanização deve proteger e 

promover os direitos humanos e o princípio da legalidade, garantir a equidade no 

desenvolvimento urbano, empoderar a sociedade civil, expandindo a democracia; 

promover a sustentabilidade ambiental, promover inovação que facilite o aprendizado 

e a aquisição de conhecimento. No Brasil, os gestores públicos municipais também 

se reúnem nas “Conferência das Cidades” e na “Marcha dos Prefeitos” para debater 

questões urbanas que antes eram tratadas somente a nível local, ganhando desta 

forma, força nacional junto ao Congresso e Governo Federal. 

Para a ONU os planejamentos urbanos devem contemplar soluções de conflitos 

já existentes como a pobreza e a desigualdade, mas também atuar na prevenção e 

adaptação às mudanças climáticas e ser a cidade, um agente transformador aliado na 

inovação. 

Sachs, já em 2008, falava da importância “do agir localmente”, do respeito a 

diversidade de cada região, da participação social e da inovação nas estratégias de 

desenvolvimento urbano. 

A enorme diversidade das configurações socioeconômicas e culturais, bem 
como das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micros e 
mesorregiões, excluem a aplicação generalizada de estratégias uniforme de 
desenvolvimento. Para serem eficazes, estas estratégias devem dar 
respostas aos problemas mais pungentes e às aspirações de cada 
comunidade, superar os gargalos que obstruem a utilização de recursos 
potenciais e ociosos e liberar as energias sócias e a imaginação. Para tanto, 
deve-se garantir a participação de todos os atores envolvidos (trabalhadores, 
empregadores, o Estado, e a sociedade civil organizada) no processo de 
desenvolvimento. (SACHS, 2008, p. 61). 
 

Toda cidade sustentável se desenvolve a partir de uma ligação adequada, 

respeitada e ponderada entre o meio ambiente construído e a geografia natural. 
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Portanto, planejar todas as etapas da urbanização é essencial para que a cidade 

possa ser bem cuidada. (LEITE, 2012 apud REGO, 2013, p. 548).  Sendo assim, são 

necessários modelos contemporâneos adequados ao desenvolvimento sustentável, 

reformulados conjuntamente, pela atuação pública e privada. (LEITE, 2012 apud 

REGO, 2013, p. 549). 

O Economist Intelligence Unit, departamento de pesquisa da revista The 

Economist, pesquisou 140 metrópoles com base em cinco pilares de sustentabilidade: 

segurança, saúde, cultura, educação e infraestrutura e cidades como Melbourne 

(Austrália), Viena (Áustria), Vancouver, Toronto e Calgary (Canadá) são listadas como 

as melhores cidades para viver em 2017. (THE ECONOMIST, 2017). 

As cidades sustentáveis caracterizam-se por boa gestão pública, planejamento, 

consciência política, participação social, economia responsável, compromisso com os 

valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. 

(Programa Cidades Sustentáveis, 2012). 

 
Cidades Inteligentes – Smart Cities 

As superpopulações das cidades trazem grandes questões à serem 

equalizadas, mas também é nelas que surgem as grandes inovações que permitirão 

às áreas urbanas serem locais possíveis de se viver com qualidade de vida em 

equilíbrio com o meio ambiente e o crescimento econômico. Para Leite (2012, p. 12) 

“maiores densidades populacionais urbanas estão diretamente ligadas a maior 

desenvolvimento de inovação urbana”.  “Acredito que o desenvolvimento urbano 

sustentável impõe o desafio de refazer a (cidade) existente, reinventando-a. De modo 

inteligente e inclusivo”. (Leite, 2012. p. 06). 

Weiss (2017) explica que:  

Com o crescimento populacional crescem os desafios para governos, 
empresas e academia. Novas formas de geração de energia, preservação de 
recursos naturais, transportes eficientes, educação e saúde, segurança e 
alimentação são os grandes desafios a serem vencidos nos próximos anos. 
Neste contexto, as tecnologias da informação e comunicação (TIC) assumem 
importante papel como facilitadoras para a tomada de decisão e para a 
criação de inovações que melhorem as capacidades de gestão das 
infraestruturas e o provimento de serviços aos cidadãos. (WEISS, 2017, p.1). 

 

Leite (2012) reforça a necessidade da utilização de novos sistemas de 

tecnologia a serviço da governabilidade das cidades. 



37 
 

A democratização das informações territoriais com os novos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação deve favorecer a formação de 
comunidades participativas, além de e-governance: serviços de governo 
inteligente mais ágeis, transparentes e eficientes, pelo compartilhamento de 
informações. Ou seja, as cidades inteligentes, smart cities, podem e devem 
alavancar a otimização da vida urbana, seja com serviços avançados na 
(cidade) formal, seja nas novas oportunidades nos territórios informais. 
(LEITE, 2012. p. 09) 
 

As ideias que fundamentam os conceitos de “Cidades Inteligentes” ou “ Smart 

Cities” ganharam força e maior evidência nos últimos anos quando grandes empresas 

como a IBM - International Business Machines e a Siemens criaram áreas específicas 

para pesquisas neste segmento. A MIT - Massachusetts Institute of Technology segue 

na mesma linha.   

Ramalho (2015, p. 13) cita que atualmente há mais de 140 projetos smart cities 

de relevância distribuídos no globo e destaca alguns pela excelência e importância 

como a SmartSantander na Espanha, os projetos Amsterdam Smart City na Holanda, 

Masdar city nos Emirados Árabes Unídos, Stockholm Smart City na Suécia e 

SmartLondon na Inglaterra.  

Em 2007, a União Europeia lançou um programa de incentivos à inovação nas 

cidades. A construção do zero das cidades inteligentes: Shenzhen na China, Songdo 

na Coréia do Sul e Masdar nos Emirados Árabes, impulsionaram ainda mais este 

mercado que se abre como uma real possibilidade de transformação das cidades. 

Leite (2012) destaca que “devemos ficar atentos às imensas perspectivas que as 

tecnologias verdes, aliadas à gestão inteligente do território estão abrindo no 

desenvolvimento urbano de novos territórios, sejam novos bairros sustentáveis, sejam 

cidades inteiras verdes”.  

No Brasil, cresce o número de cidades que tem aderido às frentes e programas 

das Smart Cities como as capitais São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

e Vitória que foram eleitas no ranking Connected Smart Cities do Urban Systems, 

como as “cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil”.  Cidades menores 

também incorporam esta lista como Blumenau, Maringá, Itú, Poços de Caldas, Cuibá, 

Fortaleza entre outras. No Ceará, na cidade de São Gonçalo do Amarante, Startups 

italianas de soluções integradas “smart em moradia” estão construindo a primeira 

Smart City do zero no Brasil. A Smart City Laguna será composta de 5 mil casas, 

dentro do Programa Minha Casa Minha Vida e prevê o uso de energia limpa, 
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reaproveitamento de água, uso de mobilidade alternativaba, wi-fi público gratuito e 

outras soluções integradas. 

De forma generalista, “Cidades Inteligentes/Smart Cities” são definidas pelo 

“uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e torna-las mais eficientes”.  

Weiss (2017) cita alguns dos conceitos mais aceitos e atuais que definem o 

gerenciamento das cidades com o uso da tecnologia: 

Para Washburn et al. (2010, p.5), as cidades inteligentes são aquelas que 
usam tecnologias de smart computing para tornar os componentes das 
infraestruturas e serviços críticos – os quais incluem a administração da 
cidade, educação, assistência à saúde, segurança pública, edifícios, 
transportes e utilities – mais inteligentes, interconectados e 
eficientes.(WASHBURN, 2010, p.5, apud WEISS, 2017, p. 5). 
 
De acordo com Dutta et al. (2011, p. 87), as cidades inteligentes têm foco em 
um modelo particularizado, com visão moderna do desenvolvimento urbano 
e que reconhecem a crescente importância das tecnologias da informação e 
comunicação no direcionamento da competitividade econômica, 
sustentabilidade ambiental e qualidade de vida geral; esse conceito vai além 
dos aspectos puramente técnicos que caracterizam as cidades como cidades 
digitais. Essa abordagem é acompanhada por Harrison (2011). (DUTTA, 
2011, p. 87 e HARRISON, 2011, apud WEISS, 2017, p. 5). 
 

É importante observar que não há um modelo a ser replicado em todas as 

cidades, mas sim boas práticas que podem ser adaptadas a esta ou aquela cidade, 

pois cada uma precisa ser estudada, interpretada e planejada como um organismo 

vivo e individual. Contudo, percebe-se em exemplos estudados que as cidades 

inteligentes estão aliadas na tecnologia e em pessoas criativas, e que investem nas 

áreas do meio-ambiente, no consumo responsável e eficiente dos recursos naturais, 

como água e energia, em alternativas de mobilidade urbana, na relação cidadão-

governo por meio de aplicativos de internet e na qualidade de vida que englobam 

quatro pontos principais: saúde, moradia, segurança e na economia. As pesquisas 

avançam para abrigar mais inovação na área tecnológica e comunicação mais rápida 

e eficiente. 

O sistema de “Internet das Coisas” (Internet of Things - IoT) contribuem de 

forma substancial com as cidades inteligentes, pois segundo Babar, Arif (2017), as 

IoTs melhoram o padrão de vida dos cidadãos e proporcionam excelência nos 

serviços tanto privados como públicos, como por exemplo: serviços de saúde, 

transporte, água e energia. 
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O Programa “Cidades Digitais”  é uma iniciatica dos gestores de pequenos 

múnicipios que pretendem implantar sistemas de distribuição de sinal de internet 

gratuita em toda a abrangência do Município. De acordo com Ramalho (2015), 40% 

da população mundial usa a internet para trabalhar ou para se socializar e este 

percentual cresce a cada dia.  Os prefeitos que aderiram ao programa entendem que 

para ter uma “Cidade Inteligente” é necessário que todos os cidadãos tenham acesso 

à Internet e se familiarizem com o seu uso. 

De Oliveira Leite e Rezende (2017), destacam o uso dos sistemas de tecnologia 

da informação e comunicação (TIC) para a gestão pública municipal, pois é nas 

cidades que os cidadãos demandam com maior intensidade, o empoderamento e 

maior participação no processo decisório. É nesta esfera que se responsabiliza a 

gestão da infraestrutura das cidades, questão intimamente ligada a qualidade de vida 

de seus cidadãos. Ressalta que o uso de informações eletrônicas fornece agilidade e 

eficiência às relações cidadão-governo e permite que as decisões estratégicas sejam 

tomadas com maior segurança embasadas em fonte de dados reais e variadas. 

 

Turismo Sustentável 
O turismo nos últimos 15 anos vem ganhando força e papel de destaque na 

economia dos países. De acordo com dados da OMT – Organização Mundial do 

Turismo, este setor passou neste período, de US$450 bilhões para US$1,2 trilhões de 

receita anual e emprega 1 em cada 11 empregos no mundo.  Em 2016, o turismo 

mundial registrou recorde e cresceu 3,9% comparado a 2015. No Brasil, o turismo 

representa 3,7% do PIB, segundo dados do Ministério do Turismo, movimenta cerca 

de US$ 7 bilhões de receita anual e emprega 8,5 milhões de brasileiros. Em 2016, 

com o evento das Olimpíadas, o setor cresceu 5% comparado a 2015.  Considerado 

um dos países com maior potencial de turismo, com cerca de 7.500 km de praias, 

diversidade de recursos naturais e culturais, espera-se alcançar a receita anual de 

US$ 20 bilhões, segundo declaração do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz 

em 09/08/2017 à Voz do Brasil.  

Entretanto, o maior desafio está em avançar com o turismo, produzindo 

retornos econômicos, sociais e ambientais positivos ao país de forma sustentável. 

Vários autores como Pimenta e Cezar (2009) e Ribeiro e Stigliano (2010) bem como 

os órgãos envolvidos: ONU, OMT e MMA concordam com o conceito de turismo 
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sustentável baseado no conceito do Relatório Nosso Futuro Comum (1987), no qual 

“desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades”. Nesta linha, o Ministério do Turismo, em seu guia Turismo e 

Sustentabilidade, conceitua turismo sustentável como:  

Turismo sustentável é a atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes 
e as necessidades socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto os 
aspectos culturais, a integridade dos ambientes naturais e a diversidade 
biológica são mantidas para o futuro. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016). 

 

Porém, há concordância de vários pesquisadores técnicos e acadêmicos (Salazar, De 

Oliveira Barreto e Rabelo, 2017) sobre os impactos que o turismo causa às comunidades e 

ao meio ambiente, pois não há adoção de práticas sustentáveis por todos os stakeholders 

envolvidos. De Oliveira Barreto (2017) cita Sancho, Irving (2011) nessa questão: 

Apesar do potencial do turismo enquanto alternativa para a redução das 
desigualdades sociais e combate à pobreza, o enfoque de planejamento para 
o setor, prioritariamente centrado na perspectiva de desenvolvimento 
econômico, está ainda ancorado em uma lógica de mercado, que prioriza o 
lucro e o rápido retorno dos investimentos. Como resultado, o turismo tem 
sido também, frequentemente, um veículo significativo de impactos negativos 
sobre os destinos nos quais se desenvolve, contribuindo para o agravamento 
do processo de exclusão social. (SANCHO, IRVING, 2011, p. 45, apud, DE 
OLIVEIRA BARRETO, 2017, p. 582). 
 

Ribeiro e Stigliano, organizado por Philippi Jr. (2010, p. 70), aponta os principais 

problemas das cidades turísticas como a “população flutuante, a sobrecarga dos 

serviços de saneamento em algumas épocas do ano, a dicotomia cidade do luxo e da 

pobreza, a pressão sobre os preços locais”.  

Pimenta e Cezar, organizados por Côrrea, Pimenta e Arndt, (2009, p. 184), 

aponta que “linhas preservacionistas acreditam que a presença humana em unidades 

de conservação é uma ameaça à proteção da biodiversidade em razão dos impactos 

que esta presença causa em trilhas, lixo, barulho, entre outros”. 

Nesse movimento de promover o desenvolvimento sustentável que inclui o 

turismo sustentável a Organização das Nações Unidas - ONU e a Organização 

Mundial do Turismo - OMT elegeram o ano de 2017, como o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, cujo objetivo foi promover a 

conscientização sobre a diversidade cultural e ambiental do mundo, contribuindo para 

a paz entre os povos, mas também elucidar a importância econômica do setor, 

enquanto gerador de emprego e renda.  
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O turismo sustentável está presente em 3 objetivos dos ODS - Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.  

 ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Meta 9 - Até 2030, 

conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que 

gera empregos, promove a cultura e os produtos locais. 

 ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: Meta 8.b - Desenvolver e 

implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento 

sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a 

cultura e os produtos locais.  

 ODS 14: Meta 7 - Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países de menor 

desenvolvimento relativo, a partir do uso sustentável dos recursos 

marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, 

aquicultura e turismo. 

Para Cabral (2017) e Rabelo (2017), a indústria do turismo deve ser 

desenvolvida com a comunidade local, pois esta é a fonte dos conhecimentos e das 

culturas locais e é para elas que deve retornar grande parte das receitas do turismo 

da sua região afim de que a própria comunidade se organize, fiscalize e conserve o 

seu patrimônio cultural e ambiental, seja em suas áreas urbanas, rurais ou em 

unidades de conservação. O Ministério do Turismo destaca em seu site que: 

O turismo, se bem concebido e gerido, proporciona emprego e renda em 
harmonia com a natureza, a cultura e a economia dos destinos. O consumo 
responsável dos serviços turísticos também minimiza impactos negativos 
ambientais e socioculturais e, ao mesmo tempo, promove benefícios 
econômicos para as comunidades locais e no entorno dos destinos. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO). 
 

A Organização Mundial do Turismo – OMT estabeleceu em seu guidebook - 

Sustainable Tourism for Development (2013), 12 objetivos para o Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável que tem em sua base a comunidade local: prosperidade local, 

garantir a viabilidade e competitividade dos destinos turísticos e empresas, fortalecer 

o número e a qualidade dos empregos locais, buscar uma ampla distribuição de 

benefícios econômicos e sociais do turismo em toda a comunidade receptora, envolver 

e capacitar as comunidades locais no planejamento e na tomada de decisões sobre a 

gestão e o desenvolvimento futuro do turismo em sua área,  manter e fortalecer a 

qualidade de vida nas comunidades locais evitando qualquer forma de degradação ou 
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exploração social, respeitar e realçar o património histórico e cultural das comunidades 

locais, manter e melhorar a qualidade das paisagens urbanas e rurais, conservar as 

áreas naturais, habitats e vida selvagem e minimizar os danos para eles, primar pela 

eficiência dos recursos, minimizando  a poluição do ar, da água e da terra e da geração 

de desperdício de empresas de turismo e visitantes.  

Cabral (2017, p. 16) conclui que o “turismo permite que a troca de ideias e 

competências entre visitantes, fornecedores de serviços e comunidade local se traduz 

num enriquecimento para todas as partes e num aprimorar das relações”. 

 

2.4. GESTÃO PARTICIPATIVA E O ESTADO 

 
O conceito de gestão participativa tem sua origem no conceito de democracia, 

porém é tida como uma concepção moderna nas organizações, onde até pouco tempo 

atrás, somente os donos ou os chefes é que poderiam mandar e opinar. Em Faria 

(2009), o autor fornece o significado de gestão participativa em suas considerações 

iniciais como:  
Gestão Participativa quer significar que a base de qualquer modelo de 
democratização nas unidades produtivas envolve a participação coletiva nos 
processos de decisão e de controle sobre os elementos constitutivos da 
gestão do processo e da organização do trabalho, embora nem toda forma 
de participação signifique a prática da democracia (...). Embora pareça óbvio, 
o fato é que não existe democracia sem participação coletiva, mas nem toda 
participação coletiva significa democracia. (FARIA, 2009, p. 15). 

 

Além disso, o autor conceitua o Estado como: “a forma organizada da 

sociedade”.” A sociedade civil se organiza na forma de Estado, historicamente e até a 

contemporaneidade, com seus “poderes”, suas agências, seus aparelhos e com suas 

formas de gestão ou de governo”.  

Realizando uma cisão na história e considerando para efeitos dessa pesquisa 

o estudo do “Estado Capitalista Contemporâneo”, identifica-se que a partir de 1970, 

com a crise mundial da governabilidade, onde as sociedades questionam a eficiência 

das gestões dos seus governos, surgem os primeiros modelos de reforma do Estado, 

mas restritos ainda a sua própria estrutura.  

Segundo Faria (2009, p. 35), o processo de globalização também contribuiu 

para a alteração nas formas de gestão do Estado, no qual as diretrizes são definidas 

de acordo com os “setores produtivos dominantes” e os governos começam a adotar 
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gestões participativas, na qual algumas regras e controles passam a ter a participação 

da sociedade. 

No Brasil, a Constituição de 1988 institucionalizou a participação da sociedade 

na formatação de políticas públicas, principalmente na esfera municipal. Foram 

criados Conselhos Gestores, Orçamentos Participativos, Consultas Populares e 

Planos Diretores das cidades. 

A Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, ficou 

conhecida como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra e formatou a Agenda 21, que é 

tida como um instrumento valoroso a ser utilizado pelos Estados Membros no 

planejamento de “sociedades sustentáveis” e tem seus fundamentos nos processos 

decisórios participativos e transparentes. 

Para Sérgio Trindade, ex-secretário geral adjunto da ONU para a Ciência e 

Tecnologia (Cavalcanti, Org, 2002, p. 261), os processos decisórios participativos são: 

(...) processos naturais em grupos sociais, especialmente comuns em 
sociedades democráticas, podendo ser estimulados em sociedades em 
transição. Os diálogos entre stakeholders relevantes são uma forma 
importante de processo decisório participativo e definem o espaço mínimo de 
consenso. Os diálogos são mais eficazes quando os temas em discussão são 
concretos e nenhum stakeholder relevante deixou de participar. 
(TRINDADE, org. CAVALCANTI, 2002, p. 261). 

 

O Secretário ressalta que em gestões participativas, o Estado não está 

ausente, pelo contrário, demonstram um Estado inteligente e eficiente. 

Em 2003 foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES) para assessorar o Presidente da República (Luiz Inácio Lula da Silva) nas 

políticas desenvolvimentistas, pois era grande a expectativa da sociedade quanto a 

participação efetiva do cidadão no processo decisório das políticas públicas. 

 
No âmbito do governo federal, a partir de 2003, novas instituições 
participativas passaram a integrar os sistemas de políticas públicas em áreas 
como cidades, segurança alimentar e nutricional, economia solidária, 
promoção da igualdade racial e juventude. Em virtude das inovações 
democráticas implementadas pelo Partido dos Trabalhadores nas gestões 
municipais, a exemplo do orçamento participativo, eram grandes as 
expectativas quanto ao governo Lula em termos da participação popular e 
cidadã. (SANTOS E GUGLIANO, 2015) 
 

Entretanto, o CDES não se mostrou eficiente na interlocução do governo 

federal, sistema político e a sociedade civil organizada conforme estudado por Santos 

e Gugliano (2015). 



44 
 

A fragilidade da coordenação governamental para a gestão dos processos 
participativos ocasionou baixo impacto do CDES na formulação das políticas, 
sobreposição da agenda governamental e, por consequência, limitações 
quanto à inclusão de pautas sugeridas pelos conselheiros da sociedade civil. 
O Conselho revela um alto nível de dependência do sistema político, uma vez 
que seu formato depende menos da organização da sociedade civil do que 
da vontade política e da correlação de forças no governo. (SANTOS E 
GUGLIANO, 2015). 
 

Em 2014, o governo federal implantou a Política Nacional de Participação 

Social (PNPS), como uma tentativa de fortalecer e coordenar as práticas de 

participação social na administração pública federal, porem a representação política 

tradicional se mostrou alheia ao processo da gestão participativa como forma de 

qualificar as políticas públicas. Santos e Gugliano (2015) concluem que: 

As intensas manifestações que ocorreram nos meses de junho e julho de 
2013 contribuíram para a reflexão sobre os limites do sistema político 
brasileiro, mas também sobre a fragilidade dos canais de participação 
existentes. Nesse sentido, é preciso qualificar os espaços já constituídos, 
possibilitando o efetivo compartilhamento dos processos decisórios. Para 
democratizar a gestão pública, os processos participativos necessitam 
contemplar atores sociais diversos, potencializando sua capacidade de incidir 
nas políticas públicas não somente em termos de agendamento, mas também 
nas etapas de formulação, implementação e monitoramento das ações 
governamentais. (SANTOS E GUGLIANO, 2015). 
 
 

Os fatos apontados indicam que a gestão participativa possui melhor 

aceitação no âmbito local. Amparada na Constituição, a gestão pública municipal tem 

encontrado formas únicas de estabelecer a conexão com a sociedade no processo 

decisório das políticas públicas, seja no seu Plano Diretor, como também em 

planejamentos de outros segmentos importantes como saúde, educação, meio 

ambiente e orçamentos, na qual o governo, a equipe técnica e a sociedade civil são 

ouvidas na formatação de suas diretrizes e estratégias. 

 

Os Ideais da Participação Social 

As ideias de participação social no planejamento e controle das políticas 

públicas surgiram em várias frentes: movimentos sociais, acadêmicos e intelectuais, 

políticos progressistas e ganharam espaço em organizações não-governamentais de 

influência como Nações Unidas, Banco Mundial, Fórum Social Mundial. 

A participação social vem como uma resposta às “crises da democracia 

representativa” (Milani, 2008, p. 555) na qual os cidadãos não confiam mais nos seus 
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governantes como capazes de gerir a máquina pública de forma eficaz a fim de 

atender as demandas sociais de forma justa e equilibrada. 

O agravamento da crise econômica nos anos de 1980 e a intervenção do Fundo 

Monetário Internacional em diversos países e inclusive o Brasil, fez com que os 

Estados promovessem as reformas das suas políticas públicas e a redemocratização 

do Estado. 

A ênfase à necessidade de considerar-se a participação dos cidadãos nos 
processos de formulação e gestão das políticas públicas locais tornou-se uma 
resposta possível à crise do bem-estar e à necessidade de rever as relações 
entre o governo e a sociedade na definição de estratégias de 
desenvolvimento local. (MILANI, 2008, p. 557). 

 
A Constituição de 1988 instituiu o Estado Democrático, redefiniu a estrutura 

organizacional do Estado Brasileiro e incluiu a participação social na gestão pública. 

Nos anos de 1990 seguiu-se a institucionalização da participação popular, das 

associações e sindicatos, dos segmentos empresarias na formatação de projetos e 

de políticas públicas locais. 

Com a integração do cidadão, individual ou em formas organizadas da 

sociedade, na elaboração das políticas públicas gera a expectativa que haverá ganhos 

no médio e longo prazo para a sociedade, com uma melhor qualidade dos serviços 

públicos prestados, incremento dos serviços sociais, controle dos gastos públicos, 

escolha das ações prioritárias, propagação dos valores democráticos por toda 

sociedade e promoção do pleno exercício da democracia na busca do 

desenvolvimento sustentável do país. Entretanto, esse processo apresenta 

limitadores que comprometem a participação social em sua plenitude e que a literatura 

já tem estudado, afim de compreender o movimento entre a sociedade e o governo. 

Para Manaf e Borges Silva (2017, p. 170) a burocracia do Estado brasileiro é 

um obstáculo à concreção dos direitos sociais: “(...) a burocracia estatal é, ainda, um 

obstáculo e impeditivo vigoroso na participação dessas entidades (Organizações 

Sociais) no processo de desenvolvimento social no país.” 

Os interesses do poder dominante do capital são abordados por Faria (2017): 

A questão que precisa ser entendida é que se o Estado, ele mesmo, é o lugar 
privilegiado no qual as decisões coletivas podem ser realizadas, ele é 
também o lugar onde a bem-sucedida organização do bloco hegemônico do 
capital pode definir e realizar seus interesses específicos, a despeito dos 
interesses de outros grupos ou classes sociais. Isto significa que as decisões 
estratégicas não são submetidas aos membros da sociedade em nome da 
vontade geral, pois que se trata de decisões estratégicas privadas. (FARIA, 
2017, p. 145).
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Gomes (2017), propõem outra visão, que trata da legitimidade e da 

representatividade dos conselheiros que refletem na qualidade dos projetos:  

(...) a existência de pontos de vista diferentes entre representantes e 
representados, decorrentes da assimetria de informação e de insuficiências 
cognitivas, ambas inerentes às desigualdades sociais, naturais à divisão de 
trabalho presente na relação e/ou ainda agravadas por um comportamento 
autointeressado do representante. Essas deficiências, associadas à 
inexistência de mecanismos de responsabilização dos comportamentos 
desviantes, seriam as causas fundamentais dos déficits de representação. 
(GOMES, 2017, p. 898). 

 
Para Santos e Gugliano (2015) ao estudar a efetividade das políticas 

participativas destacam que é preciso “qualificar os espaços já constituídos, 

possibilitando o efetivo compartilhamento dos processos decisórios. 

A desconfiança e a apatia social são estudadas por Barros e Sampaio (2017, 

p. 153) no Orçamento Participativo Digital de Belo Horizonte: “A desconfiança dos 

cidadãos em relação às instituições políticas é recorrentemente apresentada como 

um desafio. Os cidadãos teriam perdido a confiança nas instituições políticas e a 

motivação em participar.” 

 
O desenvolvimento urbano é mais do que uma expectativa a ser realizada 
pelo Poder Público, com a participação da sociedade. Trata-se de uma 
necessidade pública, ou seja, mais do que uma simples vontade ou uma 
opção governamental adotada por quaisquer agentes políticos responsáveis 
pelas decisões e ações administrativas. (DA SILVA, 2017, p. 166). 

 

Os limitadores e os níveis encontrados se diferenciam entre as cidades e 

regiões do país, seja por fatores culturais, geográficos ou econômicos. A aceitação de 

que há limitadores e a reflexão de como transpor tais limites pela gestão pública e 

pela sociedade civil já será um avanço na maturidade dos seus valores democráticos 

e na eficiência dos seus planejamentos e controles.        

                

Plano Diretor Participativo 

Após anos de intenso ativismo de vários segmentos sociais: movimentos 

populares e sindicais, ONGs, conselhos de entidades profissionais, acadêmicos e de 

políticos progressistas cobrando ações do governo federal que visem resolver a 

“segregação socioespacial” presente na maioria das cidades brasileiras, retrato de 

uma das sociedades mais desiguais do mundo, os governantes alteram a Constituição 

com o objetivo de pôr fim a décadas de exclusão social. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também conhecida 

como Constituição Cidadã,  que institui o Estado Democrático com o Estado do Bem 

Estar Social, tem entre os princípios básicos garantir à sociedade “o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida” 

(Constituição 1988) institui em seus artigos 182 e 183 os fundamentos que devem 

reger os planos diretores das cidades: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes.  
 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 
A Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto das Cidades, 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988 e teve por objetivo 

determinar as diretrizes da política urbana e traz para o texto da Lei os conceitos de 

cidades sustentáveis e das parcerias pública – privada. 

A participação social tem destaque no planejamento das cidades, onde o bem-

estar do cidadão e da sociedade devem estar em equilíbrio com o crescimento 

econômico e a preservação do meio ambiente.  

 Ressalta ainda, que a participação da sociedade deve ser integrada ao 

planejamento por meio de debates que envolvam a comunidade local e consultas 

públicas promovidas pela administração municipal. 

O plano diretor passa a ser um instrumento do exercício da gestão democrática 

a ser executada pelas Prefeituras, mas também como exercício da democracia pelos 

cidadãos que compõem a sociedade. 

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei.  
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 
Cidade, estabelece 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, bem como do equilíbrio ambiental. 
 
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:  
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I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações;  
II - gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano; (...) 
 
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, 
entre outros, os seguintes instrumentos:  
I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e 
municipal;  
II - debates, audiências e consultas públicas;  
III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal;  
IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano;   
 

Fonte: Lei Federal 10.257 – Estatuto da Cidade. 
 

 
Com base no Estatuto da Cidade, o Ministério das Cidades divulga em 2004 o 

Plano Diretor Participativo – Guia para a Elaboração pelos Municípios e Cidadãos, 

cujo conteúdo foi debatido nas Conferências de Cidades.  O objetivo do Governo 

Federal era que todas as cidades brasileiras, obrigatoriamente as com mais de 20 mil 

habitantes revisitassem ou elaborassem seus planos diretores municipais, planejando 

o desenvolvimento sustentável das cidades para os próximos anos em uma ação 

conjunta da gestão pública local com a sociedade.  

Esse guia não esgota o tema: ele convida e convoca a discutir, pensar e 
trabalhar. Nada substituirá, no trabalho que temos pela frente, a criatividade 
e o engenho dos políticos, dos técnicos especialistas e dos líderes locais aos 
quais cabe, em conjunto, elaborar os Planos Diretores das cidades 
brasileiras, nos próximos anos. Pretende apenas contribuir com aqueles que 
estando engajados nesta tarefa, poderão se beneficiar da experiência já 
acumulada em nosso imenso país. (DUTRA, 2004). 
 

Fonte: Plano Diretor Participativo. 
 

No guia do plano constam as diretrizes e procedimentos a serem tomados pelas 

Prefeituras e pelos cidadãos na construção do Plano Diretor das Cidades e faz 

menção ao respeito às diferenças regionais que os planos municipais apresentarão. 

É importante observar que o guia fornece as etapas a serem seguidas pelo gestor 

público local na condução do processo e reforça a participação social em todas as 

fases.  

Etapas para construção do Plano Diretor segundo o Guia elaborado pelo 

Ministério das Cidades: 
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1. Leituras técnicas e comunitárias – Ler a Cidade. Nesta fase inicial a 

equipe técnica da Prefeitura efetua o levantamento dos dados e informações 

disponíveis sobre o município e os analisa. Em paralelo, a comunidade realiza a sua 

leitura dos dados, sob o seu ponto de vista, com relação aos dilemas e pontos fortes 

da cidade. O guia sugere que se trabalhe por meio de mapas que abordem as áreas 

de riscos para a ocupação urbana, áreas de preservação cultural, estrutura fundiária, 

a evolução histórica da cidade e do território, a inserção regional do município, 

indicadores de mobilidade e circulação; mapas de caracterização e distribuição da 

população; mapas de uso do solo e mapas da infraestrutura urbana.  Ao final desta 

etapa deve se ter uma leitura coletiva da cidade, técnica e da sociedade sobre os 

problemas e potencialidades da cidade. 

  

2. Formular e pactuar propostas – Definir os temas prioritários para o futuro 

da cidade. Nesta fase, a gestão pública e a sociedade escolhem quais as questões 

prioritárias a serem tratadas, definindo as estratégias de implantação. O guia alerta 

para o fato de incluir aspectos econômicos, sociais e ambientais, ou seja, que levem 

a cidade ao desenvolvimento sustentável. 

 

3. Definir os instrumentos -  São as ferramentas que viabilizam os objetivos 

e estratégias.  Nesta fase são estabelecidos os instrumentos utilizados para 

acompanhar, controlar e fiscalizar a implantação do plano diretor como por exemplo: 

definição de conferências, conselhos de cidade, audiências públicas e núcleo gestor 

do plano diretor. 

 

4. O sistema de gestão e planejamento do município - Estabelecer a 

estrutura e o processo participativo.  Nesta fase deverão ser definidas as estruturas 

que serão formadas e utilizadas para implantação e controle do Plano Diretor e devem 

ser mencionadas na Lei Municipal que o instituirá. 

O guia de elaboração do plano diretor observa que, para o êxito do 

planejamento, a administração pública local deve sempre adaptar o plano à sua 

realidade local, considerando as características peculiares à cidade do ponto de vista 

econômico, cultural, social e do meio ambiente ao qual está inserida. 
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A Função dos Conselho das Cidades 
Os conselhos nacionais existem há mais de 20 anos no Brasil, que atuavam 

em cerca de 30 áreas distintas como saúde, educação, meio ambiente, defesa dos 

direitos, cultura, ciência e tecnologia. O Conselho das Cidades foi oficialmente criado 

em 2004 através do Decreto Nº 5.031, revogado pelo Decreto Nº 5.790 de 25 de maio 

de 2006 que regulamentou a sua composição e as suas atribuições: 
 

Art. 1º O Conselho das Cidades - ConCidades, órgão colegiado de natureza 
deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, 
tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e 
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como 
acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a L ei n o 10.257, de 
10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade.  
 
Art. 2º O ConCidades é responsável por propor as diretrizes gerais para a 
formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, em consonância com as resoluções aprovadas pela Conferência 
Nacional das Cidades. 
 

         Fonte: Decreto Nº 5.790. 
 

Para o Ministério das Cidades, “A criação do Conselho das Cidades 

(ConCidades), no ano de 2004, representa a materialização de um importante 

instrumento de gestão democrática da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

- PNDU, em processo de construção”.  Os temas prioritários do Conselho Nacional 

são o desenvolvimento urbano, habitação, mobilidade e saneamento e são compostos 

por representantes do governo e da sociedade civil organizada  

A partir da formação do Conselho das Cidades a nível nacional, o Ministério 

das Cidades orientou para a formação dos Conselhos das Cidades Estaduais e dos 

Conselhos Municipais que é o objetivo do estudo central desta referência teórica. 

Cabe a cada Município instituir o seu Conselho Municipal, seja por efeito de Lei ou de 

Decreto, regulamentar a sua estruturação e os temas que serão debatidos, 

adequando a cada realidade local, de acordo com a autonomia do Direito da Cidade 

previsto na Constituição.   

Atualmente, percebe-se que as cidades possuem outros Conselhos Municipais, 

além do responsável por implantar o Plano Diretor da cidade, como por exemplo: 

Conselhos Municipais (CM) da saúde, da educação, segurança, cultura, entre outros 

que a sociedade e a administração pública municipal julguem necessário. 

 Bronstein, 2017, descreve a importância do CMs: 



51 
 

Os CMs são estruturas assessórias integrantes do aparelho do Estado 
brasileiro, vinculados à gestão pública dos municípios, estabelecidos pela 
Constituição Federal brasileira de 1988 como forma de ampliar a participação 
dos cidadãos na elaboração e implementação das políticas públicas, 
contribuindo dessa forma para fortalecer uma democracia participativa e 
aumentar a confiança na administração pública. (BRONSTEIN, 2017, p. 89). 
 

Gomes, 2015, avalia dessa forma a criação dos CMs. 
A proliferação dos conselhos gestores de políticas públicas enseja a 
avaliação do seu potencial para aprofundar o conteúdo democrático da 
gestão pública e aumentar a eficiência das políticas públicas por meio do 
controle social. (GOMES, 2015, p. 894). 
 

Ambos reconhecem a importância dos Conselhos na formatação das políticas 

públicas e no controle social, porém observam que a instituição dos Conselhos é 

formatada muitas vezes, somente como condição para o repasse de verbas estaduais 

ou federais e não necessariamente como instrumento de democracia no munícipio, o 

que prejudica a qualificação dos mesmos. 

(...) os princípios constitucionais que prescrevem a participação da sociedade 
na condução das políticas públicas, das legislações regulamentadoras que, 
invariavelmente, condicionam o repasse de recursos federais à sua existência 
e do processo de descentralização, eles se disseminaram pelos municípios e 
estados brasileiros. No entanto, a expansão quantitativa dos conselhos 
gestores não significou necessariamente o sucesso dessa nova 
institucionalidade na superação dos desafios a ela interpostos. (Gomes,2015, 
p. 895). 
 
(...) os conselhos participam das decisões sobre políticas públicas na medida 
em que a transferência de recursos financeiros da esfera federal para as 
subnacionais de governo tem sido condicionada à criação de fóruns de 
participação em nível federal, estadual e municipal da administração pública. 
(Bronstein, 2017, p. 91). 
 

Na pesquisa realizada por Buvinich (2014), aponta que em 2009, o Brasil 

contabilizou 43.156 Conselhos Municipais, sendo que a grande parte dos conselhos 

“deliberativos” foram criados nos anos de 1990 e a partir de 2003 houve um 

crescimento exponencial, porém, a maioria agora é “consultivo”. 

Contudo, mesmo considerando as limitações presentes na condução dos 

Conselhos Municipais, Bronstein (2017) concorda que a eficácia dos mesmos está 

amparada em processos transparentes, de participação voluntária e efetiva da 

sociedade, de controles externos e accountability. Buvinich (2014, p. 73) conclui que 

os Conselhos Municipais contribuem para a redemocratização do país, “(...) 

influenciando concretamente para a construção de uma sociedade mais equilibrada.”
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2.5. GESTÃO AMBIENTAL E SUAS ESTRUTURAS NO BRASIL 

 

Segundo Barbieri (2011, p. 54), a preocupação com o meio ambiente iniciou-se 

logo após a segunda guerra mundial, com recursos escassos para o crescimento 

econômico, iniciou-se debates entre os líderes mundiais a fim de “construir condições 

sociais e econômicas que garantissem a paz de forma duradoura.”  

Andrade (2016) observa que entre os anos de 1950 e 1960, “a gestão ambiental 

nas indústrias era abordada de maneira muito tímida, limitando-se a atender a 

legislação vigente, que já era pouca”.  

Eventos como o lançamento do livro “Primavera Silenciosa” da bióloga Rachel 

Louise Carson em 1962, que trouxe à discussão a contaminação dos biomas pelo uso 

dos agrotóxicos, o Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo de 1972 mudaram 

o status quo do homem com o meio ambiente. Entretanto, Andrade (2016) destaca os 

limites desta mudança na sociedade:  

A conferencia ajudou para que os países industrializados e aqueles que ainda 
estavam em processo de industrialização, adotassem, por exemplo, padrões 
de controle e de qualidade nas suas indústrias com o apoio de relatórios de 
avaliação de impacto ambiental e o controle final do processo, porém é 
importante destacar que existia uma atitude reativa e com isso as indústrias 
se limitavam apenas ao cumprimento das normas e mesmo assim, muitas 
vezes quando eram obrigados a isso. (ANDRADE, 2016, p.1). 
 

Barbieri (2011, p. 54), ressalta que a Conferência de Estocolmo criou a 

Declaração sobre o Ambiente Humano com 26 princípios orientados à “construção de 

ambiente que harmonize os aspectos humanos e naturais, considerados essenciais 

para o bem-estar dos humanos e para que possam gozar de todos os direitos 

fundamentais”.  

 

Gestão Ambiental no Brasil 

No Brasil, o direito ao meio ambiente equilibrado está previsto na Constituição:  
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. (CONSTITUIÇÃO 1988). 
 

O governo federal, estadual e municipal formataram dentro de suas esferas, 

ambientes e regulamentações com o propósito de cumprir o disposto na Constituição. 
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O Ministério do Meio Ambiente foi criado em 1992, e tem a missão de:  

Promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a 
proteção e a recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos 
naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do 
desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas 
públicas, de forma transversal e compartilhada, participativa e democrática, 
em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade. (MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2017). 
 

A Lei 12.651 de 2012, também conhecida como o Código Florestal, dispõe 

sobre a proteção da flora nativa.  

Art. 1º.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 
exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 
origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios 
florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 
seus objetivos.  
 

      Fonte: Lei Federal Nº 12.651. 
 

A figura 5 demonstra a estrutura funcional da política de meio ambiente no 

Brasil. 

 

Figura 5 - Estrutura Funcional da Política de Meio Ambiente no Brasil. 
Fonte: ARAUJO (2012).
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Andreoli (1992), destaca a complexidade de se estabelecer políticas ambientais 

no Brasil devido a sua diversidade de biomas:   

Ocorre, porém, que a enorme diversidade regional verificada no Brasil 
estabelece a coexistência de realidades absolutamente diversas. Esta 
riqueza de características é definida por diversos fatores, com destaque ao 
fator cultural- representado pela formação do povo brasileiro, resultado de 
uma interação de correntes migratórias de diversos países com a população 
autóctone e também ao fator ambiental que, pelas dimensões continentais do 
país, define ecossistemas absolutamente diferentes. (ANDREOLI,1992, p. 
11). 
 

Certificações Ambientais 

Também conhecidos como selos ambientais, as certificações surgiram da 

preocupação das empresas e instituições em afirmar que seus produtos e serviços se 

enquadram dentro dos padrões atuais de sustentabilidade, agregando valor a sua 

marca.  Há diversos tipos de certificações sendo emitidas para os mais variados 

setores, mas vamos considerar para efeito deste estudo os mais conhecidos no Brasil. 

Certificado ISO 14000 – Constituído pela International Organization for 

Standardization, é composto por um conjunto de normas que definem se uma empresa pública 

ou privada possui gestão ambiental.  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – Administrada no Brasil pelo 

Green Building Council Brasil (GBC), avalia as edificações considerando: espaço sustentável, 

eficiência do uso da água, eficiência energética, uso de materiais de baixo impacto ambiental 

e inovação de matérias e processos. 

GHG – Gerenciando no Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 

Contabiliza as emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

Procel - Identifica os equipamentos e produtos eletrônicos com melhor 

desempenho energético. 

FSC (Forest Stewardship Council) – Avalia o bom manejo florestal dos 

produtos madeireiros.  

 

ICMS Ecológico (ICMS – E) 

O ICMS Ecológico é um “Instrumento de política pública que trata do repasse 

de recursos financeiros aos municípios que abrigam em seus territórios Unidades de 
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Conservação ou áreas protegidas, ou ainda mananciais para abastecimento de 

municípios vizinhos”. (IAP/PR, 2018). 

A Lei complementar Federal Nº 63 de 11 de janeiro de 1990, “Dispõe sobre 

critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de 

competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos 

Municípios.” (PLANALTO, 2018). 

O Paraná foi pioneiro no repasse aos municípios, sendo adotado na 

sequência por outros Estados. De acordo com The Nature Conservancy que 

acompanha e atualiza os dados no site www.icmsecologico.org.br, os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul já realizam os repasses aos Municípios. Os Estados do 

Acre, Amapá, Paraíba e Piauí estão em processo de regulamentação da Lei. De 

acordo com informações do site do Instituto Ambiental do Paraná - IAP a forma de 

repasse do ICMS Ecológico no Paraná se dá da seguinte forma: 

Do total do ICMS arrecadado pelo Estado do Paraná, 5% é destinado para os 
municípios, proporcionalmente às Unidades em função do tamanho, 
importância, grau de investimento na área, manancial de captação e outros 
fatores. Estes 5% são destinados aos municípios da seguinte forma: 
 
50% para Municípios que tenham em seu território Mananciais de 
Abastecimento, cuja água se destina ao abastecimento da população de 
outro município; 
 
50% para Municípios que tenham integrado em seu território Unidades de 
Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, Faxinais, Reservas Florestais Legais. 
 

 Fonte: Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

 

2.6. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES 

 

Nesta seção são abordados os sistemas Global Reporting Initiative (GRI), dada 

a sua abrangência mundial, não somente nas empresas, mas também em 

administrações públicas; e os indicadores de sustentabilidade urbana utilizadas 

atualmente.  

Um sistema de indicadores potencializa as chances de sucesso do processo 

de formulação e implementação de políticas públicas, pois realiza diagnósticos, 

monitoramento de ações e avaliações de resultados. (JANUZZI, 2002, p.69). Segundo 
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Januzzi (2002), Carley (1985) e Miles (1985), o indicador é um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade, para fins de formulação e reformulação 

de políticas públicas. Januzzi (2002, p. 56) destaca que um indicador deve estar 

relacionado a um modelo de intervenção social mais geral, em que estejam 

explicitados as variáveis e categorias analíticas relevantes e o encadeamento causal 

ou lógico que as relaciona. 

 

Relatórios de Sustentabilidade –Global Reporting Initiative (GRI) 

A Fundação Global Reporting Initiative (GRI) foi fundada em 1997, em Boston, 

pela ONG - Coalition for Environmental Responsible Economies (CERES) e o Tellus 

Institute, em parceria com a PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente pela necessidade de se obter informações mais completas das empresas, 

além dos resultados financeiros apresentados. O objetivo era estabelecer princípios e 

padrões de conduta ambiental para as empresas, mas logo os aspectos sociais, 

econômicos e de governança foram incorporados à estrutura do relatório. 

Atualmente é a norma oficial mundial de relato de sustentabilidade, e o padrão 

GRI é utilizado em mais de 90 países, por milhares de organizações para publicar 

suas informações socioeconômicas e ambientais. Gláucia Terreo (2017), diretora GRI 

Brasil, observa que as Normas GRI, em sua versão G4, são aprovadas pela Global 

Sustainability Standards Board (GSSB), um conselho independente formado por 

especialistas de diversas áreas de atuação e regiões.  

Segundo Terreo (2017): “Relatar ESG permite que as organizações 

compreendam e gerenciem seus impactos de maneira transparente. Esse processo é 

importante para que a empresa possa atuar de maneira competitiva e ao mesmo 

tempo contribuir de maneira natural com o atingimento das ODSs”.  

Terreo (2017) explica que o Relato de Sustentabilidade tem como diretriz 

central o princípio da transparência e que é um relatório de gestão, balanço anual, 

relatório corporativo, de desempenho e integrado, que contempla os aspectos 

socioambientais, tais como direitos humanos, direitos trabalhistas, práticas 

anticorrupção, políticas e procedimentos ambientais.  

Para Araújo, Ramos (2015, p. 141), os Relatórios de Sustentabilidade 

constituem o meio pelo qual as empresas comunicam aos seus stakeholders as ações 
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que tenham desenvolvido em determinado período relacionadas à sustentabilidade 

ambiental e social que praticam.   

“Todavia, o seu método de estruturação, sendo adotado, proporciona um 

compromisso dos stakeholders da entidade, a um discernimento dos principais 

impactos, reflexão a definição dos indicadores e a comunicação com os públicos de 

interesse”. (PEREIRA, 2015, p. 67). 

O Global Reporting Initiative (GRI) especifica em seu site os principais motivos 

para uma organização adotar o relato de sustentabilidade como política: demonstrar 

compromisso e ser transparente, demonstrar capacidade de participar em mercados 

competitivos, planejar atividades, tornar-se mais sustentável, posicionar a empresa e 

seguir a legislação.  

A BM&FBOVESPA, de forma pioneira na América Latina, criou o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), que é “uma ferramenta para análise comparativa 

da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da 

sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, 

justiça social e governança corporativa”.  A BM&FBOVESPA ressalta em seu site que 

o índice “amplia o entendimento sobre empresas, diferenciando-os em termos de 

qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, 

transparência e prestação de contas e natureza do produto”.  

No Brasil, o relatório GRI ganha força entre as empresas privadas e públicas, 

porem no âmbito das Prefeituras, somente Campinas aderiu ao programa e divulgou 

seu relatório GRI.  A prefeitura de São Paulo e do Rio de Janeiro estão emitindo outros 

modelos de relatórios.  Segundo Glaucia Terreo (2017), o GRI é uma tendência que 

avança entre as administrações públicas municipais ao redor do mundo, onde há o 

compromisso dos governantes com a transparência, como é o exemplo de Chicago, 

Dublin, Atlanta, Amsterdam, Melbourne, Indianapolis entre outras. 

Araújo e Ramos (2015) conclui que:  

As empresas utilizam diferentes meios para se comunicarem com a 
sociedade e, dada a importância das questões sociais e ambientais, o 
relatório de sustentabilidade contribui para o fortalecimento dessa 
comunicação e acompanhamento dessas questões, tendo aumentado a 
relevância que as empresas atribuem à sua publicação. (ARAÚJO e RAMOS, 
2015, p. 151). 
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Indicadores de Sustentabilidade Urbana 

Para Hammond (1995 apud Van Bellen, 2014, pg. 41), os indicadores podem 

comunicar ou informar sobre o progresso em direção a uma determinada meta, como, 

por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também podem ser entendidos 

como um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno que não 

seja imediatamente detectável.  

“Indicadores de sustentabilidade são os que permitem aferir a evolução de 

determinadas tendências e situações com relação aos aspectos inerentes a 

ecossistemas, sociedades humanas e suas inter-relações”. (RAUPP, SELIG, VIEGAS, 

2017, p. 130). 

Para Van Bellen (2014, pg. 42), “o objetivo dos indicadores é agregar e 

quantificar informações de modo que sua significância fique mais aparente. Eles 

simplificam as informações sobre fenômenos complexos tentando melhorar com isso 

o processo de comunicação”.  

De acordo com Martins, Candido (2015), os sistemas de indicadores urbanos 

subsidiam a gestão pública, enquanto os indicadores orientam a definição de políticas 

urbanas alinhadas às prioridades locais, para viabilizar o desenvolvimento das 

cidades, a partir de práticas sustentáveis. 

Van Bellen (2014, pg. 42) cita Gallopin (1996) para ressaltar a importância dos 

indicadores de sustentabilidade na administração pública. 
A mais importante característica do indicador, quando comparado com os 
outros tipos de formas de informação; é a sua relevância para a política e 
para o processo de tomada de decisão. Para ser representativo, o indicador 
tem de ser considerado importante tanto pelos tomadores de decisão quanto 
pelo público. (GALLOPIN, 1996, apud VAN BELLEN, 2014, p. 42). 

 
Ainda não há um consenso mundial sobre qual sistema de indicadores melhor 

retrataria o desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade de uma cidade. Van 

Bellen (2014, pg.89) realizou pesquisa em torno do assunto e selecionou 18 sistemas, 

sendo que os mais citados entre 80 entrevistados, especialistas mundiais em 

desenvolvimento sustentável, cobriram juntos 35,4% das indicações que são os 

sistemas Ecological footprint method (EFM), Dashboard of sustainability (DS) e 

Barometer of sustainability (BS), todos com estudos e utilização em cidades 

brasileiras. 

Martins e Candido (2015, p. 142) também realizaram tal pesquisa, porém com 

enfoque mais direcionado à realidade brasileira e selecionaram 9 sistemas: Programa 
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de Indicadores Urbanos do Habitat-lac, do city indicators, dos autores Castro-Bonaño 

(2004), do SNIC -  Sistema Nacional de Indicadores das Cidades, do autor Braga 

(2002), do SISU – Sistema de Índices de Sustentabilidade Urbana, do IQVU – Índice 

de Qualidade de Vida Urbana e do SIGAU – Sistema Integrado de Gestão do 

Ambiente Urbano. 

Com o avançar de eventos voltados ao tema do desenvolvimento sustentável 

realizados no Brasil, como o Rio+10 e o Rio+20, cada vez mais os especialistas se 

debruçaram sobre estudos de sistemas que conduzissem a um método único a ser 

adotado para medir a sustentabilidade das cidades brasileiras. 

Resultado de uma parceria que envolveu diversas instituições e órgãos 

públicos, tais como a Caixa, Ministério das Cidades, Sabesp, Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Sindicato 

da Habitação (Secovi), Conselho Brasileiro da Construção Sustentável (CBCS), Poli, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Instituto de 

Engenharia, entre outras, foi criada a Comissão de Estudos Especial 268 da ABNT, 

coordenada pelo professor Alex Abiko, do Departamento de Engenharia  de 

Construção Civil da Escola Politécnica da USP. 

A comissão analisou mais de 150 sistemas de indicadores de sustentabilidade 

adotados em várias partes do mundo, e elegeu a norma da Organização Internacional 

de Normalização – ISO, entidade que representa associações de normatização de 

162 países, inclusive o Brasil.  Segundo Abiko,(2017) a ISO foi selecionada por sua 

abrangência e credibilidade mundial, por contemplar indicadores aceitos 

mundialmente e não de particularidades de cada localidade. Em janeiro de 2017, foi 

publicada a norma ABNT NBR ISO 37120.2017 – Desenvolvimento Sustentável de 

Comunidades – Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. 

De acordo com o professor Abiko, trata-se de uma tradução e adaptação para 

a realidade brasileira da norma ISO 37120:2014 – Sustainable development of 

communities – Indicators for city services and quality of life. “Esses indicadores podem 

ser utilizados para rastrear e monitorar o progresso do desempenho da cidade no que 

se refere à sustentabilidade”.(ABIKO, 2017). “A norma não fala se uma cidade é 

sustentável ou não, mas estabelece quais requisitos devem ser avaliados para se 

medir essa sustentabilidade”. (ABIKO, 2017).  

https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/construcao-sustentavel
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/tag/sustentabilidade
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A norma é composta por 100 indicadores, distribuídos na área da economia, 

educação, energia, meio ambiente, finanças, resposta a incêndios e emergências, 

governança, saúde, recreação, segurança, habitação, resíduos sólidos, 

telecomunicações e inovações, transporte, planejamento urbano, esgotos, água e 

saneamento. A norma prevê também indicadores de perfil, que permitirá análises 

comparativas entre cidades similares, pois tratam da população, habitação, economia, 

governo, geografia e clima. 

Muitos dos indicadores ainda estão sob construção estatística, e o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é que conduz o processo e futura 

publicação do conjunto dos indicadores. Martins e Candido (2015) observam que os 

indicadores devem ser constantemente atualizados, pois a realidade urbana está em 

constante transformação. 

É importante ressaltar que, à medida que os problemas urbanos se 
transformam, surgem novas demandas e, com isso, a necessidade de 
sistemas de sustentabilidade que reflitam tal realidade para apontar os 
caminhos a serem seguidos, garantindo as condições adequadas no futuro. 
Os sistemas de indicadores de sustentabilidade urbana, portanto, devem 
contemplar a diversidade de problemas urbanos atuais, ao mesmo tempo em 
que permitam incorporar questões relacionadas à gestão, às políticas 
públicas e ao arranjo institucional que se estabeleceu para efetivar as 
iniciativas de sustentabilidade. A proposta é dar um sentido durável à cidade 
que surge, cresce e se transforma com a evolução da sociedade, mediante 
as relações estabelecidas entre o homem e o meio ambiente como um todo. 
(MARTINS e CANDIDO, 2015, p. 142). 

 

Há também no Brasil, estudos e programas que se destinam a medir o alcance 

dos 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 da ONU, 

que tratam de temas para o desenvolvimento sustentável de uma cidade e do país, 

porém não se traduz em uma norma. Nestes programas, as cidades aderem ao 

programa por carta compromisso, como é o caso do Programa Cidade Sustentáveis. 

Foram localizados outros programas como os programas: Juntos pelo 

Desenvolvimento Sustentável da Rede Comunitas, Nós podemos Paraná da rede 

FIEP – SESI – SENAI – IEL. 

 

O capítulo do referencial teórico se conclui, portanto, em seis importantes 

temas que se conectam aos objetivos do trabalho: administração pública, governança 

pública, desenvolvimento sustentável, gestão participativa, gestão ambiental e 

sistemas de avaliação de sustentabilidade.
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

O projeto de pesquisa “Gestão Participativa, Práticas de Governança e o 

Desenvolvimento Sustentável de uma Cidade Turística de Pequeno Porte” tem as 

características de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, também conhecido como 

método misto, de natureza aplicada, com delimitação e design técnico de estudo de 

casos múltiplos e realista do ponto de vista epistemológico. Os objetivos específicos 

são de caráter exploratório – descritivo e analítico. 

Os procedimentos técnicos selecionados para a coleta de dados são a 

pesquisa documental, a entrevista semiestruturada e a observação não participante. 

As análises dos dados são conduzidas pela estratégia analítica embasada em 

proposições teóricas e pela técnica analítica de síntese cruzada dos casos.  

O estudo de casos múltiplos é empregado para a delimitação e design técnico 

do projeto de pesquisa, com a apresentação de casos únicos separados e análise final 

cruzada, na qual se apresenta um conjunto único de conclusões, chamada por Yin 

(2015, p. 19) de “cross case”. 

A abordagem está selecionada de acordo com as características do estudo de 

casos múltiplos que se alinham com os objetivos de projeto de pesquisa, que se 

propõe a analisar as  práticas de gestão participativa e governança com o 

desenvolvimento sustentável e sua eventual correlação, em  cidades turísticas de 

pequeno porte, com população inferior a 100 mil habitantes sendo, portanto, uma 

análise de um fenômeno contemporâneo e ainda pouco explorado.  

A pesquisa é exploratória – descritiva e analítica, a fim de alcançar os objetivos 

específicos estabelecidos ao estudo, que objetivam identificar e descrever políticas 

adotadas que promovam a gestão participativa, bem como práticas de governança e 

examinar se há a relação entre as variáveis gestão participativa, governança pública 

e o desenvolvimento sustentável dos municípios selecionados para a pesquisa.  

Os procedimentos técnicos de coleta de dados seguem os seguintes passos: 

definir os objetivos, o cronograma e orçamento, o critério para a seleção da amostra 

das cidades, selecionar as cidades e realizar o pré-teste com uma cidade. 
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São utilizadas as seguintes ferramentas ou técnicas para a coleta de dados:  

Pesquisa documental, por meio de documentos, registros, materiais e artefatos 

públicos e privados, pois eles nos dão a história e o status atual do ambiente, e nos 

auxiliam a entender o fenômeno central do estudo. (Sampieri, 2013).  

Creswell (2010) aponta as vantagens desta técnica: podem ser acessados em 

qualquer tempo, permite obter a linguagem dos participantes e representam dados 

criteriosos, pois os participantes receberam atenção ao compilá-los.  

Como se pretende analisar a gestão participativa e práticas de governança 

pública, a coleta de dados inclui consultas à documentos como plano diretor, leis e 

decretos, planos plurianuais, e que devem ser de domínio público, de fácil acesso ao 

cidadão, atendendo à um dos princípios da governança pública, que é a transparência 

dos dados e também objeto do estudo. Para tal, a fonte de dados se concentra em 

dados já existentes, disponíveis em sites governamentais ou de entidades não 

governamentais e segue a premissa de estudos observacionais, sem a tentativa de 

controlar ou influenciar os dados. 

Entrevistas semiestruturadas: seguindo um roteiro de temas e perguntas em 

sua maioria abertas, o uso desta técnica permite compreender com mais profundidade 

o conteúdo dos documentos, obter pontos de vista diferentes sobre determinado tema 

e conseguir outras informações além das encontradas nos documentos.  

Observação não participante: O cronograma do projeto da dissertação prevê a 

visita do pesquisador às cidades selecionadas para a amostra, para observação da 

cultura, da percepção do povo sobre as questões elencadas no estudo, para validar a 

análise dos documentos e entrevistas, bem como explorar aspectos pouco comuns 

ou não encontrados na pesquisa documental. 

Os dados quantitativos coletados são numéricos e representam indicadores de 

desempenho das cidades. A escala de medição utilizada é o de razão, no qual os 

valores são significativos e sempre partem do zero. As coletas dos dados foram 

obtidas de acordo com uma série temporal, ao longo de vários períodos, mas há 

também dados de seção transversal, que compreende um período específico. 

A inferência estatística utilizada é o da amostra, que está delimitado nas cinco 

cidades selecionadas, cujos elementos são as cidades   e os Indicadores de 

desempenho econômico, social e ambiental são as variáveis analisadas. 
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A seleção da amostra está embasada nos conceitos da amostragem 

intencional, na qual são definidos critérios para a seleção de cidades que são: Uma 

cidade turística em cada região do país, ser de pequeno porte (menos de 100 mil 

habitantes), de economias concentradas no turismo, com grandes áreas de 

preservação ambiental e que demonstrem utilizar práticas de governança pública e de 

gestão participativa na administração do município. 

A pesquisa das cidades para amostra é explorada em sites oficiais e de turismo 

através de consultas na web. É realizada a pré-seleção das cidades e são contatadas 

as prefeituras para obter autorização para pesquisa em campo. 

“Os projetos de casos múltiplos devem seguir uma replicação, não uma lógica 

de amostragem.  Os resultados podem ser similares ou contrastantes”. (YIN, 2015, 

pg. 67). “As generalizações são usualmente baseadas em um conjunto de 

experimentos replicando o mesmo esquema em diferentes condições”. (MAZZOTTI, 

2006, baseado em YIN). 

A análise e apresentação dos dados utiliza a estratégia geral de embasamento 

em proposições teóricas, pois já há estudos sobre gestão participativa, governança e 

desenvolvimento sustentável que orienta a condução, organização e análise dos 

dados.  A técnica analítica adotada é a síntese cruzada dos casos, onde cada cidade 

é analisada individualmente, de forma independente, concluindo com análise final 

cruzada dos casos, descrevendo as descobertas e padrões, que podem coincidir ou 

não entre os dados analisados das cidades pesquisadas. 

As sínteses de casos cruzados podem ser realizadas caso os estudos de 
caso individuais tenham sido previamente conduzidos como estudos de 
pesquisa independente ou como uma parte pré-projetada do mesmo estudo. 
Em qualquer situação, a técnica não difere das outras sínteses de pesquisa 
– totalizando as descobertas ao longo de uma série de estudos individuais. 
(YIN. 2015, p. 169). 

 

A apresentação dos dados quantitativos dos indicadores de desempenho 

segue a estatística descritiva por meio de resumo gráfico. Os gráficos adotados são 

gráficos de dispersão e de colunas, que demonstram de forma clara e fácil as séries 

temporais e a relação entre duas variáveis e entre as cidades, na análise cruzada. 

As medidas numéricas empregadas são as medidas de posição, calculadas a 

partir de uma amostra, conhecidas como estatísticas amostrais. A média será sempre 
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que possível utilizada para analisar os indicadores de desempenho das cidades com 

a média nacional e são observados os outliers detectados. 

Para efetuar os cálculos estatísticos e gerar os gráficos resumo é utilizado o 

software Minitab, versão 18, como ferramenta auxiliar computacional. 

Todas as fases do estudo seguem os princípios da pesquisa quali - quanti para 

os estudos de caso, afim de garantir a mais alta qualidade, validade e confiabilidade 

da pesquisa. 

 

3.2.  AMBIENTE DA PESQUISA 

A amostra da pesquisa está delimitada em cinco cidades: Bombinhas/SC, 

Ilhabela/SP, Cairu/BA, Caldas Novas/Go e Mateiros/TO cuja localização está 

apresentadas na figura 06 – Mapa de localização das cidades da amostra. 

 

Figura 6 - Mapa de localização das cidades da amostra. 
Fonte: IBGE – Mapas. Indicação das cidades efetuada pela autora. 
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Bombinhas está localizada na região Sul, no Litoral Norte do Estado de Santa 

Catarina, na península da Costa Esmeralda, a uma distância de 70 km da capital 

Florianópolis.  

O município-arquipélago de Ilhabela está localizado na região Sudeste, no 

Litoral Norte do Estado de São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, a uma distância de 190 

km da capital São Paulo.  

Cairu, também município-arquipélago, está localizado na região Nordeste, na 

Costa do Dendê, litoral do Estado da Bahia, a uma distância de 170 km da capital 

Salvador.  

Caldas Novas está localizada na região Centro-Oeste, no Estado de Goiás, a 

uma distância de 160 km da Capital Goiânia.   

O município de Mateiros está localizado na região Norte, no Parque Estadual 

do Jalapão, no Estado de Tocantins, a uma distância de 274 km da Capital Palmas.  

 

As Cidades e sua História 

A partir de dados coletados no site do IBGE, do Portal das Prefeituras e de 

informações fornecidas pelos gestores públicos municipais é apresentado a seguir um 

resumo histórico das cidades da amostra: 

Bombinhas/SC foi povoada inicialmente por índios carijós, da nação tupi-

guarani que viviam basicamente da pesca, abundante na região. Em 1527, Sebastião 

Caboto, a serviço do rei da Espanha, trouxe os primeiros colonizadores espanhóis que 

atracaram na enseada de Zimbros, batizando-a de São Sebastião.  

Os portugueses chegaram somente em 1711 para povoar e garantir o domínio 

da colônia.  Os colonizadores europeus introduziram a agricultura com cultivo do 

feijão, batata, cana de açúcar, mandioca e frutas. 

A partir de 1950, a beleza de suas praias e a pesca abundante começou a 

movimentar o turismo local, com a vinda de catarinenses do interior do Estado, 

gaúchos e paranaenses. O maior impulso no turismo aconteceu nos anos 70, 

alterando a vida cotidiana da região. Atualmente, os argentinos se somam em grande 

volume à população flutuante que é de 60 a 80 mil habitantes na alta temporada.  
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Em 1992, emancipou-se da cidade de Porto Belo e é hoje, o menor município 

de Santa Catarina em área territorial. 

 

Ilhabela/SP foi inicialmente povoada por indígenas do tronco linguístico 

macro-jê que viviam de alimentos ofertados pela natureza.  

Em 20 de janeiro de 1502, chegaram as primeiras caravelas portuguesas, 

comandadas por Gonçalo Coelho e trazia a bordo Américo Vespúcio, que batizaram 

a ilha com o nome do santo do dia, São Sebastião.  

Com águas tranquilas e posição geográfica estratégica, o lugar era parada 

das caravelas para pegar água fresca e alimentos, que atraiu também a vinda de 

vários corsários.  

Em 1636 foi criada a Vila de São Sebastião e 1806 foi denominada como Vila 

Bela da Princesa, em homenagem a filha mais velha de D. João VI. Em 1901 foi 

elevada à categoria de município e em 1938 passou-se a chamar de Formosa. A 

mudança do nome para Ilhabela ocorreu em 1944, por pressão dos munícipes.  

 

Cairu/BA era povoada pelos índios Aimorés. A colonização portuguesa 

chegou na primeira metade do século XVI, por Francisco Romeo, administrador da 

Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Em 1608, foi tornada vila e em 1938 foi elevada à 

categoria de cidade, se desmembrando da cidade de Ilhéus.  

Cairu, que significa em Tupi, casa do sol, é composta por 26 ilhas, sendo as 

principais ilhas a de Tinharé (conhecida como Morro de São Paulo), Cairu (sede 

administrativa) e Boipeba.   

Com clima ameno constante e próximo da capital Salvador, via balsa ou barco, 

as ilhas atraem milhares de turistas durante todo o ano. A ilha de Morro de São Paulo 

possui extensa rede hoteleira e de restaurantes predominantemente formada por 

empresários argentinos. 
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Caldas Novas/MG. As águas quentes da cidade de Caldas Novas/MG foram 

descobertas em 1722, pelo sertanista Bartolomeu Bueno, que também encontrou ouro 

nas proximidades.  

O povoamento da região se deu em função da exploração do ouro e da vinda 

de enfermos, que se deslocavam para região para se tratar nas águas quentes. A 

abundância das águas também atraiu a vinda de agricultores, que sob a liderança de 

Martinho Coelho fundaram a localidade de Caldas de Santa Cruz. Em 1857, foi criado 

o distrito de Caldas Novas, vinculado à cidade de Morrinhos. Em 1911, é elevada a 

categoria de município.  

As águas termais da cidade em conjunto com a cidade de Rio Quente atraem 

turistas de todas as regiões do país. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura 

de Caldas Novas, a cada final de semana, a população dobra na região e no mês de 

novembro, quando há um grande evento de músicas sertanejas, a região chega a 

receber 1,2 milhões de visitantes. 

 

Mateiros/TO foi colonizada inicialmente por famílias de agricultores vindos dos 

Estados do Piauí e da Bahia atraídos pela presença de água em abundância na 

região. O nome da cidade se deve aos veados mateiros que habitavam a região. Em 

1963, foi criado o distrito de Mateiros, vinculado à cidade de Ponte Alta do Tocantins 

e em 1991, foi elevada à categoria de município.  

Considerado a capital turística do Jalapão, forma em conjunto com as cidades 

de Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins, o eixo central do ecoturismo da 

região e da produção dos artesanatos do capim dourado, encontrados e cultivados na 

região pelas comunidades quilombolas. A região possui extensa área de proteção do 

cerrado e atrai turistas e pesquisadores do mundo inteiro.  

 

As principais características das cidades, relevantes ao objeto da pesquisa, 

estão resumidas no quadro 02 e retratam os pontos em comum, de acordo com os 

critérios da seleção, mas que também apresentam pontos diversos que são 

analisados em resultados e discussões. 
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Indicadores de Perfil dos Municípios 

Perfil\Cidade Bombinhas/SC Ilhabela/SP Cairu/BA Caldas 
Novas/GO Mateiros/TO 

Região Sul Sudeste Nordeste Centro Oeste Norte 
Fundação 1992 1901 1938 1911 1991 
População 

estimada 2017 18623 33.354 18.224 84.900 2.614 

Área km2 35,923 346,389  463,344 1.608,44 9.681,66 
Densidade 2010 397,99 81,13 33,35 44,16 0,23 

Unidade de 
Conservação 

Parque Natural 
Municipal Morro do 

Macaco, Parque 
Natural Municipal 

da Galheta, 
Reserva Biológica 

Marinha do 
Arvoredo e a Área 

da Costeira de 
Zimbros, 

Parque 
Estadual de 

Ilhabela 

APA de 
Tinharé(Morro 
de São Paulo) 

e Boipeba 

Parque 
Estadual da 

Serra de 
Caldas Novas 

Parque Estadual 
do Jalapão 

Área APA/APP 19,5 km2 – 
54,16% 

294,389 km2 - 
85% 

433 km2 - 
93,45% 

121,59 km2 - 
7,55% 

4.617,30 km2 - 
47,69% 

Economia (tipo) Turismo e Pesca 
(Mergulho) 

Turismo e 
Comércio. 

(Vela) 

Turismo, 
pesca e 

agricultura 
(MSP) 

Turismo e 
comércio 
(Aguas 

Termais) 

Turismo e 
artesanato 

(Capim 
Dourado) 

Geografia – 
Características Península Arquipélago Arquipélago Estância 

Hidromineral  
Desertos e 
Cachoeiras 

Clima Subtropical Tropical úmido Subtropical 
úmido 

Tropical c/ 
estação seca Tropical 

Bioma Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Cerrado e Mata 
Atlântica Cerrado 

Plano Diretor Sim Sim Em 
Andamento Sim  Sim 

Portal da 
Transparência Sim Sim Sim Sim Sim 

Planos Plurianuais 2018 - 2021. 
Andamento Sim Em 

andamento Sim  Sim  

Mobilidade 
Possui transporte 

coletivo não 
integrado 

Balsa e 
Transporte 
coletivo não 

integrado 

Barco e a pé 

Possui 
transporte 

coletivo não 
integrado  

Utilitários com 
tração e a 

cavalo.  

Internet pública Andamento Sim Sim, parcial Não  Não  
Energia limpa ou 
reuso da água 

Captação da água 
da chuva/prédios 

Energia 
solar/Boneto Não  Reuso na rede 

hoteleira  Não 

Atrativos 39 praias - 
mergulho 

42 praias, 
cachoeiras e 

trilhas 

26 ilhas. 
Tinharé 

(Morro de 
São Paulo) e 

Boipeba 

Estância 
hidrotermal  

Trilhas off-
road,cachoeiras, 

rios e 
fervedouros. 

Pesquisa in loco Abr/17 Set/17 Nov/17  Mai/18 Mai/18  
      

Quadro 2 - Indicadores de Perfil dos Municípios. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do IBGE, do Portal das Prefeituras e das Entrevistas.
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3.3. FASES DO PROJETO DA PESQUISA 

O projeto de pesquisa segue as fases descritas no quadro abaixo que se 

relacionam aos objetivos específicos do estudo. 

Fases Objetivos Atividades 
01 Descrever as políticas adotadas pela 

administração pública municipal que 

promovam a gestão participativa e a 

governança. 

 

- Identificar e descrever as práticas 
adotadas pela administração pública 
municipal que estejam fundamentadas 
na participação da sociedade e dos 
servidores. 
 
- Identificar e descrever as práticas de 
governança pública adotadas pelas 
prefeituras selecionadas. 
 

02 Definir um sistema de avaliação de 

desenvolvimento sustentável para 

cidades de pequeno porte. 

- Pesquisar e selecionar um sistema de 
avaliação de desenvolvimento 
sustentável de cidades. 

 
- Adaptar o conjunto de indicadores de 
desempenho às cidades de pequeno 
porte. 

 
03 Analisar os indicadores de 

desempenho das cidades sob uma 

gestão participativa e práticas de 

governança pública implantadas. 

 

- Apurar os indicadores de 
desempenho de cada cidade. 

 
- Comparar e analisar individualmente 
os dados quantitativos das cidades da 
amostra. 

 
- Realizar a análise cruzada dos 
indicadores de desempenho entre as 
cidades selecionadas. 

 
- Realizar a análise cruzada dos dados 
quantitativos e qualitativos das cidades 
da amostra. 

 
- Descrever se há relação entre a 
gestão participativa, governança 
pública e seus reflexos nos indicadores 
de desempenho selecionados. 

 
Quadro 3 - Fases do Projeto de Pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela Autora.
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Os objetivos da pesquisa fundamentaram o arcabouço do referencial teórico, 

que por sua vez, trouxe o conhecimento sobre os temas propostos. 

A pesquisa foi estruturada e desenvolvida seguindo as fases descritas no 

Quadro 03 – Fases do Projeto de Pesquisa, com o objetivo de organizar e atingir os 

objetivos do projeto.  

 

Fase 1:  Descrever as políticas adotadas pela administração pública municipal 
que promovam a gestão participativa e a governança 

 

O desenvolvimento deste objetivo que aborda o tema gestão participativa na 

administração pública municipal foi fundamentado em referencial teórico sobre a 

gestão participativa e o Estado, a participação social, o plano diretor participativo e os 

conselhos de cidades. Como há o interesse especial com a área ambiental, este 

assunto é abordado no referencial teórico, com o estudo da gestão ambiental no 

Brasil, as certificações ambientais e o ICMS ecológico. 

Os princípios da governança pública foram baseados na orientação do Tribunal 

de Contas da União - TCU de 2014 e que devem ser adotados pelos órgãos 

governamentais no Brasil, de legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, 

probidade, transparência e accountability. Fundamentado nestes princípios é que se 

buscou nas administrações públicas municipais das cidades da amostra, as práticas 

implementadas de governança pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de 

Acesso à Informação também foram consideradas para fundamentar a pesquisa.  

O referencial teórico foi embasado preferencialmente em publicações dos 

últimos 5 anos e para cumprir as atividades macro desta fase da pesquisa foram 

percorridas as seguintes tarefas: 

1. Por meio de pesquisa na web em sites de pacotes turísticos, foram 

identificadas duas cidades turísticas de pequeno porte, para cada região do Brasil, 

que utilizam o seu ambiente natural como atrativo turístico.  

2. Para selecionar as cidades componentes da amostra, verificou-se nos portais 

das prefeituras destas cidades se estas possuem plano diretor implantado, se 

promovem a participação social por meio de conselhos municipais e assembleias 
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públicas e ainda, se estas possuem portal da transparência de fácil acesso e 

entendimento ao cidadão. 

3. Posteriormente as prefeituras foram contatadas para agendar as entrevistas 

com os gestores públicos, preferencialmente com as Secretarias do Desenvolvimento, 

do Meio Ambiente e do Turismo, dando-se preferência àquelas que demonstraram 

maior disponibilidade para a pesquisa.  

4. Antes das visitas foram pesquisados na web, no site do IBGE e nos portais 

das prefeituras as informações disponíveis para o preenchimento do quadro de perfil 

das cidades e as informações peculiares a cada local, procurando identificar 

informações sobre o plano diretor, conselhos das cidades, a participação da 

sociedade, chamada de audiências públicas, o turismo, eventos locais, impactos 

ambientais, cases de sucesso. 

6. Foram estruturadas as perguntas para o questionário das entrevistas 

semiestruturadas com os gestores públicos e com residentes do local, incluindo 

perguntas e temas peculiares ao local. 

7. A programação foi elaborada para chegar na cidade um dia antes das 

entrevistas, para conhecer os pontos turísticos, os bairros, observar a dinâmica da 

cidade e verificar as condições de saneamento básico, separação do lixo, uso de 

energias limpas, reuso da água, informativos de conscientização da preservação do 

meio ambiente.  Registrar as observações em diário de campo. O principal foco destas 

entrevistas foi identificar e descrever as ações da gestão pública local que promovam 

a participação social e que atendam os princípios da governança pública. 

8. Foram também entrevistados residentes de cada cidade, conduzindo a 

entrevista como uma conversa, procurando tratar e captar os temas do questionário e 

assuntos peculiares à cidade, para entender a percepção do residente sobre a sua 

cidade, dentro dos temas propostos. 

9. Durante o período de desenvolvimento do projeto de pesquisa  foi realizado 

um acompanhamento das informações disponibilizadas no portal da Prefeitura sobre 

os temas do estudo, com o propósito de obter informações sobre como a 

administração pública municipal se comunica com a sociedade, como ela se organiza, 

e quais as suas prioridades ao longo de um período de tempo.  

Estas informações foram valorosas quando da visita à cidade; na realização 

das entrevistas semiestruturadas, na observação não-participante e na compilação 
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dos dados, seja para ratificar as análises preliminares ou para trazer à tona realidades 

distintas das encontradas na pesquisa documental, na visita in loco e nas entrevistas. 

 

Fase 2:   Definir um sistema de avaliação de desenvolvimento sustentável para 
cidades de pequeno porte 

 

Inicialmente foram pesquisados temas que abordam o desenvolvimento 

sustentável e a sustentabilidade de uma cidade, ou seja, sobre o crescimento 

econômico, progresso social e meio-ambiente saudável. O referencial teórico é 

composto por estudos sobre os ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 

especificamente o Objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. 

Foram pesquisados também os estudos e práticas de cidades sustentáveis, cidades 

inteligentes – smart cities e turismo sustentável afim de fornecer a estrutura necessária 

para o entendimento do tema desenvolvimento sustentável das cidades.  

A partir do estudo conceitual, fundamentados em pesquisas nacionais e 

internacionais, foram realizadas as seguintes tarefas para desenvolver as atividades 

macro desta fase:  

1. Pesquisar nas bases Scielo, Emerald, Scopus e Google Acadêmico, artigos 

científicos sobre indicadores de desenvolvimento sustentável dos últimos cinco anos. 

2. Pesquisar normas e orientações do governo federal que abordem 

indicadores de desenvolvimento sustentável das cidades, como a ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e Ministérios das Cidades.  

3. Pesquisar plataformas que avaliem o desenvolvimento sustentável de 

cidades, no Brasil e na Europa, como Nós Podemos Paraná, Cidades Sustentáveis, 

Comunitas, ONU-HABITAT, NISAC - Núcleo Interdisciplinar em Sustentabilidade e 

Áreas Costeiras, European Environment Agency, APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

4. Relacionar e classificar os sistemas e os indicadores utilizados de acordo 

com o tripé da sustentabilidade, selecionando o sistema de indicadores capaz de se 

relacionar às três abordagens do tripé: econômico, social e ambiental.  Selecionar os 

indicadores utilizados que se relacionam aos aspectos do tripé da sustentabilidade. 
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5. Pesquisar fontes de dados com validade cientifica que tenham disponíveis 

os dados quantitativos das cidades da amostra, como IBGE, SNIS, DATASUS. 

6. Adaptar o sistema selecionado à base de dados disponíveis para cidades de 

pequeno porte, verificando os indicadores mais essenciais à avaliação das cidades 

dentro do conceito atual de desenvolvimento sustentável e verificar se há dados 

disponíveis em fontes de validade cientifica para as cidades da amostra.   

7. Equilibrar o número de indicadores entre os três aspectos do tripé da 

sustentabilidade, dentro de uma quantidade definida de três a cinco indicadores por 

dimensão da sustentabilidade. 

8. Realizar o pré-teste de pesquisa de indicadores e do sistema formatado na 

cidade de Bombinhas, selecionada pela proximidade. O pré-teste é de grande valia 

para a definição do sistema de avaliação a ser utilizada nas cidades da amostra, pois 

há escassez de dados disponíveis de indicadores de desempenho em cidades com 

menos de 100 mil habitantes. 

9. Adequar e validar os indicadores de desempenho selecionados às cidades 

de pequeno porte, verificando se há dados disponíveis em fontes de validade cientifica 

para as demais cidades da amostra.  

 

Fase 3: Analisar os indicadores de desempenho das cidades sob uma gestão 
participativa e práticas de governança pública implantadas 

 

Nesta fase as cidades foram selecionadas e visitadas, bem como os 

indicadores de desempenho foram estruturados em sistema de avaliação de 

desenvolvimento sustentável relacionados ao tripé da sustentabilidade. 

Para as atividades macro dessa fase, foram desenvolvidas as tarefas de: 

1. Coletar os dados quantitativos para o sistema de indicadores de 

desempenho das cidades da amostra nas fontes definidas na fase anterior, para série 

temporal de dez anos, sempre que for possível. 

2.  Pesquisar e coletar os dados da média nacional para cada variável analisada 

na série temporal de dez anos. 
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3. Construir os gráficos de dispersão e de colunas utilizando o software Minitab, 

como ferramenta de apoio computacional e apresentação dos dados, das variáveis 

tempo e indicador, individualmente por cidade seguindo a sequência definida no tripé 

da sustentabilidade.  

4. Analisar a evolução temporal das variáveis e, em relação à média nacional 

dos gráficos de dispersão apresentados, ao final de cada seção de abordagem da 

cidade: econômica, social e ambiental. 

5. Realizar uma análise resumo, das três abordagens, ao final da apresentação 

dos gráficos de cada cidade, incorporando as informações e dados qualitativos 

coletados referentes à gestão participativa e práticas de governança pública. 

6. Elaboração dos gráficos e da apresentação dos dados da análise cruzada 

das variáveis entre as cidades e a média nacional, na série temporal de dez anos, 

sempre que houver a disponibilidade de dados, utilizando o software Minitab como 

ferramenta de apoio computacional. 

7. Estruturar a apresentação dos gráficos de acordo com a classificação 

definida, ou seja, segundo as abordagens do tripé da sustentabilidade. 

8. Comparar a evolução das variáveis entre as cidades e a média nacional, 

apresentando a análise ao final de cada abordagem. 

9. Realizar uma análise resumo das três abordagens, ao final da apresentação 

dos gráficos, incorporando as análises individuais dos dados qualitativos coletados 

referentes à gestão participativa e práticas de governança pública.   

10. Verificar se há relação entre a gestão participativa, governança pública e 

seus reflexos nos indicadores de desempenho selecionados e descreve-la. A relação 

foi estabelecida com base na evolução dos indicadores selecionados e a percepção 

obtida na análise qualitativa das práticas de gestão participativa e de governança 

promovidas pelas administrações públicas municipais, fundamentadas em referencial 

teórico recente sobre os temas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1. Fase 1:   Descrever as políticas adotadas pela administração pública 

municipal que promovam a gestão participativa e a governança 

 

A primeira fase do estudo tem como uma das atividades explorar e descrever 

as práticas adotadas pela administração pública municipal que estejam 

fundamentadas na participação da sociedade e dos seus servidores. 

As prefeituras dispõem de instrumentos, ferramentas e procedimentos 

elaborados pelo governo federal para formular o plano diretor participativo, formar os 

conselhos municipais e realizar as assembleias públicas, porém observa-se que 

muitos munícipios não os utilizam ou as adotam de forma parcial, afim de somente 

atender um requisito legal. Entretanto, é certo que cada munícipio possui sua cultura 

local, que deve ser respeitada, e cabe à administração local adequar os 

procedimentos das normas e leis aos costumes de sua população. 

Segundo Castellà e Parés (2012), os municípios desenvolvem experiências das 

mais diversas de democracia participativa com o propósito de administrar sociedades 

cada vez mais diversificadas e complexas. 

Fung (2015, p. 513) destaca o potencial da participação cidadã para promover 

três valores da governança democrática: eficácia, legitimidade e justiça social. O autor 

justifica que as crescentes restrições ao setor público em muitas sociedades, 

combinadas com a crescente demanda pela participação cidadã, e as mudanças na 

tecnologia digital, abriram o caminho para inovações participativas voltadas para uma 

governança eficiente. 

As práticas implantadas pelas prefeituras que atendam aos princípios de 

governança pública perfazem a segunda atividade desta fase e se relaciona 

diretamente com a primeira atividade. Tais práticas começaram a ganhar espaço mais 

relevante e consistente entre as gestões públicas a partir da Constituição de 1988 que 

trouxe a participação do cidadão na administração pública. A Lei Complementar 

101/2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, estabeleceu regras de 

planejamento e controle dos gastos públicos em todas as esferas governamentais. O 
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objetivo era pôr fim ao desiquilíbrio fiscal predominante na maioria das gestões 

públicas, seja federal, estadual ou municipal. 

Outros fatos importantes reforçaram a nova forma de administrar o bem público, 

como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) que regulamentou a 

disponibilidade das informações públicas a qualquer cidadão e, a divulgação pelo 

Tribunal de Contas da União (2014) do referencial básico da governança pública 

fundamentado nos princípios e orientações do Banco Mundial. 

Os princípios da governança pública, oriundos do meio corporativo, foram 

adequados ao meio público. A Legitimidade, Equidade, Responsabilidade, Eficiência, 

Probidade, Transparência e Accountability (Prestação de Contas) são os princípios 

que deveriam nortear todas as ações das gestões públicas em todas as esferas do 

governo. Entretanto, percebe-se por meio dos inúmeros casos de corrupção pública, 

envolvendo também empresas privadas, que tais princípios ainda não estão 

consolidados na administração pública atual. 

Na verdade, ainda faltam instrumentos avaliativos que exponham de forma 
sistemática e tempestiva a efetividade das ações governamentais e que 
tenham por base os princípios da governança pública aplicados à 
materialização das políticas públicas, sejam elas de Estado ou de governo. 
(DE OLIVEIRA, 2015, p. 1264) 
 

Vaz (2013, p.2) aborda a “articulação entre as aplicações da tecnologia e a 

promoção dos direitos de cidadania associados à sua utilização para a governança 

pública”.  O autor explora a questão de que a tecnologia tanto pode servir para realizar 

a prestação de contas à sociedade, permitindo o controle social das políticas públicas, 

como pode ser utilizada para realizar consultas públicas sobre um determinado 

assunto de interesse local. Contudo, enfatiza que a informação disponibilizada deve 

ser de fácil acesso, completa e livre. 

Oliveira e Rezende (2017) destacam o uso das TICs (Tecnologia da Informação 

e Comunicação) como ferramentas vitais para a gestão estratégica e de desempenho 

dos governos municipais, auxiliando as cidades em sua transformação para cidades 

inteligentes e sustentáveis. 

Com base nos pontos acima citados, este estudo identifica e descreve as 

práticas adotadas pelas administrações públicas municipais selecionadas que estão 

promovendo a gestão participativa e atendendo os princípios da governança pública, 

especialmente o da transparência e da prestação de contas, que permitem o efetivo 
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controle social das políticas públicas implementadas. Os resultados estão embasados 

nos segmentos Econômico, Social e Ambiental.  As ações identificadas nas cidades 

ora se assemelham e ora divergem entre si, pois cada cidade enfrenta desafios 

próprios ao seu local e cultura, além dos conjunturais nacionais. 

Bombinhas/SC 

A visita à cidade, as entrevistas e os estudos sobre o município e a 

administração pública local iniciaram em abril de 2017.  Observa-se, neste período, 

que a gestão pública constrói e consolida três estratégias estruturantes: dialoga com 

a sociedade sobre ações prioritárias à cidade através dos Conselhos de Bairros e 

Assembleias Públicas, desenvolve planos plurianuais para áreas essenciais ao 

desenvolvimento sustentável como saúde, educação, saneamento básico e 

desenvolvimento econômico, com acompanhamento mensal das metas propostas e, 

realiza a prestação de contas dos gastos e investimentos realizados à comunidade. 

O mais importante é manter um canal de diálogo aberto com a população 
para que as realizações do governo estejam de acordo com as expectativas 
da sua gente. É essa abertura que nos aproxima da população. Agir com 
justiça na aplicação dos recursos sensibiliza a todos sobre a importância de 
eliminar desperdícios. Saber planejar também é fundamental. (DA SILVA, 
2017, p. 25). 
 

São identificadas as seguintes ações dadas como prioritárias pela sociedade 

local, com base na gestão participativa e nos princípios de governança. 

1. Plano Diretor Participativo 

A Lei Complementar 107/2009 instituiu o Plano Diretor em Bombinhas e foi 

revisado em 2013/2014. A comunidade local demonstra ter grande preocupação com 

o ordenamento urbano da cidade, visto que o turismo e a consequente expansão 

imobiliária cresceram de forma desordenada nesta região litorânea de Santa Catarina, 

que inclui as cidades de Balneário Camboriú e Itapema. Cidades estas, tomadas por 

prédios altos na primeira quadra ao mar, que impedem a entrada do sol na faixa de 

areia em boa parte do dia. Exemplos que os moradores de Bombinhas não querem 

para o futuro de sua cidade. 

A revisão do Plano Diretor Participativo seguiu um protocolo de levantamento 

de dados do município e do plano diretor existente,  consultas e debates com os 

conselhos dos bairros e entidades locais, audiências públicas e disponibilidade de 

envio on line de sugestões pela comunidade em geral, sintetização das contribuições, 
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eleição de delegados dos segmentos da sociedade, debate sobre as propostas 

apresentadas com os delegados e comunidade em audiências públicas nos bairros, 

elaboração de documento base do plano diretor, aprovação da minuta de lei em novas 

audiências públicas e posterior encaminhamento a câmara de vereadores. O processo 

foi assessorado por consultoria externa, as etapas e metodologia empregada estão 

disponíveis no portal da Prefeitura. Os eixos para o debate com a sociedade foram 

organizados em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ambiente 

natural, integração regional, mobilidade urbana e ordem territorial, sendo o meio 

ambiente a maior preocupação da sociedade, conforme consultoria externa LePadron: 

O eixo “Ambiente Natural” obteve grande destaque em todas as regiões 
consultadas. O forte apelo de preservação ambiental guiou os principais 
pedidos, que se desmembraram em políticas de educação ambiental, criação 
de áreas de preservação, e manutenção dos rios e da orla da cidade. Na 
mesma linha, os cidadãos consultados pediram maior atenção ao 
saneamento básico e à gestão dos recursos hídricos e abastecimento de 
água. Aproximadamente 23% do total das propostas estavam relacionadas 
ao tema, pressionando para um debate que caminhe rumo à sustentabilidade, 
estudos de carga e controle do crescimento populacional. (LEPADRON, 
2014, p.3-4). 
 

   Fonte: Portal Prefeitura Municipal de Bombinhas. 
 
2. Projeto Orla - Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima é uma iniciativa do governo 

federal que em parceria com órgãos estaduais de meio ambiente, administrações 

municipais e organizações não governamentais locais, buscam disciplinar o uso e 

ocupação da orla marítima em escala nacional e promover a gestão integrada 

participativa pública e privada no desenvolvimento sustentável da região da orla.  

Em Bombinhas, o projeto teve início em 2012 e está mobilizando o poder 

público e a sociedade na elaboração e execução de projetos que impactem 

positivamente na economia, no bem-estar da sociedade que usa ou habita a região 

da orla, com o correto manejo e preservação do meio ambiente. 

Os projetos em andamento ou finalizados recentemente surgiram do diálogo 

entre a administração pública e os conselhos dos bairros e entidades não 

governamentais ou são levados a estes em audiências públicas para debate. Os mais 

importantes citados pelos gestores públicos e pelos residentes foram: 

Revitalização da Avenida Leopoldo Zarling: Entrada principal da cidade, a 

avenida foi totalmente refeita, com obras de drenagem, nova rede de água e esgoto, 
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calçadão e paisagismo. A revitalização está proporcionando segurança aos pedestres 

e ciclistas, com maior faixa de calçada e ciclovia separada da via dos carros. O 

comércio local reformou suas lojas e restaurantes e está atraindo maior circulação de 

consumidores e os imóveis se valorizaram. A revitalização segue em 2018, na praia 

de Mariscal. 

Calçadão na orla da praia de Bombas: A obra conta com calçadão, ciclovia, 

rampas de acesso à praia, área de preservação de restinga com plantio e replantio da 

vegetação, áreas para dança, parques e academias ao ar livre, os quiosques na faixa 

de areia foram retirados e as propriedades alinharam à área de recuo correto.   

Implantação de recifes artificiais anti-arrasto em parceria com os pescadores 

na região de Zimbros, praia de pesca da cidade. 

O projeto orla também aborda temas como a gestão compartilhada dos 

terrenos da Marinha e demarcação das áreas de preservação permanente, coibindo 

o uso e ocupação inadequada.  

3. Saúde – Atendimento de 100% das consultas e exames básicos 

O primeiro ano do mandato (2013) da atual gestão pública (reeleita em 2016) 

se dedicou à melhoria da assistência à saúde básica da população, resposta à 

principal reinvindicação da população nos conselhos dos bairros. Haviam longas filas 

de espera para atendimentos emergenciais e básicos nos postos de saúde e a 

demanda para exames de cardiologia, ultrassom e oftalmologia estavam acumuladas 

há mais de 04 anos.   

Foram realizados mutirões nos finais de semana, em parcerias com as 

clínicas da região, para realizar os exames que estavam pendentes de atendimento. 

Houve a contratação de técnicos e médicos especialistas: pediatra, cardiologista, 

oftalmologista, psiquiatra, dermatologista e ortopedista para compor o corpo clínico da 

cidade. Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde – UBS passaram de 12.350 

em 2012 para 31.360 em 2014.  Os horários dos postos de saúde foram ampliados 

para atendimento até às 24 horas, sendo que anteriormente era até às 17 horas. 

Atualmente o município conta com 05 Unidades Básicas de Saúde – UBS e em 

28/03/2018 foi a iniciado a construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, 

reivindicada pela população nas assembleias públicas. 

 



80 
 

4. Plano Municipal de Educação de Bombinhas (PME) 2015 – 2025 

Para promover a melhoria do ensino ofertada pelo Município, solicitado pela 

comunidade, foi elaborado o plano plurianual para a educação. O executivo designou 

equipe que coletou e analisou os dados do município referentes a educação, 

expansão demográfica, tendências econômicas e em conjunto com os professores e 

representantes da sociedade, foi estruturado o Plano Municipal de Educação - PME 

2015-2025 que definiu metas e estratégias anuais para a melhoria da educação. 

O Plano Municipal conta com 20 objetivos, estratégias detalhadas e prazo 

para o seu cumprimento. Foram estabelecidas metas para a redução da evasão 

escolar dos 5 aos 17 anos; formação de um sistema educacional inclusivo às crianças 

com necessidades especiais; alfabetização até o 3º ano e educação em período 

integral para o ensino fundamental. Outras metas tratam da elevação da média do 

IDEB para a nota 8,00, da escolaridade média de 18 para 29 anos e da taxa de 

alfabetização da população com 15 anos ou mais. Erradicar o analfabetismo absoluto, 

integrar a educação profissional e oferecer curso superior também são abordadas, 

bem como elevar a qualificação do quadro de professores com especialização, 

mestrado e doutorado e estabelece planos de carreira aos servidores. 

O município atende cerca de 3.200 crianças em suas 13 escolas. Como o 

município não possui Instituição de Ensino Superior, fornece transporte universitário 

aos moradores que carecem de recursos para estudar nos municípios da região. 

Foram contratadas psicopedagogas, psicólogos e nutricionistas que dão 

assessoramento e apoio a rede de ensino. Foi concedido em 2014 Prêmio MEC ao 

município, pela erradicação do analfabetismo. A escola de ensino integral está em 

construção com previsão de entrega para 2018 e atenderá cerca de 2000 alunos.  

5. Expansão do saneamento básico para 97% do município até 2021 

Considerada pela população o segundo maior desafio para a administração 

pública municipal, na qual em 2015, 18% da população era atendida por esgotamento 

sanitário., bem abaixo da média nacional para o mesmo ano de 50,03%. 

Somados a baixa infraestrutura, os estudos que fundamentaram o Plano 

Municipal de Saneamento mostraram que além da constante falta de água na alta 

temporada, as redes de esgoto apresentavam inúmeros vazamentos e eram lançados 

diretamente nas praias da cidade. Os sistemas individuais de tratamento do esgoto 
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quando existentes, apresentavam funcionamento inadequado em solos saturados e a 

fiscalização era ineficiente. 

 Pela concorrência pública Nº CC 001/2016 – FMSB em 09/03/2016 a 

Empresa Águas de Bombinhas do Grupo Aegea Saneamento e Participações S.A 

assumiu em 08/2016 o sistema de água e esgoto e se comprometeu por meio de 

contrato, com investimentos de 135 milhões de reais para ampliar as redes hidro 

sanitárias. O município tem a partir de 2017, a operação Língua Negra que é uma 

ação de parceria entre a Prefeitura, a empresa Águas de Bombinhas e a comunidade 

e; visa fiscalizar e coibir as ligações irregulares e clandestinas na rede de esgoto. 

6. Coleta seletiva de lixo e projeto Bota Fora 

Em 2016 Bombinhas voltou a efetuar a coleta seletiva de resíduos recicláveis.  

A coleta seletiva teve início em 2012, mas foi suspensa por irregularidades. 

No mesmo ano (2016) foi instituído o dia do “Bota Fora” que acontece duas 

vezes por ano, onde é coletado por caminhão: sofás, camas, geladeiras, e outros 

materiais de maior volume. A Prefeitura ainda disponibiliza um container no pátio da 

Secretária de Obras para a população dispensar estes materiais em outros períodos.  

7.  Transparência e Prestação de Contas 

A Prefeitura mantém em seu portal, notícias que são atualizadas diariamente, 

sobre os atos da gestão municipal e os dados contábeis, disponíveis no seu portal da 

transparência, que são atualizados mensalmente. Os dados disponíveis são de fácil 

acesso e de entendimento à população. As placas de investimento estão devidamente 

colocadas nas obras com as informações da fonte do investimento e seu custo. 

Entretanto, a prefeitura identificou nos conselhos de bairros e assembleias 

públicas que muitos moradores não acessam os portais. Para levar a prestação de 

contas a todos os cidadãos a Prefeitura lançou a Revista Bombinhas, com 

informações das obras efetuadas e seus custos, bem como notícias sobre os demais 

atos públicos efetuados, em linguagem simples, de fácil leitura à população. A revista 

é distribuída no comercio, escolas e postos de saúde da cidade. 

 Para as chamadas à participação das reuniões dos conselhos dos bairros e 

assembleias públicas a prefeitura informa no seu portal e realiza também a chamada 

via carros de som que divulga as reuniões pelos bairros da cidade. 
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Todos os estudos realizados, planos, metas e estratégias desenvolvidas estão 

disponíveis no portal da prefeitura, bem como, a cada ano, são disponibilizados 

relatórios de evolução por área de interesse, como saúde, saneamento, turismo, além 

da prestação de contas à Câmara de Vereadores e aos Conselhos dos Bairros. 

 

Ilhabela/SP 

A visita in loco, as entrevistas e os estudos sobre os dados da cidade iniciaram 

em setembro de 2017 e foram identificados as seguintes ações e projetos que 

denotam forte participação social na elaboração e controle das políticas públicas. 

1. Projeto Orla - Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 

A revitalização da orla da cidade foi iniciada na gestão pública anterior, com 

instalação de decks, parques, academias ao ar livre, quadras de esporte e uma 

extensa rede de ciclovias que percorre a orla e se liga ao centro da cidade. O uso da 

bicicleta é incentivado pelo poder público e chama a atenção a ação dos hotéis e 

pousadas, que em sua maioria, oferecem bicicletas aos hospedes para realizar os 

passeios pela cidade.  Percebe-se que as lojas, restaurantes e pousadas 

acompanharam a revitalização e reformaram seus estabelecimentos.  

O centro histórico, chamado pelos moradores como “Bela” foi o que mais 

recebeu investimentos na gestão anterior. A gestão atual continuou os trabalhos, 

passando agora, para a revitalização dos bairros. É importante destacar que estas 

ações, tanto no governo atual, como no anterior foram debatidos com a sociedade, 

que solicitou a revitalização, em um primeiro momento, da área central da cidade, com 

o objetivo de atrair mais turistas. 

2. Agenda Anual de Eventos para a Geração de Renda 

A cidade, apesar de passar a receber royalts do petróleo, é essencialmente 

turística e sua população depende economicamente dos serviços derivados do 

turismo, que conta com uma grande quantidade de hotéis e pousadas, restaurantes e 

bistrôs, lojas de marcas famosas e da cultura local.  

A capital da vela, como Ilhabela é conhecida, recebe rotineiramente turistas 

do estado de São Paulo, mas é insuficiente para manter a geração de renda dos seus 

moradores. Como a região possui temperaturas amenas o ano inteiro, a comunidade, 
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representada pelas suas associações e ONGs, desenvolveu em conjunto com a 

gestão pública, um calendário de eventos para praticamente todos os 365 dias do ano 

e conta com pelos menos um grande evento a cada mês. O objetivo é atrair turistas 

de todas as regiões do país e do mundo. Quando da visita à cidade, na primeira 

semana de setembro, acontecia a Semana da Vela, com competidores de todo o 

mundo. Em outubro de 2017, a cidade sediou o Miss Brasil. 

O destaque observado é que mesmo sendo os esportes náuticos, como a 

vela, para um público mais restrito devido ao seu alto custo, a comunidade é 

incorporada ao evento por meio de shows gratuitos de cantores e comediantes à 

população e aos turistas no local do evento, e a população comparece de forma bem 

representativa. Nas entrevistas com os gestores e com os residentes, os mesmos 

colocaram esta ação como vital para movimentar e manter a economia local. 

3. Regularização Fundiária  

A cidade de Ilhabela tem 85% de sua área territorial tomada pelo Parque 

Estadual de Ilhabela, e boa parte de sua população vive nas encostas, dentro das 

áreas do parque. Segundo informações prestadas pela gestora pública, a 

regularização fundiária foi a principal reinvindicação da sociedade ao atual governo, 

que assumiu o mandato com multas e ações do Ministério Público que somavam mais 

de 20 milhões de reais. Os residentes relataram que este problema se arrasta há mais 

de 28 anos, sem nenhuma solução, ou avanço nas negociações. 

Dividido em 15 núcleos, as comunidades dos bairros, a Prefeitura, o Ministério 

Público e a Justiça Federal estão dialogando para encontrar soluções possíveis para 

todas as partes no curto e médio prazo. Cada comunidade elegeu representantes para 

tratar dos assuntos pertinentes ao assunto com o poder público. 

Em setembro de 2017, já haviam congelado o avançar das ações no Judiciário 

em contrapartida de os moradores não construírem mais nada em suas moradias 

dentro da área do Parque. Em abril de 2018, a comunidade da área central da cidade, 

Green Park, foi a primeira a conseguir a autorização para a individualização das 

escrituras e registro dos imóveis. O processo passa agora pelos serviços de topografia 

e medição dos imóveis. A comunidade do Cantagalo também já está com as 

negociações bem avançadas neste sentido. 
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A Prefeitura criou o Programa de Regularização Fundiária e Interesse Social, 

determinado pela Lei Nº 1.165/2016, que tem como objetivo: 

Art. 1º - A Regularização Fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares ou clandestinos e a titulação de seus ocupantes 
de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 
 

   Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Ilhabela. 
 

Chegar à solução para todas as comunidades, passam também por grandes 

investimentos na área habitacional, realocando as famílias que vivem em situação de 

risco ou em áreas vitais à preservação do Parque Estadual. Contudo, o dialogo 

presente na ação entre os poderes públicos e a comunidade demonstra que o 

programa pode encontrar soluções viáveis para todas as partes. 

4. Casa dos Conselhos 

A ideia da Casa dos Conselhos surgiu do diálogo entre a comunidade e os 

gestores públicos que perceberam a necessidade de organizar o trabalho dos 15 

Conselhos Municipais. O tema passou por consulta e audiências públicas e, a 

sociedade em conjunto com os gestores públicos formataram o projeto de lei para a 

criação da Casa dos Conselhos Municipais.  

O Decreto Municipal 6.224/2017 instituiu a Casa dos Conselhos e tem por 

objetivo, reunir num único espaço todos os Conselhos, interligar as funções dos 

Conselhos Municipais e ser um espaço destinado à participação popular. Os 

Conselhos contam com representantes de diversos setores da sociedade e a 

comunidade entende que juntos podem alavancar melhorias coletivas. 

A Casa dos Conselhos tem entre suas funções: promover a divulgação do 

papel dos Conselhos junto à sociedade, fomentar a participação popular, capacitar a 

sociedade para o exercício da cidadania e organizar os Conselhos em suas 

atribuições. 

5. Projeto Cidade Digital 

O projeto Cidade Digital funciona na cidade desde 2014, originado pelo 

convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e tem como objetivo informatizar 

e interligar as 25 unidades da Administração Pública Municipal por meio de fibra óptica 

e; manter 17 estações de WIFI gratuito à população. 
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O portal da Prefeitura fornece o link para o Portal da Cidade Digital, no qual o 

cidadão encontra o suporte técnico para se conectar e o mapa da cidade com a 

disponibilidade das áreas com os pontos de acesso. 

A administração pública entende que se as informações e dados do município 

estão em sua maioria disponível via web, é importante que os cidadãos tenham 

acesso à rede para consulta e serviços, alinhados aos princípios da transparência e 

prestação de contas da governança pública. 

Os moradores e turistas veem a ação de forma inovadora e criativa e coloca a 

cidade num patamar de modernidade e de acessibilidade à toda a população, além 

de ter aperfeiçoado os serviços prestados pela Prefeitura, com a informatização e 

interligação dos seus serviços. 

6. Saneamento Básico aos Bairros 

O saneamento básico em conjunto com a regularização fundiária, são os 

maiores desafios da cidade de Ilhabela. A cidade apresenta um dos piores índices de 

saneamento básico do Estado de São Paulo.  Dados do IBGE de 2015 apresentam 

que o percentual da população que tem abastecimento de água é de 69,30%, abaixo 

da média nacional de 83,30% e o percentual da população atendida com esgotamento 

sanitário é de 28%, abaixo da média nacional de 50,03%. 

Há de se considerar, conhecendo a cidade, que a infraestrutura necessária 

para atender o município requer tecnologia criativa e avançada, visto que a maioria 

da população mora nas encostas íngremes que compõem a maior parte da geografia 

do município arquipélago. Por outro lado, Ilhabela recebeu R$ 464.056.022,81 em 

2017, de royaltes do petróleo e gás natural. (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, 

2018) A população reclama com razão, contudo o impasse dos investimentos 

necessários está entre a administração pública municipal e a companhia de 

saneamento SABESP, concessionária que atende a cidade.   

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, 

atua na cidade por meio de procuração pública de serviços, pois a renovação do 

contrato não foi assinada. A Prefeitura cobra da empresa maiores investimentos para 

fechar o acordo, sob pressão da população, e a empresa não promove maiores 

investimentos pois não há um contrato de longo prazo. Enquanto permanece este 

estado de impasse nas negociações, que englobam mais sete cidades da região, que 
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se encontram na mesma situação de renovação de contrato, os investimentos são 

mínimos perante a enorme lacuna encontrada na realidade. 

7.Transparência e Prestação de Contas 

A Prefeitura mantém o Portal da Transparência em link com o portal da 

Prefeitura. Os dados contábeis são atualizados mensalmente. Estão dispostos em 

leitura técnica, porém contém uma ampla e detalhada rede de informações ao cidadão 

como as datas e conteúdo das audiências, conferências e editais, convênios com a 

União. Estado e Terceiro Setor, Leis Municipais e Legislação Estadual, Licitações, 

Repasses, Transferências e PPA/LDO/LOA atualizados. O portal disponibiliza 

também informações do governo estadual. Para tornar a leitura pelo cidadão mais 

simplificada, o portal oferece o acesso ao link Sala do Cidadão onde as contas 

públicas, legislação, contratos estão separados por assuntos, em caixinhas, que 

facilitam a visualização do conteúdo do portal. 

O portal da transparência se destaca na amplitude das informações 

disponibilizadas, indo do registro de sugestões de ações das audiências dos bairros a 

informações complexas do governo estadual. Percebe-se profissionalismo no 

planejamento da gestão pública, pois inclusive já está disponível no portal, 

informações sobre a LDO de 2019, bem como as reivindicações da população 

registradas nas consultas públicas dos bairros para execução em 2019. 

A cidade possui a Revista Ilhabela, que se destina a divulgar os eventos da 

cidade, o Jornal da Cidade, onde foram encontrados atos da gestão pública municipal 

e obras em andamento ou finalizadas. Não foram encontrados dados contábeis nestes 

meios de divulgação. A cidade participa também do Jornal Diário do Litoral, que traz 

notícias das gestões públicas das cidades da região, sem mencionar dados contábeis. 

O Jornal Oficial está disponível no portal da Prefeitura e é atualizado diariamente. 

As placas das obras estão instaladas em cada obra com informações 

detalhadas do investimento, citando a fonte do investimento, o objetivo, o custo, o 

nome e o CNPJ da empresa que está executando a obra e o prazo da obra. 

Em entrevista, a gestora pública ressaltou o uso dos APPs Facebook (que tem 

66.786 seguidores), Instagram e o Linkedin como ferramentas auxiliares de 

divulgação de notícias à população. 
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Na pesquisa sobre a cidade e a gestão pública fica evidente a participação 

social na elaboração, implementação e controle das políticas públicas adotadas. A 

comunidade participa de forma expressiva nas audiências públicas e por outro lado, a 

administração pública municipal demonstra estar próximo das comunidades em visitas 

e reuniões nos bairros, tendo em sua maioria das vezes a presença do Prefeito, que 

tem em sua agenda a rotina de visita aos bairros. 

Outro ponto importante a destacar é a preocupação constante da sociedade 

em manter suas tradições caiçaras, presentes em vários eventos e ações públicas, 

mesmo com a internacionalização do seu turismo. 

 

Cairu/BA 

A visita in loco, entrevistas e observações na cidade foram realizadas na 

primeira semana de novembro de 2017 e se concentraram nas ilhas de Cairu, sede 

administrativa da cidade e na ilha Tinharé, na qual está a turística Morro de São Paulo. 

Os estudos sobre o município arquipélago iniciaram em setembro de 2017 e 

logo chamou a atenção, o fato da Prefeitura conter em sua estrutura organizacional 

uma Secretaria para o Desenvolvimento Sustentável, e uma Secretaria Especial do 

Morro de São Paulo, justificada esta última pela alta concentração turística do local, 

na ilha de Tinharé. Na entrevista ao gestor público, foi possível observar que a 

estrutura da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável estava à época mais voltada 

à fiscalização ambiental do local e não tinha projetos que visassem de uma forma mais 

propositiva o desenvolvimento sustentável da cidade. Em 28 de março de 2018 foi 

instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – CMDS, cujos 

representantes da sociedade civil são compostos, conforme Decreto 2.746/2018, por 

membros da Associação dos Moradores de Gamboa, Clube de Mães e dos 

Pescadores e Aquicultores, Sociedade Beneficente São João, Igreja Católica e Batista 

e; não inclui representantes do setor do turismo, o que seria de grande valia a sua 

participação em ações que visem o desenvolvimento sustentável de Cairu. 

A participação social no processo das políticas públicas da cidade começa a 

ganhar mais vigor, através de ações fortes e organizadas da Associação Comercial e 

Empresarial de Cairu, dos jovens das ilhas que já conseguiram se movimentar e se 

estruturaram em torno da criação da Secretaria da Juventude e dos líderes 
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comunitários dos povoados das ilhas, que atuam em defesa das suas comunidades.  

De um lado, uma grande parte da população entende que é dever dos gestores 

públicos administrarem a cidade e de outro lado, os agentes públicos promovem 

poucas ações que viabilizem a gestão participativa alinhada aos princípios da 

governança pública. Contudo, apesar da aparente apatia social frente às questões 

das políticas públicas, estes grupos estão se organizando e cobrando da 

administração pública mudanças urgentes que incluam os cidadãos nas escolhas das 

políticas adotadas para a sua comunidade e estão exercendo uma fiscalização mais 

ativa sobre a atuação do poder público local. 

Segundo Virgens (2016, p.84), “Em nível local foi possível constatar que não 

existe, uma participação efetiva. O próprio Plano Diretor se refere ao processo de 

participação no município da seguinte maneira”:  

é uma prática comum da prefeitura do município de Cairu atuar sem 
considerar a opinião da comunidade. As modificações na estrutura 
administrativa, por exemplo, parecem acontecer sempre que alguma situação 
conjuntural sugere tal mudança, sem se fazer uma reflexão quanto aos 
impactos da alteração da estrutura no funcionamento geral da gestão 
municipal. Isto se dá por conta do alto grau de centralização no momento de 
se tomar decisões. (VIRGENS, 2016, p. 84 apud CAIRU, 2004) 

  
Apesar de esta ser uma consideração realizada numa gestão de outro partido, 

a realidade atual não é diferente e não ocorre nem sob a forma de pseudoparticipação. 

(VIRGENS, 2016, p.84). 

1.  Ecoturismo ou Turismo de Massa 

Os principais destinos turísticos da cidade estão em Morro de São Paulo, 

Boipeba e Cairu que possuem características e políticas distintas entre si. Boipeba e 

Cairu apresentam um crescimento mais sustentável, respeitando e mantendo sua 

cultura local. Observa-se uma preocupação, nas comunidades de Boipeba e Cairu, 

que são contrários ao turismo de massa, com a geração de renda aos seus moradores 

com o cultivo de culturas locais e o uso sustentável do ambiente natural com o 

ecoturismo, equilibrando o fluxo de pessoas nas ilhas. O controle está na base 

comunitária dos povoados que formam as lideranças locais. 

Morro de São Paulo, já diverge das outras ilhas e espelha completamente o 

turismo de massa.  O local tem o seu próprio site, agenda de eventos anual de shows 

e festas noturnas, que atraem multidões nos finais de semana, feriados e época de 

férias escolares. Pela proximidade à cidade de Salvador, o local se apinha de pessoas, 
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gerando um caos humano e ambiental nos dias de festas ou de shows. O Morro é 

tomado por empresários migrantes de outras regiões do país e do mundo (argentinos 

em sua maioria) que ditam as regras no local com turismo de massa, onde as 

pousadas, restaurantes, bares e lojas de marcas se aglomeram na orla da ilha e em 

torno de sua praça. Ao adentrar nas ruelas para o interior do Morro percebe-se os 

efeitos negativos deste turismo predatório, no qual os córregos já estão secos e cheios 

de lixo, o esgoto escorre livremente, que se somam as favelas e a má conservação 

das áreas públicas e privadas.  

A Associação Comercial e Empresarial de Cairu é uma das organizações que 

tem promovido ações com o objetivo de participar efetivamente dos processos de 

decisão nas diversas áreas governamentais e fiscalizar a atuação governamental, em 

especial a correta destinação do dinheiro público. A preocupação é devida, pois a 

cadeia do turismo da cidade possui 12 mil leitos em 220 estabelecimentos para 

hospedagem e 125 bares e restaurantes, com geração de 4 mil empregos. Esta foi a 

forma de apropriação do meio para atender as demandas imediatas dos moradores e 

de empresários que, contudo, não observa práticas de planejamento que poderiam 

orientar atividades de forma harmônica com as fragilidades ambientais e das 

necessidades sociais da população moradora e visitante. 

2. Secretaria Municipal da Juventude 

Em entrevista a um jovem residente da ilha de Cairu, o mesmo relatou que o 

movimento dos jovens interessados no futuro de suas comunidades resultou na 

formação da Secretaria Municipal da Juventude, no qual os jovens se organizam e 

participam ativamente da vida política da cidade, atuando na melhoria da qualidade 

de vida de seus povoados.  

À Secretaria Municipal de Juventude compete articular, juntamente com 
outros órgãos do Executivo Municipal, normas e procedimentos ao 
planejamento, execução e acompanhamento das políticas públicas que 
possibilitem aos jovens a integração e a participação nos processos de 
construção de um Município próspero, melhoria da qualidade de vida, 
aumento da empregabilidade e da igualdade e oportunidades, apoio na 
seleção técnica de benefícios de programas sociais, organização de canais 
de comunicação e participação da sociedade civil e das diversas 
comunidades do Município, para que sejam indicadas prioridades na questão 
da juventude, viabilizar o acesso à cultura e à educação plena. (PORTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, 2018). 
 

 

A Secretaria tem como funções:  
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I- Formular a política municipal da juventude; II- Acompanhar, avaliar e criar 
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, 
educacional e lazer da juventude; III- Colaborar com as demais secretarias e 
órgãos do Município, na implementação de políticas voltadas para a 
juventude; IV- Desenvolver estudos e pesquisas sobre o jovem; V- Promover 
e organizar seminários, cursos, congressos, fóruns e outros correlatos de 
interesse da juventude, em parceria com órgãos competentes da Secretaria 
Municipal de Administração; VI- Estabelecer parcerias, mediante convênio, 
contrato ou acordo de cooperação, com entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, com vistas a promover projetos nas áreas 
político- jurídicas de apoio à juventude; VII- Fortalecer as ações voltadas aos 
movimentos associativos da juventude. (PORTAL PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAIRU, 2018). 
 

Uma das ações originadas na Secretaria da Juventude é a disponibilização de 

pontos de acesso de Internet ao público. 

3. Cidade Digital, acesso à Informações e Rede de Relacionamentos 

O Programa da Cidade Digital, como detalhado nas ações da cidade de 

Ilhabela, também foi adotado na cidade de Cairu, interligando as áreas administrativas 

e disponibilizando pontos de acesso ao público em geral, inicialmente na ilha de Cairu, 

devendo se estender para os demais povoados. A iniciativa dos pontos de acesso 

públicos foi da Secretaria da Juventude, que reivindicou ao poder público acesso 

gratuito a web, como forma de se manterem atualizados das informações da web. O 

acesso à Internet facilita o contato dos moradores entre as ilhas do município. 

4. Esgoto e Lixo a céu aberto. Um problema de todos e para todos 

Nos estudos sobre a cidade, o esgotamento sanitário já demonstrou ser um 

grave problema do município. Em 2015, somente 21,16% da população era atendida, 

comparado a 50,03% da média nacional e observou-se que não houve evolução nos 

últimos anos, pois em 2009, a população atendida era de 22,24%. 

Há de se considerar como em Ilhabela, a necessidade de infraestrutura 

diferenciada para um município arquipélago, por outro lado, de igual forma, segundo 

dados do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o município 

recebeu só de royalts do petróleo e gás natural em 2017, R$ 6.911.378,09 dentre os 

R$ 31.413.543,49 repassados pelo governo federal. 

Na visita à cidade em novembro de 2017, os residentes entrevistados 

reclamaram do esgoto à céu aberto nas ruas, nas praias e do mau-cheiro. Foi 

observado a presença de lixo nos córregos já secos ou quase secos do Morro de São 

Paulo, que não possuía, separação de lixo à época. A Ilha de Boipeba tinha a 



91 
 

separação de lixo, que era levado à cidade de Valença para a reciclagem, e a ilha de 

Cairu se destacou na limpeza de suas ruas e rios. A Associação Comercial e 

Empresarial de Cairu à época já reclamava diariamente à Prefeitura das condições do 

esgoto e do lixo nas áreas da cidade e promovia reuniões com o órgão buscando 

soluções para o problema.  

Acompanhando as notícias da cidade via jornais da web (BACIDADES, 

METRO, CORREIO DA BAHIA)   desde a visita, os cidadãos que até então delegavam 

o poder da gestão das políticas públicas à esfera da Prefeitura, iniciaram um 

movimento pelas redes sociais que se somaram aos líderes comunitários das ilhas e 

à Associação Comercial e Empresarial de Cairu, e seguiram para protestos públicos 

e carta ao governador da Bahia solicitando a atuação da Prefeitura para a correta 

destinação do lixo e investimentos no saneamento básico 

Pelos relatos e fotos dos internautas o lixo se acumula nas ruas, praias, 

córregos e matas das ilhas. Até mesmo em Boipeba, o lixo separado parou de ser 

recolhido. A Prefeitura alegava falta de recurso. O caso do lixo foi para a Justiça, que 

ordenou a Prefeitura realizar o destino imediato e correto do lixo. 

O caso não reflete uma ação positiva de gestão participativa ou práticas de 

transparência e prestação de contas, porém denota a importância da participação 

popular no controle social das políticas públicas e a força de articulação de um povo. 

5. Transparência e Prestação de Contas 

A Prefeitura mantém um Portal da Transparência, com suas receitas e 

despesas atualizadas mensalmente, entretanto não são de fácil visualização ao 

cidadão. O Diário Oficial é eletrônico e atualizado. A LDO e LOA estão atualizados em 

2018 e constam no portal. O PPA 2018 está disponível, mas vale destacar que a última 

Assembleia Pública realizada foi em setembro de 2017 para expor o PPA. Não foram 

observadas novas Assembleias ou Consultas Públicas. A folha de pagamento não 

está alimentada com seus respectivos dados no portal.  

A única placa de obra encontrada na cidade se encontrava na revitalização da 

Fortaleza do Morro de São Paulo que abrigará um museu e anfiteatro. 

A Prefeitura cobrava a Taxa de Preservação Ambiental - TPA dos turistas que 

adentravam o Morro de São Paulo, porém foi extinta pelo Tribunal de Justiça da Bahia 

em 2016. Quando do segundo dia de visita ao Morro de São Paulo no dia 01 de 
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novembro de 2017, dia de shows e festas, uma imensidão de turistas foi ao local, a 

Prefeitura orientou os turistas em fila única para pagar a taxa. Ao questionar o agente 

público, a mesma disse se tratar de Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (Tupa), 

válida a partir daquela data, sendo que todos os folders, ingressos estavam como TPA. 

O argumento dado ao uso do material indevido foi de os impressos não ficarem 

prontos a tempo.  

 

Caldas Novas/GO 

Os estudos sobre a cidade iniciaram em setembro de 2017 e a visita à cidade, 

as entrevistas e as observações foram realizadas em maio de 2018. O turismo é 

principal fonte de geração de renda e está totalmente dependente de um único recurso 

natural, “a água”.  Em torno da preservação deste recurso que a cidade se mobiliza 

em várias frentes de educação, preservação e geração de renda. Contudo, os poderes 

públicos é que agem como agentes educadores, transformadores e reguladores da 

sociedade. Não foram observados eventos significativos originados na sociedade. Os 

residentes entrevistados demonstram certa preocupação com o uso da água, porém 

como a cidade está crescendo, os turistas estão chegando, há escolas sendo 

inauguradas, e a água está à disposição, não vem motivos para grandes inquietações, 

mas aderem aos programas e projetos propostos pela gestão públicas e pelas 

instituições de ensino que desempenham papel relevante na cidade. Neste contexto 

é importante destacar as seguintes ações: 

1. Parques Aquáticos, Clubes e Rede Hoteleira 

Segundo o guia turístico oficial de Caldas Novas, a região que inclui a Cidade 

de Rio Quente é a maior estância hidrotermal do mundo, está entre os dez melhores 

destinos turísticos do Brasil, entre os dez melhores parques aquáticos do Brasil e entre 

os quinze do mundo. Com temperaturas amenas o ano todo, com águas termais que 

variam de 27 a 58 graus Celsius, a região atrai um fluxo de 4 milhões de turistas por 

ano. A cada final de semana (5ªfeira a Domingo) a vinda de turistas ou dos moradores 

flutuantes faz dobrar o número de pessoas na cidade, que possui o segundo maior 

parque hoteleiro do país, com cerca de 140 mil leitos distribuídos em clubes, hotéis, 

pousadas e apartamentos para locação. 37 mil novos leitos estão em construção. 
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As agências de turismo e os clubes desempenham papel fundamental em 

manter este fluxo de turistas. A cidade tem em sua agenda anual o Caldas Country, 

festival de músicas sertanejas que acontece no mês de novembro e atrai cerca de 1,2 

milhões de pessoas, segundo informações fornecidas pelo gestor público 

entrevistado. Em 2017, a cidade repetiu o evento musical no mês de julho com o 

Festeja Caldas Novas, incluindo outros tipos de música, para atrair mais turistas. 

De acordo com os residentes e os gestores públicos entrevistados a 

sociedade se prepara em ações integradas e coordenadas pela Prefeitura, com as 

agências de turismo, rede hoteleira, comercio, instituições de ensino e sensibilização 

da comunidade para a recepção dos turistas. 

A rede de parques, clubes e de hotelaria também atua de forma proativa na 

mudança da cultura da sociedade incorporando ações sustentáveis, de reuso da água, 

consumo consciente e reciclagem do lixo. Na cidade somente estas redes realizam a 

separação do lixo e reciclagem do lixo. A expansão para as residências está prevista 

para outubro de 2018. 

2. Participação Social dos Alunos e Professores 

Na pesquisa documental, nas entrevistas e nas observações destaca-se a 

participação social ativa dos alunos e professores, desde o ensino fundamental até a 

universidade, nos cuidados com o meio ambiente. A Prefeitura investe em programas 

socioeducativos aos alunos, para que eles sejam os multiplicadores dos 

conhecimentos adquiridos. No nível universitário, os alunos e professores atuam em 

pesquisas e projetos sobre turismo e meio ambiente em conjunto com a administração 

pública, como pesquisas da demanda turísticas, projetos inovadores voltados à 

preservação do meio ambiente, ações socioeducativas aos turistas e moradores. 

A relação de proximidade da educação com as políticas públicas pode ser 

traduzida na escolha para secretário do meio ambiente e recursos hídricos, de um 

professor universitário graduado em Turismo e Hotelaria e Mestre em Qualidade e 

Meio Ambiente, quebrando a hegemonia de indicações políticas ao cargo. 

O programa Fiscais Amigos da Natureza tem a coordenação do Departamento 

Municipal de Educação Socioambiental da Secretaria de Educação de Caldas Novas 

e atua a doze anos em toda rede de ensino de Caldas Novas, promovendo ações 

como uso racional da água, combate à dengue, projeto sombras (plantio de mudas 
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nas calçadas), limpeza e preservação dos mananciais, recuperação de áreas 

degradadas próximas às nascentes. O projeto conta com símbolos de dois fantoches 

Tom e Iza que trazem ao projeto um ar descontraído, mas que na prática faz com que, 

cada criança ou adolescente seja, um fiscal da residência onde mora e da sua rua, 

envolvendo a família e vizinhos no cuidado com a água e com o lixo especialmente.  

3. Casa dos Conselhos da Rede de Ensino 

Caldas Novas inaugurou em 2017, a Casa dos Conselhos, de forma diferente 

de Ilhabela, a Casa reúne três conselhos de ensino:  O CME (Conselho Municipal de 

Educação), o CAE (Conselho Municipal de Alimentação Escolar) e o FUNDEB (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação). A transferência dos Conselhos para um espaço único e 

independente foi uma reinvindicação dos seus membros com o objetivo de garantir a 

transparência e maior participação da sociedade. 

Foram identificados outros Conselhos no município como Conselho Municipal 

de Políticas sobre Drogas, do Turismo, da Saúde, da Criança e do Adolescente.do 

Desenvolvimento Urbano, do Meio Ambiente.  

4. Associação das Empresas Mineradoras das Águas Termais de Goiás - AMAT  
Fundada em 2001, tem 60 empresas associadas e atuam em projetos e estudos 

sobre as águas termais. A AMAT coordena a vazão de águas termais às empresas 

licenciadas para a captação das águas termais. A Associação monitora a meteorologia 

da Serra de Caldas Novas, a preservação e o nível dos aquíferos. 

As empresas associadas que pertencem a rede de parques, clubes e hotéis 

trabalham em ações conjuntas visando a preservação do fluxo normal de águas a 

longo prazo. Todas as piscinas são abastecidas com as águas termais, porém 

atualmente, as empresas mantem uma sequência de temperaturas nas águas das 

piscinas, desta forma, um parque terá uma piscina com a água mais quente, recém 

captada dos aquíferos, outra com temperatura mais amena e outras mais frias, 

captadas a mais tempo dos aquíferos. Além disso, depois desse ciclo, a Associação 

incentiva projetos de reuso desta água em seu ciclo final, seja na limpeza ou 

manutenção de jardins, para só depois ser descartada em corpos hídricos.  

De outro lado, a AMAT atua junto ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral - DNPM, fornecendo informações técnicas necessárias a fim de subsidiar o 
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órgão no licenciamento de novos poços, entretanto desde 1996, quando se registrou 

o menor nível de água dos aquíferos é que não se permite abertura de novos 

aquíferos. Atualmente há 89 poços termais regularizados e monitorados. (ANDRADE 

e ALMEIDA, 2012, p. 106). 

Estas ações em conjunto com as ações promovidas pela Prefeitura na 

recuperação e preservação do meio ambiente, sobretudo de áreas próximas aos 

mananciais tem garantido o fluxo normal de águas termais desde 1996, pois estas 

águas dependem de um ciclo de águas das chuvas que penetram no solo e nas 

rochas, a profundidades de 1.000 metros, de onde são bombeadas através de poços. 

A gestão participativa e integrada sobre o processo de captação e uso racional 

das águas termais demonstram que é possível interligar as ações de vários órgãos 

em conjunto com a participação da sociedade para assegurar a geração de renda e a 

preservação do recurso natural. 

5. Expansão Imobiliária, Saneamento e Integração de Órgãos Municipais 

Este tema é abordado não como um caso de sucesso, mas como ações 

isoladas, sem a visão de futuro, podem alterar a história de uma cidade e gerar uma 

dívida ambiental que em algum momento precisa começar a ser revertida. 

A partir da década de 1970, vários poços termais foram abertos e grandes 

empreendimentos turísticos se instalaram na região, apoiados na exploração da água 

termal. A população cresceu, a expansão imobiliária acompanhou e abriu novas 

possibilidades de geração de renda, com a construção de hotéis e prédios destinados 

aos moradores flutuantes e aos turistas que alugam estes imóveis.  

Pelo crescimento urbano, os solos foram impermeabilizados pelo asfalto e 

concreto, impedindo a infiltração das águas das chuvas e interferindo no ciclo das 

águas termais, diminuindo o fluxo destas águas. Somados a estes problemas, os 

investimentos e controle no saneamento básico, sobretudo do adequado esgotamento 

sanitário não acompanharam a expansão imobiliária predatória presente na cidade. 

Dados do IBGE de 2013 indicam que somente 36,10% da população é atendida com 

esgotamento sanitário. 

Na observação da cidade é possível verificar que o comercio, os prédios 

residenciais cresceram em volta dos parques e clubes, que hoje parecem estarem 
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espremidos no centro da cidade, sem infraestrutura externa necessária, sequer para 

abrigar os vários ônibus de turismo que chegam todos os dias. 

Na entrevista ao gestor público, este assunto foi questionado e o mesmo 

informou que atualmente as licenças de construção e as obras da Prefeitura são 

concedidas e aprovadas sob minuciosa análise dos efeitos ambientais, cumprindo as 

normas de um adequado saneamento básico, e que a Prefeitura investe na 

adequação das estruturas antigas. Há de se observar que Caldas Novas é a única 

cidade da amostra que mantem em sua estrutura, o Departamento Municipal de Águas 

e Esgotos de Caldas Novas – DMAE.  

O gestor relatou que atualmente os projetos de futuras obras tanto públicas 

quanto privadas, são analisados de forma conjunta por técnicos das Secretarias do 

Meio Ambiente, de Obras e Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Rural e do 

Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Caldas Novas, afim de estancar 

problemas futuros. 

6. Transparência e Prestação de Contas 

A Prefeitura mantém Portal da Transparência com as receitas, despesas, folha 

de pagamento e demais contas contábeis e leis atualizado mensalmente, porém não 

é de fácil acesso e leitura ao cidadão. Possui o Diário Oficial eletrônico atualizado. 

Um diferencial encontrado neste portal é que a Prefeitura oferece o portal Web 

TV, no qual o cidadão pode acompanhar on line os pregões, licitações e eventos da 

Prefeitura. Os vídeos ficam arquivados neste portal para consultas futuras.  

Na pesquisa documental, nas entrevistas e na observação não foram 

identificadas ações intensas ou inovadoras que busque a participação social via 

assembleias ou consultas pública, mas percebe-se a importância que administração 

pública municipal canaliza na educação dos jovens e na participação social dos 

mesmos em ações que tem o seu cunho teórico, mas que são desenvolvidos em 

ações práticas com a sociedade, formando uma nova geração mais consciente de 

seus direitos e deveres de cidadão. 
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Mateiros/TO 

A visita, as entrevistas e a observação não participante na cidade de Mateiros 

ocorreram em maio de 2018, porém os estudos iniciaram em novembro de 2017. 

Mateiros é a cidade da amostra com a menor população, com 2.614 habitantes, mas 

com a maior área territorial de 4.617,30 km2. A emancipação da cidade é 

relativamente recente, 1991; contudo o maior desafio dos seus moradores é o acesso 

às cidades mais próximas, pois as estradas arenosas sofrem danos rápidos com os 

efeitos dos períodos de seca ou de chuvas extremas.  

Identificar as ações da gestão participativa e práticas alinhadas aos princípios 

de governança pública exige um olhar diferenciado para esta cidade e sua 

administração pública municipal. A cidade não dispõe de estruturas administrativas 

grandes e complexas e nem de redes informatizadas, até porque o sinal de Internet 

ainda deixa a desejar na região, mas percebe-se claramente o otimismo, a 

solidariedade e o cuidado com as pessoas e o meio ambiente entre seu povo. A cidade 

cresce economicamente, mas sem deixar de lado o cuidado com sua gente e a riqueza 

ambiental em que estão inseridos, que formam o núcleo de referência para a tomada 

de decisões de políticas públicas. Mantendo-se neste contexto é identificado as 

seguintes ações que estão promovendo a maior participação da comunidade nas 

escolhas das políticas públicas adotadas. 

1. Empreendorismo Local  

A região do Jalapão recebe turistas o ano inteiro, sobretudo nos meses de 

seca, que vão de maio a setembro, mas não dispõem de infraestrutura necessária 

para atendê-los, desde pousadas, restaurantes e postos de combustível. Diante deste 

fato, a gestão pública em parceria com o Sebrae vem incentivando e capacitando a 

comunidade local a empreender novos negócios. O consultor do Sebrae relatou que 

neste ano foram abertas 35 empresas, entre pousadas, pequenos comércios, 

agências de turismo e restaurantes. Observa-se que proprietários de imóveis 

residenciais estão ampliando suas residências e as transformando em pousadas, 

almoços que eram servidos nas casas das pessoas já estão se transferindo para 

novas construções. Não se percebe migração de empreendedores de outras regiões 

para a cidade e sim uma conscientização do empoderamento dos cidadãos nativos.  
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O Jalapão também é conhecido pela produção de artesanato do capim 

dourado, produzido originalmente na comunidade quilombola Mumbuca de Mateiros. 

Atualmente, há outras comunidades da região que também produzem o artesanato, 

nas quais as artesãs estão organizadas em associações para cultivar, produzir e 

comercializar as peças, que geram a renda para a manutenção das comunidades.   

2. Educação e Participação social 

A participação social na elaboração e controle das políticas públicas vem 

crescendo com o tempo. O gestor público entrevistado relatou que as pessoas têm se 

interessado mais pelos assuntos políticos, sendo a saúde, educação e preservação 

do meio-ambiente as áreas de maior interesse. O município tem três Conselhos 

Municipais formados: do Turismo e Meio Ambiente, Saúde e Educação. 

Com forte apoio do governo estadual, a educação tem destaque na vida dos 

mateirenses. A cidade tem 11 escolas entre urbanas e rurais, do nível fundamental ao 

médio e tem extensões de ensino semipresenciais universitários com a Universidade 

de Tocantins. Observa-se grande fluxo de crianças indo às escolas e transportadas 

por ônibus escolares, quando suas casas se encontram em locais mais distantes das 

escolas. Os gestores públicos são incentivados a estudarem pelos cursos de Ensino 

a Distância – EAD e relataram o quanto já aprenderam e como repassam os 

conhecimentos à comunidade.  A comunidade demonstra cuidado especial com as 

futuras gerações, tanto ao seu estudo quanto à sua segurança. 

3. Garantia da Saúde Básica 

A assistência à saúde da população é o tema que demonstra ser uma das 

prioridades entre os cidadãos de Mateiros e é por ela que a participação social 

encontra maior adesão em participar na definição das políticas púbicas. Os residentes 

entrevistados relatam que o atual prefeito ganhou as eleições na promessa de 

melhorar as condições desta assistência.  

A cidade tem desafios próprios a enfrentar diariamente na assistência à 

saúde, que possui uma Unidade Básica de Saúde – UBS no centro da cidade e um 

posto de saúde na Vila Panambi. As unidades não possuem médicos, somente 

técnicas de enfermagem, o que leva muitos moradores a serem conduzidos e tratados 

nos hospitais das cidades de Porto Nacional e Palmas, distantes de Mateiros, 219 e 

300 km respectivamente, conduzidos por veículos da Prefeitura em estradas de terra, 
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areia e buracos, onde só se consegue andar com veículos com tração. O gestor 

público relata que boa parte das verbas repassadas pelo governo estadual e das 

arrecadações são gastas com a hospedagem dos moradores nestas cidades. Toda 

gestante é levada à estas cidades, principalmente Palmas, para terem os seus filhos.  

Os residentes mencionaram que a gestão pública anterior não conseguiu pagar os 

custos das hospedagens e a população ficou desassistida, porem a situação foi 

regularizada na atual gestão. Esta ação do povo demonstra a força coletiva de uma 

comunidade em mudar um status quo. 

4. Regularização Fundiária 

De acordo com o gestor público entrevistado, boa parte dos imóveis da cidade 

de Mateiros depende da regularização fundiária. Portanto os moradores não têm a 

propriedade, mas também não tem o IPTU a pagar. Muitos IPTUs são pagos de forma 

voluntária, com o objetivo de auxiliar a Prefeitura em suas ações. 

A administração pública atual, por reinvindicação da sociedade, mas também 

em benefício próprio para arrecadação de impostos, está realizando os serviços 

técnicos de topografia e trâmites jurídicos necessários à regularização da propriedade.  

5. Reuso do lixo 

A cidade não tem os serviços de separação e reciclagem do lixo, entretanto 

por meio da ação conjunta dos gestores públicos e membros da comunidade, os 

mesmos estão ensinando os demais moradores a reusarem o lixo, como por exemplo: 

os pneus são usados na lavoura para proteger os troncos das arvores ou como uma 

espécie de divisão nas culturas, nos parques ou jardins das casas. O lixo orgânico, 

sempre que possível, é reutilizado como adubo. A mensagem que pretendem passar 

é reduzir ao máximo a geração de lixo e não deixar o lixo exposto ao tempo. 

6. Projeto Corredor Ecológico da Região do Jalapão 

O Jalapão contem cinco unidades de conservação de proteção integral: a 

Estação Ecológica (ESEC) Serra Geral do Tocantins, a Estação Ecológica do Rio 

Preto, o Monumento Natural (MN) Canyons e Corredeiras do Rio Sono, o Parque 

Estadual (PE) do Jalapão e o Parque Nacional (PN) das Nascentes do Rio Parnaíba. 

A região também abriga seis unidades de conservação de uso sustentável: as Áreas 

de Proteção Ambiental (APA) Serra da Tabatinga, do Jalapão e a do Rio Preto e as 
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Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) Catedral do Jalapão, Fazenda 

Calixto e Mina d’Água. (ICMBIO, 2018). 

O Projeto Corredor Ecológico da Região do Jalapão é uma iniciativa do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, em cooperação técnica 

com a Agência Japonesa de Cooperação Internacional – JICA, Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Tocantins - SEMADES,  

Secretaria do Planejamento e Modernização da Gestão Pública do Estado do 

Tocantins – SEPLAN, do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins, Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado da Bahia, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Estado da Bahia – INEMA e do Ministério do Meio Ambiente - MMA,  

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Turismo de Mateiros, dentre outras 

importantes instituições que atuam na região. (ICMBIO, 2018). 

O Corredor Ecológico é um instrumento de gestão e de ordenamento territorial, 

legalmente constituído pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC (lei 9.985 de 18 de julho de 2000) e tem como objetivo principal a 

preservação dos ecossistemas da região por meio do fortalecimento da integração 

entre as unidades de conservação federais e estaduais junto as comunidades do 

Jalapão, permitindo a elaboração de planejamento participativo para definir as 

estratégias e as ações necessárias para manter ou restabelecer a conectividade 

ecológica entre as áreas protegidas da região do Jalapão. (ICMBIO, 2018). 

Dentre as iniciativas do projeto se destaca a formação dos condutores de 

turismo, como são chamados os guias turísticos do Jalapão, no Centro de 

Capacitação e Educação Ambiental - CCEA em Mateiros. Os condutores são 

moradores das comunidades que são treinados no Centro para atuar na área das 

unidades de conservação e atuarem como replicadores dos conhecimentos de 

preservação e manejo consciente aos demais moradores.  

A Prefeitura está se estruturando para implantar neste ano, o ICMS ecológico 

na cidade, com o apoio do governo estadual. 

As esferas públicas, órgãos não governamentais e as comunidades trabalham 

integrados na preservação e uso sustentável das áreas do Jalapão, gerando renda, 

inclusão social e preservação do meio ambiente. 
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7. Transparência e Prestação de Contas 

A Prefeitura possui Portal da Transparência atualizado até 2017, com as 

devidas receitas e despesas. A Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO, a Lei 

Orçamentaria Anual - LOA e o Plano Plurianual – PPA estão disponíveis no portal, 

porem desatualizados. O gestor público entrevistado afirma que há o plano diretor da 

cidade, porém não foi localizado, o que demonstra não ser utilizado de forma rotineira. 

Na visita à cidade não foi encontrado placas de obra com as informações do 

investimento público. 

A primeira audiência pública foi realizada em setembro de 2017, na qual o 

Prefeito apresentou o cumprimento das metas fiscais aos vereadores e à sociedade e 

destacou o objetivo das audiências públicas em definir as prioridades e metas da 

administração pública municipal em conjunto com a participação da sociedade. 

 

Considerações Fase 1 - Gestão Participativa e Práticas de Governança Pública 

A seleção das políticas segue as etapas definidas na metodologia e são as que 

se destacaram na fase da coleta de dados, com relação às ações da administração 

pública municipal das cidades que promovam a gestão participativa e as práticas de 

governança pública ou, em alguns casos, a parcialidade destas.    

Cada cidade apresenta um nível de amadurecimento distinto no processo de 

gestão participativa e nas práticas de governança pública. A gestão participativa 

envolve a participação popular, mas também a participação do quadro de profissionais 

da administração pública local, enquanto que dos princípios da governança pública 

ficou mais evidente na coleta de dados, a cobrança da sociedade pela transparência 

e a prestação de contas dos gestores públicos. O nível de maturidade dos processos 

de políticas públicas analisados apresenta relação com a história e cultura da cidade. 

É importante observar que determinada cidade pode já ter passado por 

processo identificado e descrito para outra cidade e não ter sido mencionado, pois não 

é um tema recente ao município. O plano diretor participativo é um exemplo desta 

observação: está selecionado na cidade de Bombinhas, entretanto outras cidades já 

passaram por este processo, que é o caso de Ilhabela e Caldas Novas. 
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O quadro 04 resume as políticas públicas selecionadas por cidade e estão 

classificadas em gestão participativa e governança. 

POLÍTICAS BOMBINHAS ILHABELA CAIRU CALDAS 
NOVAS 

MATEIROS 

Gestão 
Participativa 

Plano Diretor 
Participativo 
 
Projeto Orla - 
Projeto de 
Gestão 
Integrada da 
Orla Marítima 
 
Saúde – 
Atendimento 
de 100% das 
consultas e 
exames 
básicos 
 
Plano 
Municipal de 
Educação de 
Bombinhas 
2015 – 2025 
 
Expansão do 
saneamento 
básico para 
97% do 
município até 
2021 
 
Coleta 
seletiva de 
lixo e projeto 
Bota Fora. 
 
 

Projeto Orla - 
Projeto de 
Gestão 
Integrada da 
Orla Marítima 
 
Agenda Anual 
de Eventos 
para a Geração 
de Renda 
 
Regularização 
Fundiária 
 
Casa dos 
Conselhos 
 
Saneamento 
Básico aos 
Bairros 

Ecoturismo ou 
Turismo de 
Massa 
 
Secretaria 
Municipal da 
Juventude 
 
Esgoto e Lixo a 
céu aberto. Um 
problema de 
todos e para 
todos 

Parques 
Aquáticos, 
Clubes e Rede 
Hoteleira 
 
Participação 
Social dos 
Alunos e 
Professores 
 
Casa dos 
Conselhos da 
Rede de Ensino 
 
Associação das 
Empresas 
Mineradoras 
das Águas 
Termais de 
Goiás – AMAT 
 
Expansão 
Imobiliária, 
Saneamento e 
Integração de 
Órgãos 
Municipais 
 

Empreendorismo 
Local  
 
Educação e 
Participação 
social 
 
Garantia da 
Saúde Básica 
Regularização 
Fundiária 
 
Reuso do lixo 
 
Projeto Corredor 
Ecológico da 
Região do 
Jalapão 
 
 

Governança Transparência 
e Prestação 
de Contas 
 

Projeto Cidade 
Digital 
 
Transparência 
e Prestação de 
Contas 
 

Cidade Digital, 
acesso à 
Informações e 
Rede de 
Relacionamentos 
 
Transparência e 
Prestação de 
Contas 
 

Transparência 
e Prestação de 
Contas 
 

Transparência e 
Prestação de 
Contas 
 

 
Quadro 4 – Políticas de Gestão Participativa e Práticas de Governança. 
Fonte: Elaborada pela Autora. 
 

 
Percebe-se que as políticas públicas que integram no seu processo a 

participação social, também demonstram o exercício dos princípios da governança 

pública de legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, 

transparência e prestação de contas (accountalility).  Conclui-se, portanto, que uma 

gestão pública participativa coexiste com os princípios de governança pública. 
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Quando da coleta de dados sobre a tríade econômica-social-ambiental, 

observa-se a polarização inicial das prioridades da sociedade, que se concentram na 

geração de renda e preservação do meio ambiente, especialmente com a questão do 

esgoto sanitário, presentes em todas as entrevistas das cidades da amostra. As 

questões que envolvem o saneamento básico nestas cidades estão mais evidentes à 

sociedade, pois elas dependem economicamente, pelo turismo, de suas belezas 

naturais, que estão sendo comprometidas pela falta de saneamento básico adequado, 

e não pela causa de vários outros problemas, como à saúde, por exemplo. 

Os temas prioritários relacionados à questão social da tríade se concentram na 

saúde e educação, e a maioria tem o entendimento que a melhoria destas depende 

diretamente do crescimento econômico e não das escolhas na priorização das 

políticas públicas do município. 

A participação social na elaboração e controle das políticas públicas têm 

alterado a prioridade das implementações das políticas públicas e a forma de 

relacionamento entre a sociedade e a administração pública municipal. Quanto mais 

organizada e atuante for a sociedade civil na gestão do seu munícipio, mais esta 

sociedade tem o sentimento de pertencimento e comprometimento com o futuro de 

sua cidade e observa-se poucas críticas ao poder público, mesmo quando os desafios 

são enormes e os recursos são escassos. 

Segundo Mitchell (2017), é possível mudar o status quo, com uma visão 

progressista e emancipadora da soberania nacional, baseada na soberania popular, 

no controle democrático da economia, no pleno emprego, na justiça social, na 

redistribuição dos ricos para os pobres, a inclusão e, mais geralmente, a 

transformação sócio ecológica da produção e da sociedade. A soberania popular é 

alcançada pela participação social no processo das políticas públicas.  

Entretanto, a efetiva participação social apresenta impasses e obstáculos 

condicionantes que definirão o rumo que cada sociedade tenderá frente as questões 

apresentadas. Os níveis encontrados destes impasses e obstáculos se diferenciam 

entre as cidades, regiões e países, seja por fatores culturais, geográficos ou 

econômicos.  A aceitação de que há estes limites e a reflexão de como transpor tais 

limites pela gestão pública e pela sociedade civil já será um avanço na maturidade 

dos seus valores democráticos e na eficiência dos seus planejamentos e controles. 
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Patrício Netto (2010) cita os impasses e obstáculos na formatação das políticas 

públicas: 
Alguns impasses e obstáculos ao processo de planejamento merecem ser 
citados como a visão segregada dos problemas e das soluções; a cultura da 
“sobrevivência institucional” do setor público, quiçá do estamento; o uso 
equivocado do poder pelas gestões governamentais, que não atendem os 
interesses do estado, mas de um grupo que ocupa temporariamente o posto 
político; e os desequilíbrios dos investimentos, ora por falta de conhecimento 
do local ora por interesse político.(PATRICIO NETTO, 2010, p. 70-71). 

 
Com base na pesquisa de autores como Castellà e Parés (2012), Faria 

(2009,2011,2017), Milani (2008), Patrício Netto (2010), Tenório (2012, 2016), Zani 

(2011), foram encontrados alguns dos impasses e obstáculos à participação cidadã, 

e que são evidenciados na análise das informações qualitativas coletadas. 

De Cima para Baixo (Top Down): O modelo da participação popular e controle 

social vem formatada de cima para baixo, ou seja, o executivo é que convoca a 

população, sendo que em uma democracia plena, a convocação deveria emanar do 

povo. Este fato, por si só, já se impõe como limitador ao processo, restringindo a 

atuação dos atores envolvidos no processo. 

A concreta incorporação do enfoque territorial como fundamento para as 
políticas de desenvolvimento rural demanda o rompimento com a tradição 
vertical e centralizadora das estratégias de desenvolvimento e a consequente 
valorização das iniciativas locais e da multiplicidade de atores territoriais. 
(ZANI e TENÒRIO, 2011, p. 780). 
 

Sociedade Civil Desorganizada:  A sociedade brasileira não se encontra 

organizada ao ponto de fazer frente aos diversos tipos de manejos políticos. 

Possuímos poucas associações e entidades organizadas que representem o coletivo. 

Clientelismo: As oligarquias estão presentes em todos os municípios brasileiros 

e disputam o poder com as administrações públicas que por vezes se aliam e em 

outras conflitam, mas em ambas as situações, interferem fortemente nas decisões 

políticas em prol de seus próprios interesses.  

Poulantzas (2000) resume as lutas de classe pelo poder no qual: 

Todo poder (e não somente um poder de classe) só existe materializado nos 
aparelhos (e não somente nos aparelhos de Estado). Esses aparelhos não 
são simples apêndices do poder, porem detém um papel constitutivo, pois o 
próprio Estado está presente organicamente na geração dos poderes de 
classe. Entretanto, na relação de poder/aparelhos, e mais particularmente 
luta de classes/aparelhos, é a luta (das classes) que detém o papel 
fundamental, luta cujo campo é o das relações de poder, de exploração 
econômica e de domínio/subordinação político-ideológica. As lutas sempre 
detêm primazia sobre os aparelhos -instituições, e constantemente os 
ultrapassam. (POULANTZAS, 2000, p. 51). 
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Conflito de Interesses: A manipulação ou o direcionamento pelos poderes 

executivos e legislativos locais desde a escolha dos representantes da sociedade até 

a escolha das propostas conflitam em muitos casos com o interesse do coletivo da 

sociedade. 

Faria (2017) analisa a relação entre os interesses específicos sobre o coletivo: 

A questão que precisa ser entendida é que se o Estado, ele mesmo, é o lugar 
privilegiado no qual as decisões coletivas podem ser realizadas, ele é 
também o lugar onde a bem-sucedida organização do bloco hegemônico do 
capital pode definir e realizar seus interesses específicos, a despeito dos 
interesses de outros grupos ou classes sociais. Isto significa que as decisões 
estratégicas não são submetidas aos membros da sociedade em nome da 
vontade geral, pois que se trata de decisões estratégicas privadas. (FARIA, 
2017, p. 145). 
 

Representatividade: Há de se refletir sobre o percentual da população e quem 

está disposto a participar nas formulações das políticas públicas de sua cidade.  

Castellà e Parés (2012) traz a reflexão do fato de os cidadãos não quererem participar; 

e, quando participam, o fazem de forma inconstante; as pessoas dispostas a participar 

são sempre as mesmas. 

Instrumentos e Ferramentas para o Controle Social: Mesmo com a Lei de 

Acesso à Informação, as Conferências, Conselhos de Cidade e das Audiências 

Públicas, a informação para o cidadão, o entendimento dos assuntos é distante, Os 

instrumentos e ferramentas são complexos, não se traduzem em linguagem simples 

ao povo e em algumas situações são agravadas pela ausência de interesse do poder 

público local, em esclarecer os dados e informações de seu governo. 

Capacitação:  a capacitação insuficiente tanto do corpo técnico das gestões 

públicas municipais como dos representantes da sociedade civil para a correta leitura 

e análise dos dados da cidade, para traçar com estas informações, políticas públicas 

que reflitam o real interesse coletivo. Todos os agentes do processo (representantes 

da sociedade civil e servidores públicos das diversas áreas da Prefeitura) deveriam 

ser capacitados, entendendo os objetivos, os conceitos e os processos dos 

instrumentos e ferramentas como Plano Diretor Participativo, Conselho das Cidades 

que buscam a participação cidadã como premissa básica dos seus programas. 

Qualidade dos Projetos: A qualidade dos planejamentos deriva do nível de 

capacitação dos atores envolvidos no processo, ou seja, baixo nível de capacitação 

incidirá em planos precários. Castellà e Parés (2012) ressalta que um processo 

participativo será de maior qualidade se conseguir capacitar os participantes. 
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Atuação da Câmara de Vereadores: O Legislativo possui papel fundamental 

enquanto representante da sociedade civil na elaboração de políticas públicas que 

transmitam e solucionem os problemas diagnosticados na sociedade e fiscalize as 

ações do Executivo. Contudo, cabe aos vereadores terem como foco o bem coletivo 

da comunidade que o elegeu e não o seu bem individual ou de grupos específicos. 

 

Conclui-se que é necessário entender que as etapas que envolvem o processo 

de uma política pública que passam pelo diagnóstico dos problemas da sociedade, a 

priorização (agenda) das ações, a formulação das propostas, sua legalização, a 

implementação, o controle e avaliação da política pública adotada, deve ser resultante 

do diálogo e negociação entre os vários atores sociais, no qual o cidadão deve estar 

presente em todas as etapas, individualmente ou representada em organizações, 

exercendo o seu direito e dever de cidadania. (DYE, 2011, p. 28-50) 

Os impasses e obstáculos que surgem devem ser dialogados e negociados 

com foco no bem coletivo da sociedade, levando ao amadurecimento da relação do 

poderes públicos e sociedade. Patrício Netto (2010) conclui que “entender o 

amadurecimento do processo de planejamento, diz respeito ao autoconhecimento do 

Estado, o que resulta em análises pertinentes à constante ação de melhorias”. 

(PATRICIO NETTO, 2010, p. 69). 

Kraft e Furlong (2010, p. 10) destacam que a política pública é afetada 

diretamente pelas condições sociais e econômicas, pelos valores políticos 

predominantes e pelo humor do público em um dado momento, pela estrutura do 

governo, por normas culturais locais, entre outras variáveis peculiares ao local e ao 

tempo. 

A participação social aliada às práticas de governança pública na formatação e 

controle das políticas públicas aponta como um caminho possível para se alcançar a 

soberania popular sobre a implementação e continuidade de políticas públicas que 

promovam o desenvolvimento sustentável do ambiente em que vive, da sua cidade, 

de seu Estado e de seu país. 

 

 .
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4.2. Fase 2 - Definir um sistema de avaliação de sustentabilidade para cidades 
de pequeno porte 

 
A superpopulação das cidades e as metas dos ODS têm levado centenas de 

cidades a buscar meios de avaliar as tendências urbanas. Muitas formas de avaliação, 

auditoria e sistemas de indicadores para orientar e avaliar melhor os efeitos do 

desenvolvimento urbano estão em vigor. No entanto, sua utilidade ainda está sendo 

questionada e o uso de indicadores na tomada de decisão no processo de políticas 

públicas ainda é raro. Abordagens baseadas em indicadores para melhor orientar o 

desenvolvimento de nossas cidades se prendem a interpretações conflitantes dos 

componentes e estruturas do desenvolvimento sustentável, na escassez e na má 

qualidade de grande parte das informações disponíveis para planejar e atuar em 

nossas cidades. (HOLDEN, 2006, p. 170). 

Segundo Januzzi (2002, p. 51), o uso de indicadores na elaboração e avaliação 

de políticas públicas municipais ganhou relevância no Brasil, após a Constituição de 

1988, com a democratização política, a descentralização administrativa e tributária em 

favor dos municípios e a institucionalização do processo de políticas públicas a nível 

local.  

Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento 
público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, 
possibilitam o monitoramento, por parte do poder público e da sociedade civil, 
das condições de vida e bem-estar da população e permitem o 
aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e os 
determinantes dos diferentes fenômenos sociais. Para a pesquisa 
acadêmica, o indicador social é, pois, o elo entre os modelos explicativos da 
teoria social e a evidência empírica dos fenômenos sociais observados. 
(JANUZZI, 2002, p. 55). 
 

Desafios surgem em torno de selecionar os indicadores em prioridade e em 

torno do seu uso prático. Somam-se a estes, a baixa disponibilidade de dados 

padronizados, abertos e comparáveis; a falta de instituições fortes de coleta de dados 

na escala da cidade para apoiar o monitoramento da evolução dos indicadores e que 

tais indicadores possam traduzir a aplicação da política pública, considerando os 

diversos atores em várias cidades diferentes. (KLOPP e PETRETTA, 2017, p. 92). 

Várias são as formas de elaborar um sistema de indicadores, que podem 

atender à uma área temática, a grupos setorizados, para planejar ou avaliar uma 
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política pública. Surgem também plataformas com o objetivo de monitorar o 

cumprimento das metas da agenda 2030 e de avaliar as smart cities.  

O propósito desta pesquisa está delimitado em definir um sistema de avaliação 

de sustentabilidade para cidades com até 100 mil habitantes, classificadas pelo IBGE 

como de pequeno porte. Para tal, foram utilizados uma amostra dos indicadores 

estabelecidos pela NBR ISO 37 120.2017, que é a norma técnica aprovada e 

publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionada ao 

desenvolvimento sustentável das cidades. 

A norma técnica NBR ISSO 37 120.2017 é o resultado de um estudo que 

examinou mais de 150 sistemas de indicadores de sustentabilidade e foi definida com 

base em critérios de aceitabilidade e credibilidade mundial, e por seu nível de 

abrangência. 

Os indicadores da Norma estão divididos em: indicadores essenciais, que são 

indispensáveis para avaliar a prestação dos serviços urbanos; indicadores de apoio, 

que são recomendáveis ao uso na avaliação da prestação dos serviços urbanos e; 

indicadores de perfil, que são informações básicas que servem para agrupar e 

comparar cidades com características semelhantes. (ABNT, CEE 268, p. 2).  

Os indicadores selecionados são essenciais e de perfil segundo a classificação 

da Norma 37 120 e foram embasados e referenciados ao tripé da sustentabilidade, 

que aborda as dimensões como econômica, social e ambiental. Não foram utilizados 

todos os indicadores listados na NBR ISO 37 120, pois vários deles estão em fase de 

construção pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

No quadro cinco estão listadas as dimensões, os temas estudados, os 

indicadores e as fontes utilizadas para coleta dos dados. Todos os dados utilizados 

para o estudo são de origem secundária, ou seja, foram coletados e tratados por órgão 

do governo ou por instituições não governamentais e disponíveis para consulta via 

Internet. A escolha pelo uso de dados secundários visa atender e analisar o princípio 

da transparência dos dados ao cidadão, que é tema do primeiro objetivo específico do 

projeto da dissertação.
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DIMENSÃO INDICADOR FONTE 

Economia: 
 

 

 

- PIB 

- Pib per capita 

- IDHM 

 

- % Receitas oriundas de 

fontes externas. 

 

https://cidades.ibge.gov.br 

http://www2.datasus.gov.br 

http://www.atlasbrasil.org.br 

https://cidades.ibge.gov.br 

 

Social 
 

Saúde 

 

Educação 

 

 

Renda 

 

 

 

Segurança 

 

 

 

- Mortalidade Infantil 

 

 

- Taxa de Analfabetismo 

- IDEB 

 

- Salário Médio Mensal 

 

 

 

- Taxa de homicídios 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br 

 

http://tabnet.datasus.gov.br 

http://ideb.inep.gov.br 

 

https://cidades.ibge.gov.br 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br 

http://www.guiatrabalhista.com.br 

 

http://tabnet.datasus.gov.br 

http://www.ipea.gov.br 

Ambiental 
 

Água 

 

Esgoto 

 

Energia Elétrica 

 

- % população - água 

encanada. 

- % população – esgoto 

- % população - energia 

elétrica 

- Arborização de vias 

públicas. 

- Urbanização de vias 

públicas. 

 

 

http://www.snis.gov.br 

https://cidades.ibge.gov.br 

http://app.cidades.gov.br 

http://www.tratabrasil.org.br 

http://www.aneel.gov.br/ 

 

 
 
Quadro 5 - Sistema de Indicadores de Sustentabilidade Urbana. 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 
Da mesma forma que a NBR ISO 37 120.2017, o conjunto de indicadores de 

desempenho acima não pretendem sinalizar se uma cidade é sustentável ou não, e 

https://cidades.ibge.gov.br/
http://www.atlasbrasil.org.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/
http://tabnet.datasus.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://tabnet.datasus.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
http://app.cidades.gov.br/
http://www.tratabrasil.org.br/
http://www.aneel.gov.br/
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sim permitir análises que indiquem se as políticas adotadas pelas administrações 

públicas municipais das cidades da amostra estão refletindo positivamente ou não nos 

indicadores de desempenho selecionados que espelham a base fundamental para o 

desenvolvimento sustentável de uma cidade. O conjunto de indicadores permite 

também realizar análises comparativas em um período e entre as cidades da amostra. 

Segundo os autores Rocha, Brandli, Kalil e Gelpi, (Org. Brandli, 2017, p. 115), 

“os indicadores de planejamento urbano revelam diferentes situações nas cidades 

pesquisadas, muitas vezes retratam as políticas públicas existentes nos Planos de 

Gestão das áreas de estudo e os processos de manutenção e fiscalização das 

mesmas.” 

Um sistema de indicadores para avaliar a sustentabilidade de uma cidade é 

algo ainda desafiador, pois combinar ferramentas de indicadores urbanos e medidas 

de desempenho com a sustentabilidade como um ideal integrador no processo de 

políticas públicas faz parte de uma estratégia política e institucional mais ampla para 

reavaliar uma luta contínua e comunitária para aprender, equilibrando as contribuições 

relativas de especialistas e cidadãos para a definição de desafios e metas comuns no 

desenvolvimento sustentável. (HOLDEN, 2006, p. 182). 

O sistema de indicadores definido considera a linha argumentativa dos autores 

mencionados, bem como da Norma 37 120 e cumpre o papel de avaliar pontos 

essenciais ao desenvolvimento sustentável de uma cidade e demonstra que é 

exequível, de forma simples e prática, a qualquer cidade de pequeno porte, 

respeitando na análise e comparações, a diversidade presente em cada cidade. 

Analisando os diferentes métodos de avaliação de sustentabilidade para 

cidades, surge uma questão importante e central: não existe uma única cidade. 

(ALBERTÍ, 2017, p. 1052). 
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4.3. Fase 3 - Analisar os indicadores de desempenho das cidades sob uma 
gestão participativa e práticas de governança pública implantadas  

 
Inicialmente os indicadores de desempenho selecionados e coletados estão 

apresentados e analisados individualmente por cidade da amostra e em seguida de 

forma cruzada entre as cidades. 

O estudo está disposto pelas dimensões:  econômica, social e ambiental, 

conforme demonstrado no Quadro 04 – Sistema de Indicadores de Sustentabilidade 

Urbana, para cidades de pequeno porte. Todos os gráficos foram elaborados com 

dados do IBGE, SNIS e DATASUS na ferramenta computacional Minitab – versão 18. 

A interpretação dos dados está apresentada ao final de cada dimensão e a 

conclusão da análise da cidade é efetuada ao final de todas as dimensões, tanto na 

análise individual como na análise cruzada, incorporando as informações e análises 

qualitativas da pesquisa.  

A análise tem como finalidade também descrever se há relação entre a gestão 

participativa, governança pública e seus reflexos no sistema de indicadores de 

sustentabilidade selecionados. 

 

Análise Individual dos dados quantitativos dos Municípios 

 

Bombinhas/SC 

 

As figuras 07, 08 e 09 apresentam Gráficos de Dispersão que indicam a relação 

entre as variáveis ano e a população, PIB, PIB per capita respectivamente. A figura 

10 apresenta o Gráfico de Dispersão entre a variável ano e o IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 
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Figura 7 - Gráfico População – Bombinhas/SC.  
 

 
Indicadores Econômicos 

 

Figura 8 - Gráfico PIB – Bombinhas/SC. 
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Figura 9 - Gráfico PIB per capita – Bombinhas/SC. 
 

 

Figura 10 - Gráfico IDHM – Bombinhas/SC.  
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Observa-se que há uma relação positiva em todos os gráficos apresentados e 

que há uma tendência positiva mais acentuada no PIB da cidade a partir do ano de 

2005. Na relação do PIB per capita com a média nacional verifica-se que apesar de 

ter uma relação positiva entre os anos de 1999 à 2014, esta permaneceu abaixo da 

média nacional em todo o período. Em 2014, o município apresentou renda per capita 

de R$ 26.721,32, enquanto que a média nacional alcançou, neste ano, R$ 28.498,00  

O IDHM do município no período de 1990 a 2010 apresentou uma relação 

positiva, passando de 0,51 em 1990, que é padronizado como baixo, para 0,78 em 

2010 considerado como alto. 

 

Indicadores Sociais  

As figuras 11, 12, 13, 14, 15 e 16 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio. 

 

Figura 11 - Gráfico Taxa de Mortalidade Infantil – Bombinhas/SC. 
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Figura 12 - Gráfico Taxa de Analfabetismo – Bombinhas/SC. 
 

 

Figura 13 - Gráfico IDEB Anos Iniciais – Bombinhas/SC. 
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Figura 14 - Gráfico IDEB Anos Finais – Bombinhas/SC. 
 

 

Figura 15 - Gráfico Salários Mínimos – Bombinhas/SC. 
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Figura 16 - Gráfico Taxa de Homicídio – Bombinhas/SC. 
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tendência de relação negativa no período com um aumento fora da tendência no ano 

de 2011, mantendo-se abaixo da média nacional. Neste caso a relação negativa é um 

fator positivo, pois indica que o número de homicídios diminuiu. 

 

Indicadores Ambientais 

As figuras 17,18 e 19 apresentam gráficos de dispersão que indicam a relação 

entre o período de anos mensurado e o percentual da população atendidas com 

abastecimento de água, com acesso ao esgotamento sanitário e o percentual de 

domicílios que tem energia elétrica disponível. 

 

 

Figura 17 - Gráfico Percentual da População com abastecimento de água – Bombinhas/SC 
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Figura 18 – Gráfico Percentual da População com esgotamento sanitário – Bombinhas/SC. 
 

 

Figura 19 - Gráfico Percentual dos Domicílios com energia elétrica – Bombinhas/SC. 
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Observa-se uma relação positiva no gráfico do percentual da população com 

abastecimento de água, alcançando os 100% e permanecendo acima da média 

nacional durante o período de 2006 a 2015. 

No gráfico do percentual da população com acesso ao esgotamento sanitário 

percebe-se que não houve uma evolução positiva significativa no período, 

permanecendo sempre abaixo da média nacional. 

Na comparação do percentual de residências com acesso à energia elétrica 

com a média nacional, constata-se que o município permaneceu sempre acima da 

média nacional no período entre 2003 e 2013. 

 

Análise do Munícipio 

A análise qualitativa e quantitativa revela que o município apresenta melhora 

nos indicadores analisados e que a administração pública local se empenha na gestão 

participativa da sociedade e de seus servidores no diagnóstico, formatação e controle 

social das políticas públicas. 

A geração de renda obteve no período analisado ganhos refletidos no PIB, no 

IDHM e na renda da população. Percebe-se que há um diálogo entre a Prefeitura, o 

trade turístico e a comunidade na priorização das ações que visem a atração dos 

turistas, como as obras de revitalização da cidade, equilibradas com obras de 

preservação de seus recursos naturais, que é o maior atrativo dos turistas que 

frequentam a cidade. Dados disponíveis no portal da Secretaria do Turismo (2018), 

demonstram que houve um aumento de 11% no fluxo de turistas na temporada 

2017/2018 em relação à temporada anterior, com a entrada de 1,5 milhão de turistas 

entre 01/12/2017 à 01/04/2018, gerando aproximadamente 2 mil empregos diretos. 

As ações voltadas à saúde, educação e saneamento reivindicados pela 

sociedade apresentam pontos positivos na pesquisa. O analfabetismo foi erradicado 

em 2014, as notas do IDEB dos anos iniciais aumentaram e em 2014, ficaram 0,4 

pontos acima da média nacional (6,3/5,9), os investimentos realizados na saúde e no 

saneamento nos últimos anos fez cair os números de casos de virose no município. 

Dados fornecidos pela Prefeitura (2018) indicam que na temporada de 2016/2017 

houve 2.116 casos registrados de virose e em 2017/2018 caíram para 514 casos. 
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Observa-se no município que as ações voltadas ao crescimento econômico 

estão aliadas em escolhas que visem o bem-estar social e a preservação dos seus 

recursos naturais. Os instrumentos regulamentados à nível federal que promovam a 

participação social estão incorporados a agenda da administração pública, como o 

plano diretor participativo, os conselhos municipais, as audiências e consultas 

públicas. No caso de Bombinhas, percebe-se forte relação entre a gestão participativa, 

as práticas de governança e o desenvolvimento sustentável da cidade. 

 

Ilhabela/SP 

 

As figuras 20,21 e 22 apresentam Gráficos de Dispersão que indicam a relação 

entre as variáveis ano e a população, PIB, PIB per capita respectivamente. A figura 

23 apresenta um Gráfico de Dispersão entre a variável ano e o IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

 
Figura 20 - Gráfico População – Ilhabela/SP.
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Indicadores Econômicos 
 

 
Figura 21 - Gráfico PIB – Ilhabela/SP. 

 

 
Figura 22 - Gráfico PIB per capita – Ilhabela/SP. 
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Figura 23 - Gráfico IDHM – Ilhabela/SP.  

 

Observa-se que há uma relação positiva em todos os gráficos apresentados e 

que há uma crescente positiva mais acentuada no PIB da cidade a partir do ano de 

2014. Na relação do PIB per capita com a média nacional verifica-se que esta 

permaneceu abaixo da média nacional entre o período de 1999 a 2010 e obteve um 

salto exponencial no ano de 2014.  

O IDHM do município no período de 1990 a 2010 apresentou uma relação 

positiva, passando de 0,50 em 1990, que é padronizado como baixo, para 0,75 em 

2010 considerado como alto. 

 

Indicadores Sociais 

As figuras 24, 25, 26, 27, 28 e 29 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio. 
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Figura 24 - Gráfico Taxa de Mortalidade Infantil – Ilhabela/SP. 
 

 
Figura 25 - Gráfico Taxa de Analfabetismo – Ilhabela/SP. 
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Figura 26 - Gráfico IDEB Anos Iniciais – Ilhabela/SP. 
 

 
Figura 27 - Gráfico IDEB Anos Finais – Ilhabela/SP. 
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Figura 28 - Gráfico Salários Mínimos – Ilhabela/SP. 
 

 
Figura 29 - Gráfico Taxa de Homicídio – Ilhabela/SP. 
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Observa-se variação de relação negativa e positiva no período dos anos 

mensurados para a taxa de mortalidade e que após o ano de 2013, percebe-se uma 

tendência positiva na relação entre as variáveis, que neste caso é um fator negativo. 

O gráfico de taxa de analfabetismo demonstra uma relação negativa entre as 

variáveis, que neste caso é um fator positivo, pois o nível de pessoas analfabetas está 

diminuindo. Percebe-se que em 2010 atingiu o índice de 4,47 enquanto que a média 

nacional foi de 9,37. 

Os gráficos das figuras 26 e 27 apresentam a nota do IDEB que é calculado 

com base na nota da Prova Brasil, que mede o aprendizado dos alunos em português 

e matemática e a taxa de aprovação dos alunos.  Observa-se que a nota do IDEB dos 

anos iniciais de 4ª série/5º ano apresenta relação positiva a partir do ano 2009, mas 

permanece abaixo da média nacional. No gráfico da nota do IDEB dos anos finais de 

8ª série/9º ano há uma relação positiva entre as variáveis, mas oscila entre acima e 

abaixo da média nacional. 

No gráfico da figura 28 percebe-se pouca variação na relação de salários 

mínimos mensais do município. A relação de taxa de homicídios apresenta uma 

tendência de relação negativa no período com um aumento fora da tendência no ano 

de 2009, mantendo-se abaixo da média nacional. Neste caso a relação negativa é um 

fator positivo, pois indica que o número de homicídios diminuiu. 

 

Indicadores Ambientais 

As figuras 30, 31 e 32 apresentam gráficos de dispersão que indicam a relação 

entre o período de anos mensurado e o percentual da população atendidas com 

abastecimento de água, com acesso ao esgotamento sanitário e o percentual de 

domicílios que tem energia elétrica disponível. 
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Figura 30 - Gráfico Percentual da População com abastecimento de água – Ilhabela/SP. 
 

 
Figura 31 - Gráfico Percentual da População com esgotamento sanitário – Ilhabela/SP. 
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Figura 32 - Gráfico Percentual dos Domicílios com energia elétrica – Ilhabela/SP. 

 

Observa-se uma relação positiva no gráfico do percentual da população com 

abastecimento de água até o ano de 2009 e em comparação com a média nacional.  

A partir de 2009 percebe-se que a relação se torna negativa, ficando abaixo da média 

nacional.  

No gráfico do percentual da população com acesso ao esgotamento sanitário 

percebe-se que não houve uma evolução positiva significativa no período, 

permanecendo sempre abaixo da média nacional. 

Na comparação do percentual de residências com acesso à energia elétrica 

com a média nacional, constata-se que o município permaneceu sempre acima da 

média nacional no período entre 2003 e 2013. 

 

Análise do Munícipio 

Considerando as dimensões econômica, social e ambiental observa-se que o 

município demonstrou no período mensurado, crescimento na população, IDHM, PIB 

e PIB per capita. Em 2014, o PIB e o PIB per capita apresentou um salto, em função 

do aumento exponencial das transferências da União referentes às cotas-partes dos 
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royalties da produção de petróleo e gás natural ocorridas a partir de 2011, conforme 

tabela 01 – Evolução dos royalties do petróleo e gás. 

 

Ano Cota-parte dos royalties – Valores Nominais 
2005 R$ 16.067.323,59 

2010 R$ 18.770.222,54 

2011 R$ 33.744.065,56 

2012 R$ 44.014.977,14 

2013 R$ 61.990.901,61 

2014 R$ 138.872.518,28 

2015 R$ 271.241.027,08 

2016 R$ 236.004.024,65 

2017 R$ 439.449.035,51  

 
        Tabela 1 - Evolução dos royalties do petróleo e gás natural - Ilhabela. 
         Fonte: Ministério da Transparência. 

 

A geração de renda extra originária do petróleo não alterou significativamente 

a média dos salários mínimos da população que apresentou em 2015, um leve 

aumento para 2,4, enquanto que a média nacional foi de 2,35.  

Na dimensão social, a taxa de mortalidade infantil apresenta tendência de alta, 

enquanto que a taxa de homicídios retrata queda. Observa-se que a taxa de 

analfabetismo apresenta queda durante o período. A nota do IDEB dos anos iniciais e 

dos anos finais demonstra oscilação com alta nos últimos períodos, mas permanece 

abaixo da média nacional. As notas do IDEB dos anos iniciais em 2015, foi de 5,9, 

enquanto que a média nacional foi de 6,3. Já nos anos finais, o IDEB em 2015 foi de 

4,9 para 5,3 da média nacional. 

Na dimensão ambiental, o município revela bom desempenho na distribuição 

da energia elétrica, enquanto que o abastecimento de água apresentou queda no 

período. Em 2015, 69,30% da população era atendida com o abastecimento de água, 

enquanto que a média nacional foi de 83,30% para o mesmo ano. O acesso ao 

esgotamento sanitário apresenta alta, porem se mantem bem abaixo da média 

nacional. Em 2015, 28% da população era atendida com esgotamento sanitário, 

enquanto que a média nacional era de 50,03%. 
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Observa-se, portanto, na análise quantitativa dos indicadores que o 

crescimento econômico não refletiu na melhoria dos indicadores sociais (saúde e 

educação) e nos indicadores ambientais (saneamento básico) no período mensurado. 

Na pesquisa qualitativa da cidade, percebe-se que a Prefeitura conta com toda 

uma rede de informações necessárias à uma eficiente gestão pública, que chegam 

através do governo estadual, porém a gestão participativa e a adoção das práticas de 

governança demonstram ganhar maior vigor na gestão atual da Prefeitura. Os 

instrumentos de gestão participativa e controle social estão sendo exercitadas, 

adaptadas e amadurecidas pela administração pública municipal e pela comunidade. 

Os gestores públicos abrem canais para ouvir a população em suas 

reinvindicações mais básicas ao seu bem-estar, que incluem como prioridades, a 

regularização fundiária e o saneamento básico. A Casa dos Conselhos Municipais se 

torna um destes canais de participação social no processo das políticas públicas. O 

propósito da administração pública municipal atual é promover uma gestão 

democrática e participativa. 

Por outro lado, de acordo com informações disponíveis no portal da Câmara de 

Ilhabela, o Legislativo aprova o projeto de lei 30/2017 em 11 de abril de 2018, criando 

o Depósito Legal, no qual o Executivo deve enviar à Câmara  os contratos e relatórios 

de obras, serviços e estudos técnicos ao Legislativo para sua apreciação, 

demonstrando que a prestação de contas não acontece de forma natural e proativa, 

atendendo aos princípios de transparência e prestação de contas da governança 

pública. Na mesma linha, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 131/2017, em 25 

de abril de 2018, da criação do Fundo Soberano Municipal e o Conselho dos Royalties 

para administrar os recursos do petróleo e do gás natural. O projeto se originou em 

audiência pública e atende as expectativas da população que teme a extinção ou 

redução dos royalties recebidos da exploração do petróleo e gás do Campo de 

Sapinhoá Norte que iniciou em 1998 e a partir de 2008 ganharam representatividade. 

Os resultados apurados na análise quantitativa dos indicadores selecionados 

refletem percepções firmadas na pesquisa qualitativa da cidade, ou seja, que o 

crescimento econômico não se transformou ainda em melhorias substanciais na 

qualidade de vida da maioria de seus moradores.  
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O município enfrenta o desafio de transformar as riquezas recebidas do 

petróleo e gás natural em benefícios sociais e ambientais à comunidade, pois os 

royalties se tornaram a principal fonte de riqueza da cidade, mas não dos seus 

moradores que trabalham em sua maioria em serviços ligados ao turismo. Ilhabela 

necessita de investimentos na geração de renda aos seus moradores, na saúde, 

educação e saneamento básico. Observa-se que a Agenda Anual de Eventos tem 

auxiliado o trade turístico na geração de renda, contudo a incorporação da 

participação e controle social no diagnostico, elaboração e controle das políticas 

públicas demonstra ser o caminho para que a sociedade local possa atuar ativamente 

nas escolhas das políticas públicas para a cidade e por consequência para suas vidas. 

 

Cairu/BA 

 

As figuras 33, 34 e 35 apresentam Gráficos de Dispersão que indicam a relação 

entre as variáveis ano e a população, PIB, PIB per capita respectivamente. A figura 

36 apresenta um Gráfico de Dispersão entre a variável ano e o IDHM – Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal. 

 
 
Figura 33 - Gráfico População – Cairu/BA 
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Indicadores Econômicos 
 
 

 
Figura 34 - Gráfico PIB – Cairu/BA. 
 

 
 
Figura 35 - Gráfico PIB per capita – Cairu/BA. 
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Figura 36 - Gráfico IDHM – Cairu/BA. 

 

No gráfico da população constata-se uma relação negativa entre o ano de 2000 

e 2005, invertendo o quadro a partir desta data. 

No gráfico do PIB percebe-se que há crescente positiva mais acentuada a partir 

do ano de 2005. Na relação do PIB per capita com a média nacional verifica-se que 

entre 1999 à 2005 permaneceu abaixo da média nacional. A partir de 2010 apresenta 

uma relação positiva e ultrapassa a média nacional.  

O IDHM do município no período de 1990 a 2010 apresentou uma relação 

positiva, passando de 0,25 em 1990, que é padronizado como muito baixo, para 0,62 

em 2010 considerado como médio. 

 

Indicadores Sociais 
As figuras 37, 38, 39, 40, 41 e 42 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio. 
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Figura 37 - Gráfico Taxa de Mortalidade Infantil – Cairu/BA. 
 

 
Figura 38 - Gráfico Taxa de Analfabetismo – Cairu/BA. 
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Figura 39 - Gráfico IDEB Anos Iniciais – Cairu/BA. 
 

 
Figura 40 - Gráfico IDEB Anos Finais – Cairu/BA. 
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Figura 41 - Gráfico Salários Mínimos – Cairu/BA. 
 

 
Figura 42 - Gráfico Taxa de Homicídios – Cairu/BA. 
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Observa-se variação de relação negativa e positiva no período dos anos 

mensurados para a taxa de mortalidade e que após o ano de 2013, percebe-se uma 

tendência negativa na relação entre as variáveis, que neste caso é um fator positivo.  

O gráfico de taxa de analfabetismo demonstra uma relação negativa entre as 

variáveis, que neste caso é um fator positivo, pois o nível de pessoas analfabetas está 

diminuindo. Percebe-se que o índice evoluiu de 52,7 em 1991 para 15,23 em 2010, 

acima da média nacional de 9,37 em 2010. 

Os gráficos das figuras 39 e 40 apresentam a nota do IDEB que é calculado 

com base na nota da Prova Brasil, que mede o aprendizado dos alunos em português 

e matemática e a taxa de aprovação dos alunos.  Observa-se que a nota do IDEB dos 

anos iniciais de 4ª série/5º ano apresenta relação positiva, com queda em 2011, 

voltando a ficar acima da média nacional em 2013. No gráfico da nota do IDEB dos 

anos finais de 8ª série/9º ano há uma relação positiva entre as variáveis, mas oscila 

entre acima e abaixo da média nacional. 

No gráfico da figura 41 percebe-se pouca variação na relação de salários 

mínimos mensais do município. A relação de taxa de homicídios apresenta uma 

oscilação de relação positiva e negativa nos períodos mensurados, estando acima da 

média nacional em 2013. 

 

Indicadores Ambientais.  
As figuras 43,44 e 44 apresentam gráficos de dispersão que indicam a relação 

entre o período de anos mensurado e o percentual da população atendidas com 

abastecimento de água, com acesso ao esgotamento sanitário e o percentual de 

domicílios que tem energia elétrica disponível. 
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Figura 43 - Gráfico Percentual da População com abastecimento de água – Cairu/BA. 
 

 
Figura 44 - Gráfico Percentual da População com esgotamento sanitário – Cairu/BA. 
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Figura 45 - Gráfico Percentual dos Domicílios com energia elétrica – Cairu/BA. 

 

Observa-se no gráfico de percentual da população atendida com 

abastecimento de água, que entre o período de 2009 a 2013 há uma relação negativa 

entre as variáveis, porém permaneceu acima da média nacional. A partir de 2013 a 

relação passa a ser positiva e acompanha a média nacional. 

No gráfico do percentual da população com acesso ao esgotamento sanitário 

percebe-se uma relação negativa no período, sendo que em 2006, 36,43% da 

população era atendida, e em 2015, caiu para 21,16% da população atendida, 

permanecendo abaixo da média nacional durante todo período mensurado 

Na demonstração gráfica do percentual de residências atendidas com energia 

elétrica constata-se que a partir de 2005 a relação passa a ser positiva, e em 2009 

ultrapassa a média nacional. 

 

Análise do Munícipio 

Considerando as dimensões econômica, social e ambiental observa-se que o 

município demonstrou no período mensurado, crescimento na população, IDHM, PIB 

e PIB per capita.  
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A partir de 2007, o PIB e o PIB per capita apresentam um salto, em função do 

aumento das transferências da União referentes à cota-parte dos royalties do petróleo 

e gás natural do campo de exploração Manati, conforme dados da tabela 02 – 

Evolução dos royalties do petróleo e gás natural. 

 
Ano Cota-parte dos royalties – Valores Nominais 

2005 R$   53.146,88 

2006 R$   66.943,83 

2007 R$ 1.991.915,92 

2008 R$ 5.266.953,19 

2010 R$ 6.581.985,70 

2014 R$ 9.372.578,78 

2016 R$ 7.602.595,67 

2017 R$ 6.911.378,09 

                         
                  Tabela 2 - Evolução dos royalties do petróleo e gás natural - Cairu. 
                      Fonte: Ministério da Transparência. 
 
 

O campo Manati iniciou suas operações em 2000 e está localizado na bacia 

sedimentar de Camamu, a uma distância de aproximadamente 10 km da costa de 

Cairu. A riqueza do petróleo trouxe a atenção para a região e houve um movimento 

migratório de brasileiros e estrangeiros, especialmente para o Morro de São Paulo, 

onde se instalaram e abriram restaurantes, pousadas, bares e agências de turismo, 

fazendo a população saltar de 9.026 habitantes em 2005 para 15.374 em 2010. 

A taxa de mortalidade infantil apresenta oscilação no período com baixa no 

último ano, enquanto que a taxa de homicídios retrata alta no último período. Os 

residentes relatam nas entrevistas que a maioria dos casos de homicídios se originam 

em brigas de bares e festas. 

Observa-se que a taxa de analfabetismo expressa queda durante o período, 

passando de 52,7 em 1991 para 15,23 em 2010, mas permanece abaixo da média 

nacional, que em 2010 foi de 9,37. A nota do IDEB dos anos iniciais e dos anos finais 

demonstra oscilação com alta a partir de 2005.  

De acordo com os autores Paixão (2015, p.80) e Virgens (2016, p. 26-47) foi 

realizado em 2005/2006 um diagnóstico sócio-econômico-ecológico do município pela 
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Universidade Federal da Bahia - UFBA e o Wordl Watch Institute – WWI, em parceria 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. O diagnóstico foi entregue a Prefeitura em 

2006 e sugeria um conjunto de ações que tinham como norte os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio da ONU. Em 2008, o estudo se transformou no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Cairu – 2030, pela Lei Municipal 241/2008. 

(PORTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, 2008). A implementação do Plano 

tem o apoio técnico da Fundação France Libertés e a UFBA Ecológica. Entre as ações 

primárias do plano estão o acesso e melhoria da educação, saúde, geração de renda 

e preservação ambiental. Não foram localizadas ações detalhadas do plano em 

relação à educação, mas os indicadores sociais selecionados apontam melhora após 

o início dos trabalhos do plano. 

Na dimensão ambiental, o município revela avanço na distribuição da energia 

elétrica, enquanto que o abastecimento de água e acesso ao esgotamento sanitário 

registra queda no período. Além da falta de investimentos em infraestrutura na área 

do saneamento para atendimento à população, os residentes relatam que o mau uso 

das redes de esgoto agrava a situação; ligações erradas feitas pelos moradores e 

empresários que canalizam a água da chuva na rede de esgoto e restaurantes que 

não tem a caixa de gordura, entupindo as tubulações da Companhia de Saneamento 

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento. 

 

Caldas Novas – GO 

 

As figuras 46, 47 e 48 apresentam Gráficos de Dispersão que indicam a relação 

entre as variáveis ano e a população, PIB, PIB per capita respectivamente.  

A figura 49 apresenta um Gráfico de Dispersão entre a variável ano e o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM. 
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Figura 46 - Gráfico População – Caldas Novas/GO 
 

 
Indicadores Econômicos 

 

Figura 47 - Gráfico PIB – Caldas Novas/GO. 
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Figura 48 - Gráfico PIB per capita – Caldas Novas/GO. 
 

 
 
Figura 49 - Gráfico IDHM – Caldas Novas/GO
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Observa-se que há relação positiva entre as variáveis em todos os gráficos 

apresentados. No gráfico do PIB da cidade percebe-se que a cada período mensurado 

o valor corrente tem crescente positiva acentuada. Na relação do PIB per capita com 

a média nacional verifica-se que apesar de ter uma relação positiva entre os anos de 

1999 a 2014, esta permaneceu abaixo da média nacional em todo o período.  

O IDHM do município no período de 1990 a 2010 apresentou uma relação 

positiva, passando de 0,49 em 1990, que é padronizado como muito baixo, para 0,73 

em 2010 considerado como alto. 

 

Indicadores Sociais 

As figuras 50, 51, 52, 53, 54 e 55 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio. 

 

 
 
Figura 50 - Gráfico Taxa de Mortalidade Infantil – Caldas Novas/GO 
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Figura 51 - Gráfico Taxa de Analfabetismo – Caldas Novas/GO 
 

 

 
 
Figura 52 - Gráfico IDEB Anos Iniciais – Caldas Novas/GO 
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Figura 53 - Gráfico IDEB Anos Finais – Caldas Novas/GO. 
 

 

 
 
Figura 54 - Gráfico Salários Mínimos – Caldas Novas/GO 
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Figura 55 - Gráfico Taxa de Homicídio – Caldas Novas/GO 

 

Observa-se variação de relação negativa e positiva no período dos anos 

mensurados para a taxa de mortalidade e após 2013, percebe-se uma tendência 

negativa na relação entre as variáveis, que neste caso é um fator positivo. 

O gráfico de taxa de analfabetismo demonstra uma relação negativa entre as 

variáveis, que neste caso é um fator positivo, pois o nível de pessoas analfabetas está 

diminuindo. Percebe-se que em 2010 atingiu o índice de 5,28 enquanto que a média 

nacional foi de 9,37. 

Os gráficos das figuras 52 e 53 apresentam a nota do IDEB que é calculado 

com base na nota da Prova Brasil, que mede o aprendizado dos alunos em português 

e matemática e a taxa de aprovação dos alunos.  Observa-se que a nota do IDEB dos 

anos iniciais de 4ª série/5º ano apresenta relação positiva a partir do ano 2007, 

permanecendo acima da média nacional no período de 2007 a 2015. No gráfico da 

nota do IDEB dos anos finais de 8ª série/9º ano há uma relação positiva entre as 

variáveis, estando acima da média nacional no período de 2005 a 2009 e 2013 a 2015. 

A figura 54 demonstra a evolução da média mensal dos salários mínimos da 

população que permaneceu estável no período, variando entre 1,8 a 1,9, e abaixo da 

média nacional durante todo o período. 
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A evolução da taxa de homicídio apresentada na figura 55, demonstra que a 

partir de 2009 a cidade teve uma alta considerável no número de homicídio, elevando 

a taxa para 37,46 em 2011, acima da média nacional de 27,16. A partir de 2011, a 

taxa melhorou para 28,24, mas permaneceu acima da média nacional de 26,99. 

 

Indicadores Ambientais 

As figuras 56, 57 e 58 apresentam gráficos de dispersão que indicam a relação 

entre o período de anos mensurado e o percentual da população atendidas com 

abastecimento de água, com acesso ao esgotamento sanitário e o percentual de 

domicílios que tem energia elétrica disponível. 

 

 

Figura 56 - Gráfico Percentual da População com abastecimento de água – Caldas Novas/GO. 

201520132011200920072006

100

95

90

85

80

75

70

Ano

Pe
rc

en
tu

al
 d

a 
Po

pu
la

çã
o

% População c/ abastecimento de
Média Nacional_4

Variável

Gráfico de Dispersão - % População c/ abastecimento de água



150 
 

 
 
Figura 57 - Gráfico Percentual da População com esgotamento sanitário – Caldas Novas/GO. 
 
 

 
 
Figura 58 - Gráfico Percentual dos Domicílio com energia elétrica – Caldas Novas/GO. 
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Observa-se no gráfico de relação do percentual da população com 

abastecimento de água que após o ano de 2009 há uma forte relação negativa, que 

leva em comparação, à abaixo da média nacional e atendendo 73% da população em 

2013. Não foram encontrados dados para o ano de 2015. 

No gráfico do percentual da população com acesso ao esgotamento sanitário 

percebe-se uma relação negativa após o ano de 2009, levando em comparação, para 

baixo da média nacional e atendendo em 2013, 36,10% da população. Não foram 

encontrados dados para o ano de 2015. 

Na comparação do percentual de residências com acesso à energia elétrica 

com a média nacional, constata-se que o município permaneceu sempre acima da 

média nacional no período entre 2003 e 2013. 

 

Análise do Município 

Na dimensão econômica, observa-se que o município apresentou no período 

mensurado, crescimento elevado no PIB nos períodos mensurados, quase que 

dobrando a cada período de 5 anos:  em 2000 atingiu R$ 243.566,00, em 2005 foi de 

R$ 511.346,00, em 2010 chegou à R$ 856.465,00 e em 2014 atingiu R$ 2.049.751,00.  

O PIB per capita apresentou crescimento no período mensurado, mas está 

abaixo da média nacional no período analisado. O município alcançou R$ 25.716,72, 

em 2014, enquanto que a média nacional no mesmo ano é de R$ 28.498,00, 

Caldas Novas possui uma alta capacidade instalada de parques aquáticos e 

rede hoteleira para abrigar uma forte demanda do turismo, e está investindo em uma 

agenda de megaeventos durante o ano para elevar a sua receita com o turismo e, 

desta forma, gerar renda aos seus moradores que em sua maioria trabalham em 

serviços voltados ao setor do turismo. Os megaeventos geram opiniões polarizadas 

entre os residentes dos reais benefícios à cidade, pois a receita aumenta, mas 

também aumentam os casos de vandalismo, assaltos e registro de homicídios.  

A taxa de analfabetismo apresenta queda durante o período, permanecendo 

sempre abaixo da média nacional. Em 2010 é de 5,28, enquanto que a média nacional 

é no mesmo ano de 9,37. As notas do IDEB dos anos iniciais e dos anos finais também 

apresentam bons resultados e em 2015, ambas se encontram acima da média 
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nacional. A nota do IDEB dos anos iniciais atingiu 5,7 para 5,5 da média nacional e, a 

nota do IDEB dos anos finais atingiu 4,9 para 4,7 da média nacional. 

Os bons resultados alcançados na área da educação são frutos das diversas 

ações que o município vem implementando ao longo dos anos. Percebe-se 

claramente na coleta de dados que o ensino é uma das prioridades máximas ao 

município. Os alunos e professores articulam diversas ações que interagem com a 

sociedade, seja para levar o conhecimento adquirido em campanhas de 

conscientização ou auxiliar na fiscalização de temas voltados ao meio-ambiente e 

saúde básica, conforme descrito na Fase 1 deste estudo.  

Na dimensão ambiental, o município revela bom desempenho na distribuição 

da energia elétrica, atendendo 98,73% dos domicílios em 2013. O abastecimento de 

água e o acesso ao esgotamento sanitário apresentam queda no período mensurado. 

Em 2013, o município atende 76% da população com abastecimento de água, 

enquanto que a média nacional para este ano é de 79,54%. O esgotamento sanitário 

atende 36,10% da população em 2013, enquanto que a média nacional é de 46,88%.  

As entrevistas e a pesquisa documental esclarecem a baixa performance no 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. Nas últimas décadas, 

Caldas Novas apresentou uma expansão imobiliária acelerada com a construção de 

diversos condomínios de edifícios que servem a população residente e a flutuante. A 

rede de saneamento básico não acompanhou a expansão imobiliária, comprometendo 

as fontes de recursos hídricos da cidade.  

Atualmente, conforme relatado na Fase 1 deste estudo, todo projeto de obras 

públicas e privadas passam por análise criteriosa de alinhamento às regras de 

licenciamento ambiental de Caldas Novas para devida concessão de licença de 

construção, estancando a geração de novas obras sem o adequado sistema de 

saneamento. As análises são efetuadas de forma integrada pelas Secretarias de 

Obras e Habitação, Desenvolvimento Urbano e Rural e Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Caldas Novas – DMAE. 

Estes órgãos possuem corpo técnico designado para atuar dentro da Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, a fim de garantir agilidade e análise 

integrada dos projetos de obras e seus licenciamentos. 
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Em paralelo, a Prefeitura, através do DEMAE, vem investindo em obras de 

melhoria e ampliação da estrutura existente, contudo, percebe-se pelos gráficos 

apresentados que são insuficientes para inverter a tendência de queda dos índices 

apresentados.  

O DEMAE é uma autarquia municipal, criada pela Lei nº. 560/95, de 19 de abril 

de 1995, com o objetivo de estudar, projetar e executar diretamente ou mediante 

contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas 

à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de 

água potável e de esgotos sanitários. (DEMAE, 2018). 

 

Mateiros – TO 
 

As figuras 59, 60 e 61 apresentam Gráficos de Dispersão que indicam a 

relação entre as variáveis ano e a população, PIB, PIB per capita respectivamente. A 

figura 62 apresenta um Gráfico de Dispersão entre a variável ano e o IDHM – Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal. 

 

 
Figura 59 - Gráfico População – Mateiros/TO. 
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Indicadores Econômicos 

 
Figura 60 - Gráfico PIB – Mateiros/TO. 
 

 

 
Figura 61 - Gráfico PIB per capita – Mateiros/TO. 
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Figura 62 - Gráfico IDHM – Mateiros/TO. 

 

Nos gráficos da população, PIB e PIB per capita houve uma relação negativa 

entre o ano de 1999 e 2000, passando a uma linha positiva a partir de 2000. Na relação 

do PIB per capita com a média nacional verifica-se que apesar de ter uma relação 

negativa entre as variáveis no primeiro período mensurado, esta superou a média 

nacional a partir do ano 2000. O município atingiu o PIB per capita de R$ 67.958,58 

em 2014, enquanto que a média nacional para o mesmo ano é de R$ 28.498,00. 

O IDHM do município no período de 1990 a 2010 apresentou uma relação 

positiva, passando de 0,14 em 1990, que é padronizado como muito baixo, para 0,60 

em 2010 considerado como médio. 

 

Indicadores Sociais 

As figuras 63, 64, 65, 66, 67 e 68 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio. 
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Figura 63 - Gráfico Taxa de Mortalidade Infantil – Mateiros/TO. 
 
 
 

 
 
Figura 64 - Gráfico Taxa de Analfabetismo – Mateiros/TO. 
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Figura 65 - Gráfico IDEB Anos Iniciais – Mateiros/TO. 
 
 
 

 
  
Figura 66 - Gráfico IDEB Anos Finais – Mateiros/TO. 
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Figura 67 - Gráfico Salários Mínimos – Mateiros/TO. 
 

 

 
 
Figura 68 - Gráfico Taxa de Homicídio – Mateiros/TO. 
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Observa-se que na comparação com a média nacional, a taxa de mortalidade 

do município apresentada na figura 63 se aproxima da nacional até o ano de 2011 e 

que em 2014 a taxa saltou para 71,43. 

O gráfico de taxa de analfabetismo demonstra na figura 64 uma relação 

negativa entre as variáveis, que neste caso é um fator positivo, pois o nível de pessoas 

analfabetas diminuiu. Percebe-se que o índice evoluiu de 35,5 em 2000 para 24,78 

em 2010, mas está acima da média nacional de 9,37 em 2010. 

Os gráficos das figuras 65 e 66 apresentam a nota do IDEB que é calculado 

com base na nota da Prova Brasil, que mede o aprendizado dos alunos em português 

e matemática e a taxa de aprovação dos alunos. Observa-se que a nota do IDEB dos 

anos iniciais de 4ª série/5º ano apresenta relação positiva e acima da média nacional 

até 2013, quando houve queda para 3,3, voltando a recuperar a nota nos anos 

seguintes, mas está abaixo da média nacional. No gráfico da nota do IDEB dos anos 

finais de 8ª série/9º ano há uma relação positiva entre as variáveis até o ano de 2011. 

Observa-se que em 2013 e 2015 houve queda para 3,8 e 3,5 respectivamente.  

No gráfico da figura 67 percebe-se pouca variação na relação de salários 

mínimos mensais do município, com queda em 2011 para 1,5 salários mínimos e 

recuperando nos anos seguintes para a média de 1,8 salários mínimos. 

Com relação a taxa de homicídios apresenta na figura 68 foram encontrados 

dados do ano de 2011, que registrou taxa de 88,18, enquanto que a média nacional 

foi de 27,16. 

 

Indicadores Ambientais 

Não foram encontrados dados de percentual da população atendida com 

abastecimento de água e com esgotamento sanitário. A figura 69 apresenta gráfico 

de dispersão que indica a relação entre o período de anos mensurado e o percentual 

de domicílios que tem energia elétrica disponível. 
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Figura 69 - Gráfico Percentual dos Domicílios com energia elétrica – Mateiros/TO. 
 

Na comparação do percentual de residências com acesso à energia elétrica 

com a média nacional, observa-se que o município permaneceu abaixo da média 

nacional no período entre 2003 e 2013, porem apresenta uma relação positiva entre 

as variáveis, com evolução de 55,37% em 2003 para 80,42% em 2013. 

 

Análise do Munícipio 

Considerando as dimensões econômica, social e ambiental observa-se que o 

município apresentou a partir de 2000 crescimento na população, no IDHM, no PIB e 

PIB per capita. Em 2000 teve início o Projeto Corredor Ecológico da Região do Jalapão 

descrito na Fase 1 deste estudo e tem como objetivo integrar as unidades de 

preservação da região através de um planejamento participativo estabelecendo 

estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável do local. Ademais, a 

Prefeitura está se estruturando para implantar o ICMS – Ecológico. 

A taxa de mortalidade infantil apresenta alta nos últimos períodos avaliados e 

a taxa de homicídio localizada de 2011 é três vezes superior à média nacional. Na 

entrevista aos residentes do município é relatado que na gestão pública anterior à 
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atual houve períodos em que a população ficou sem a devida assistência médica 

prestada nas cidades de Porto Nacional e Palmas, conforme descrito na Fase 1 e que 

os casos de homicídios são raros no município. O apontado na figura 63 é relatado 

como oriundo de brigas de terras. 

Observa-se que a taxa de analfabetismo evidencia queda durante o período. A 

nota do IDEB dos anos iniciais e dos anos finais demonstra alta nos primeiros 

períodos, com queda em 2013 e 2015. Contudo, percebe-se na coleta de dados que 

a educação de qualidade é uma das prioridades da sociedade, sobretudo dos mais 

jovens. Atualmente, a Universidade de Tocantins fornece cursos de graduação a 

distância, semipresenciais em matemática e português aos professores da rede de 

ensino da cidade de Mateiros, com o objetivo de melhorar a qualificação dos mesmos. 

Na dimensão ambiental a distribuição da energia elétrica retrata alta no período 

passando de 55,37% em 2003 para 80,42% em 2013. É importante observar que a 

cidade de Mateiros possui a maior extensão geográfica entre as cidades da amostra 

com 9.681,66 km2 de área e tem comunidades quilombolas espalhadas nessa 

extensa área, o que dificulta e encarece os custos de distribuição da energia elétrica. 

Não foram localizados indicadores sobre o abastecimento de água e acesso ao 

esgotamento sanitário. Na pesquisa documental é identificado que em 2013 a 

defensoria pública instituiu o Projeto Defensoria Quilombola que tem a finalidade de 

prestar apoio jurídico multidisciplinar a onze comunidades quilombolas. Neste mesmo 

ano a defensoria iniciou processo que visasse melhorias no saneamento básico da 

região, pois a água consumida não era tratada e o esgoto não tinha o correto destino. 

Nas entrevistas aos residentes do município é relatado que grande parte da população 

ainda se utiliza de poços para o consumo da água e o esgoto se dá por meio de fossas 

e sumidouros.  

A Agência Tocantinense de Saneamento - ATS é desde fevereiro de 2014 a 

empresa responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade e tem o 

acompanhamento das devidas obras e ações para melhoria do sistema de 

saneamento básico efetuados pela Defensoria Pública, através de Ação Civil Pública 

iniciada em 2013. 
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Análise Cruzada dos Dados Quantitativos dos Municípios 

 

Indicadores - População e Econômicos 

Os gráficos resumo estão divididos nas dimensões:  econômica, social e 

ambiental, e a interpretação e análise dos dados serão apresentados ao final de cada 

dimensão. A conclusão da análise dos dados quantitativos e qualitativos será efetuada 

ao final de todas as dimensões. 

A figura 70 apresenta um gráfico de dispersão que indica o percentual da 

população da cidade em relação à população do Estado em que se situa. As figuras 

71, 72 e 73 exibem gráficos de dispersão que apontam a relação entre as variáveis 

ano e o PIB, PIB per capita e o IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

respectivamente. A figura 74 mostra um gráfico de barras que demonstra o percentual 

das receitas do município que advém de recursos externos: estaduais ou federais no 

ano analisado de 2015. 

 

 
 
Figura 70 - Gráfico de Dispersão - Percentual da População Estadual. 
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Indicadores Econômicos 
 

 
 
Figura 71 - Gráfico de Dispersão – PIB. 
 
 

 
 
Figura 72 - Gráfico de Dispersão - PIB per capita. 
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Figura 73 - Gráfico de Dispersão – IDHM. 
 

 
 
Figura 74 - Gráfico de Barras – Receitas X Recursos Externos (2015). 
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A figura 70 apresenta um gráfico de dispersão que indica a população da cidade 

em relação à população do Estado em que se situa.  Observa-se que há uma relação 

positiva ao longo dos períodos analisados e que a cidade de Caldas Novas possui 

uma participação maior do que as demais cidades, chegando à 1,25% em 2017. 

As figuras 71, 72 e 73 exibem gráficos de dispersão que apontam a relação 

entre as variáveis ano e o PIB, PIB per capita e o IDHM – Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal respectivamente. Percebe-se que há uma relação positiva em 

todos os gráficos apresentados e que há relação positiva mais acentuada no PIB e 

PIB per capita da cidade de Ilhabela, em virtude de expressivo recebimento de 

royalties do petróleo e gás natural. 

A figura 74 é um gráfico de barras com o percentual das receitas do município 

que advém de recursos externos: estaduais ou federais no ano analisado de 2015. 

Verifica-se que há grande variação entre as cidades da amostra, onde a cidade de 

Mateiros possui 98,50% de receitas com origem de recursos externos, seguidos por 

Cairu com 88% e Ilhabela com 79,10%. Os recursos externos de Cairu e Ilhabela em 

sua grande parte são formados pelas transferências das cotas-parte dos royalties do 

petróleo e gás natural. Caldas Novas tem 58,90% e Bombinhas possui 39,90%. 

Ademais, a Prefeitura de Caldas Novas relatou que já integra o sistema do ICMS – 

Ecológico e a Prefeitura de Mateiros está implantando o sistema. 

 

 

Indicadores Sociais 

As figuras 75, 76, 77, 78, 79 e 81 apresentam gráficos de dispersão que indicam 

a relação entre as variáveis ano e a taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, 

IDEB anos iniciais e finais, média de salários mínimos mensais e taxa de homicídio 

entre as cidades da amostra.  

A figura 80 mostra um gráfico de barras que demonstra o percentual da 

população que recebe até ½ salário mínimo mensal. 
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Figura 75 - Gráfico de Dispersão - Taxa de Mortalidade Infantil. 
 

 

 
 
Figura 76 - Gráfico de Dispersão - Taxa de Analfabetismo. 
 
 
 

2014201320122011201020092008

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ano

Ta
xa

 d
e 

M
or

ta
lid

ad
e 

In
fa

nt
il 

po
r m

il 
na

sc
id

os
 v

iv
os

Média Nacional
Bombinhas_4
Ilhabela_4
Cairu_4
Caldas Novas_4
Mateiros_4

Variável

Taxa de Mortalidade Infantil

201020001991

50

40

30

20

10

0

Ano

Ta
xa

 d
e 

An
al

fa
be

tis
m

o

Média Nacional_1
Bombinhas_5
Ilhabela_5
Cairu_5
Caldas Novas_5
Mateiros_5

Variável

Analfabetismo



167 
 

 
 
Figura 77 - Gráfico de Dispersão - IDEB Anos Iniciais. 
 

 

 
 
Figura 78 - Gráfico de Dispersão - IDEB Anos Finais. 
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Figura 79 - Gráfico de Dispersão - Salários Mínimos Média Mensal. 
 

 

 
 
Figura 80 - Gráfico de Barras – Percentual da População com até ½ Salário Mínimo Mês (2010). 
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Figura 81 - Gráfico de Dispersão - Taxa de Homicídio. 
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No gráfico da figura 79 percebe-se pouca variação na evolução de salários 

mínimos mensais dos municípios e que estes não seguem a relação negativa 

apresentada pela média nacional.  

No gráfico de barras da figura 80, verifica-se que as cidades de Bombinhas, 

Ilhabela e Caldas Novas possuem, com base em dados do Censo de 2010, entre 28 

e 29% da população com renda mensal de até ½ salário mínimo mensal. Já as cidades 

de Cairu e Mateiros possuem 45,4 e 45,2% respectivamente. 

Observa-se que o gráfico de taxa de homicídios apresentada na figura 81 oscila 

entre relações negativa e positiva no período apurado e que somente as cidades de 

Bombinhas e Ilhabela findaram o período abaixo da média nacional. Foi encontrado 

um único dado para a cidade de Mateiros no ano de 2011, acima da média nacional. 

 

Indicadores Ambientais 

As figuras 82, 83 e 84 apresentam gráficos de dispersão que indicam a relação 

entre o período de anos mensurado e o percentual da população atendidas com 

abastecimento de água, com acesso ao esgotamento sanitário e o percentual de 

domicílios que tem energia elétrica disponível. 

As figuras 85 e 86 apresentam gráfico de barras que demonstram o percentual 

de vias públicas arborizadas e urbanizadas apurados no Censo de 2010. 

 
 
Figura 82 - Gráfico de Dispersão – Percentual da População com abastecimento de água.
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Figura 83 - Gráfico de Dispersão – Percentual da População com esgotamento sanitário. 
 

 
 

 
 
Figura 84 - Gráfico de Dispersão – Percentual dos Domicílios com energia elétrica. 
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Figura 85 - Gráfico de Barras – Percentual de Vias Públicas Arborizadas. 
 

 
 

 
 
Figura 86 - Gráfico de Barras – Percentual de Vias Públicas Urbanizadas. 
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A figura 82 apresenta o gráfico de dispersão que mostra o percentual da 

população atendida com abastecimento de água, observa-se que somente a cidade 

de Bombinhas apresentou uma constância na relação positiva entre as variáveis e 

findou o período acima da média nacional. As cidades de Ilhabela e Caldas Novas 

apresentaram relação negativa no período mensurado e ficaram abaixo da média 

nacional. A cidade de Cairu apresentou relação negativa até o ano de 2013, quando 

reverteu a tendência e findou o período próximo a média nacional, com 82,9% dos 

83,3% da média nacional. Não foram localizados indicadores da Cidade de Mateiros. 

No gráfico do percentual da população com acesso ao esgotamento sanitário 

representado na figura 83 percebe-se à exceção da cidade de Ilhabela, que não houve 

uma evolução positiva significativa no período, permanecendo todas as cidades da 

amostra abaixo da média nacional. Não foram localizados indicadores da Cidade de 

Mateiros para esta análise. 

No gráfico de comparação do percentual de residências com acesso à energia 

elétrica com a média nacional, constata-se que os municípios apresentaram relação 

positiva no período mensurado e que somente a cidade de Mateiros permaneceu 

abaixo da média nacional.  

Observa-se na figura 85 o gráfico do percentual de vias públicas arborizadas e 

a cidade de Mateiros apresenta o menor percentual com 33,7%, enquanto que as 

demais cidades estão na faixa de 56,7% a 71%.  

O gráfico do percentual de vias públicas urbanizadas representadas na figura 

86 a cidade de Caldas Novas apresentou o menor percentual com 4,8% e as cidades 

de Bombinhas e Cairu apresentaram os maiores percentuais com 20%. Não foram 

localizados indicadores da Cidade de Mateiros. 
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Considerações Fase 3 – Análise Individual e Cruzada dos Municípios 

A terceira fase do estudo tem o objetivo de comparar e analisar os indicadores 

de desempenho das cidades sob uma gestão participativa e práticas de governança 

pública implantadas. 

A análise qualitativa e quantitativa dos indicadores de desempenho das cidades 

da amostra evidenciou que os municípios, mesmo sendo em regiões diversas do 

Brasil, com cultura e geografia distintas, apresentam dados que revelam pontos 

importantes em comum a serem examinados.  

A seleção dos indicadores da NBR ISO 37 120 se mostrou eficiente na 

aplicação em municípios de pequeno porte. Embora escassos, foram localizados 

fontes e dados confiáveis que podem ser usados em estudos de desenvolvimento 

sustentável das cidades. É possível também relacionar as avaliações nas dimensões 

do Triple Bottom Line: econômica, social e ambiental.  Não foi identificado em 

nenhuma cidade da amostra a emissão de relatórios de sustentabilidade do local. 

Percebe-se na pesquisa empírica que quanto menor a estrutura da 

administração pública, menor é o acesso ou a disponibilidade de indicadores que 

podem fornecer concretude ao processo de políticas públicas. Observa-se nestes 

casos que as Instituições de Ensino e as ONGs exercem papel fundamental no auxílio 

às administrações públicas municipais de pequeno porte com pesquisas e 

diagnósticos que auxiliam os gestores públicos na tomada de decisão. Estas 

pesquisas e diagnósticos se fundamentam em indicadores e sua evolução para 

analisarem a cidade e a região em que está inserida. 

Lai (2018, p. 10) destaca que é importante ter critérios quantitativos para avaliar 

o desenvolvimento urbano sustentável e que possam ser aplicados em outras cidades. 

O autor justifica que com debates cada vez mais intensos em políticas e práticas sobre 

sustentabilidade, é importante estender pesquisas sobre métricas morfológicas que 

podem ser aplicadas universalmente e usadas para informar o planejamento de 

políticas. Medidas quantificáveis podem ser usadas como evidência para planejadores 

urbanos, designers, bem como decisores e formuladores de políticas para apoiar suas 

propostas em direção a uma vida urbana mais sustentável. 
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As cinco cidades são analisadas por indicadores que objetivam avaliar 

aspectos do desenvolvimento sustentável de uma cidade, considerando as dimensões 

do Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line): econômica, social e ambiental.   

O quadro 06 resume as relações positivas, oscilantes e negativas dos gráficos 

de dispersão que apresentam a evolução temporal dos indicadores. São utilizadas as 

cores de azul para indicar melhoria do indicador, amarelo quando a relação é oscilante 

entre positiva e negativa e laranja quando houve piora na evolução do indicador. 

CIDADE/             
INDICADOR 

BOMBINHAS ILHABELA CAIRU CALDAS 
NOVAS MATEIROS 

População Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 
Econômico           

PIB Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 
PIB per capita Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 

IDHM Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva 
Social           

Taxa mortalidade 
infantil Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante 

Taxa analfabetismo Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa 

IDEB anos iniciais Positiva Oscilante Oscilante Positiva Oscilante 

IDEB anos finais Oscilante Positiva Positiva Positiva Oscilante 
Média salários 

mínimos  Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante 

Taxa homicídios Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante 
Ambiental           

Abastecimento de 
água Positiva Oscilante Oscilante Negativa Não há 

dados 
Esgotamento 

sanitário Oscilante Positiva Negativa Oscilante Não há 
dados 

Distribuição de 
energia elétrica Positiva Positiva Positiva Oscilante Positiva 

 
Quadro 6 - Resumo das Relações dos Gráficos 
Fonte: Elaborado pela Autora 
 

Na dimensão econômica e na evolução da população as cidades obtiveram 

crescimento tanto na população, como no PIB, PIB per capita e IDHM no período 

mensurado. Contudo, percebe-se a dependência das cidades na geração de receitas 
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oriundas das esferas estaduais e da União. Das cinco cidades analisadas, quatro 

cidades têm mais de 50% de suas receitas compostas por transferências de outras 

esferas governamentais. Somente Bombinhas ficou abaixo deste percentual com 

39,90% no ano de 2015. A tabela 03 demonstra os recursos em valores nominais 

transferidos pela União em 2015 e 2017 a estas cidades. 

Cidade Transferências União - 2015 Transferências União – 2017 

Ilhabela/SP R$ 300.054.340,44 R$ 471.780.638,14 

Caldas Novas/SP R$ 67.201.326,17 R$ 73.709.383,69 

Cairu/BA R$ 41.359.692,17 R$ 40.727.279,88 

Bombinhas/SC R$ 18.746.445,97 R$ 27.058.656,39 

Mateiros/TO R$ 6.971.872,47 R$ 7.924.103,16 
  

Tabela 3 - Transferências União (2015 – 2017), 
 Fonte: Ministério da Transparência e CGU. 

 
Percebe-se na tabela 03, aumento dos valores transferidos pela União às 

cidades, à exceção de Cairu que apresentou diminuição nas transferências das cotas-

partes dos royalties do petróleo e gás natural, também recebidos por Ilhabela, 

conforme já descrito anteriormente na Fase 1 deste estudo. 

A quantidade média de salários mínimos se manteve estável ao longo período 

e não acompanhou a relação negativa da média nacional, havendo nestas cidades 

um aumento médio dos salários mínimos nominais. A análise do percentual de 

famílias que vivem com ½ salário mínimo mensal refletiu o paradigma da realidade da 

pobreza entre as regiões do país onde as cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste possuem indicadores de renda familiar melhor do que o Norte e Nordeste.  

Na educação as taxas de analfabetismo apresentaram melhora no período. A 

mesma relação percebe-se nas notas do IDEB - anos iniciais, mesmo com oscilações 

ao longo dos anos, as cidades apresentam evolução positiva. Nas notas do IDEB - 

anos finais a evolução positiva não é tão percebida. Nos três indicadores há cidades 

que ficaram abaixo da média nacional. A taxa de mortalidade ainda é alta na maioria 

das cidades e taxa de homicídios apresenta, à exceção das cidades do Sul e Sudeste, 

apresentam tendência de alta. 

No pilar ambiental, percebe-se a precariedade do saneamento no Brasil, 

principalmente com relação ao esgotamento sanitário. Na questão do abastecimento 

de energia elétrica identifica-se uma tendência positiva mais acentuada. Quando 
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comparamos as vias públicas da cidade, as cidades possuem mais arborização do 

que urbanização. 

Considerando o contexto geral das três dimensões analisadas em cidades que 

apresentam políticas de gestão participativa como o plano diretor participativo, uso 

dos conselhos municipais, das assembleias públicas e de práticas de governança, no 

qual puderam ser observadas com maiores detalhes os princípios da transparência e 

da prestação de contas, surgem considerações que devem ser destacadas. 

 A evolução dos indicadores sociais e ambientais analisados não refletiu na 

mesma proporção do crescimento econômico destas cidades. Percebe-se significativa 

dispersão entre as receitas aferidas pelos municípios e o progresso social e a 

preservação do meio ambiente ou seu manejo adequado. 

 Ilhabela e Cairu são as cidades que obtiveram maior crescimento do PIB per 

capita no período mensurado, porém as cidades que obtiveram melhores resultados 

na nota do IDEB dos anos iniciais são Caldas Novas e Bombinhas, justamente as 

cidades que apresentaram o menor crescimento PIB per capita na comparação, mas 

demonstraram ter ações estruturantes focadas na educação básica. 

Bombinhas apresenta o menor percentual de participação de transferências 

externas em suas receitas, entretanto apresenta o melhor IDHM na comparação. 

Ilhabela é a cidade com a maior receita das cidades da amostra, contudo ocupa 

a menor posição do percentual da população com abastecimento de água, mas é a 

única cidade da amostra que evoluiu positivamente no percentual da população 

atendida com esgotamento sanitário, porem abaixo da média nacional. 

Estas comparações demonstram que o crescimento econômico por si só, não 

acarreta melhoria nos benefícios sociais e ambientais. É preciso que haja escolhas 

políticas que vão de encontro aos anseios da população, que se obtém pela 

participação efetiva do cidadão no processo de políticas públicas e em planejamentos 

e ações com visão de futuro, de médio e longo prazo. 

Sachs (2007, p. 23) atenta para o fato que o crescimento econômico, por si só 

não gera o desenvolvimento sustentável, e sim é o instrumento de se obter a inclusão 

social e o meio-ambiente sustentável. 
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Sen (2010) acrescenta que: 

O crescimento econômico pode ajudar não só elevando rendas privadas, mas 
também possibilitando ao Estado financiar a seguridade social e a 
intervenção governamental ativa. Portanto, a contribuição do crescimento 
econômico tem de ser julgada não apenas pelo aumento de rendas privadas, 
mas também pela expansão dos serviços sociais que o crescimento 
econômico pode possibilitar. (SEN, 2010, p. 57). 
 

Segundo Sachs (2007) é necessário criar espaços à níveis locais para 

promover o debate e negociação pelos representantes de todas as forças vivas da 

sociedade, e que esta pactuação local se transferirá à nível regional e federal. “A visão 

do desenvolvimento no futuro é o de um desenvolvimento participativo e negociado. 

Ou seja, deve-se organizar o debate em todos os níveis, desde o desenvolvimento local. (SACHS, 

2007, p.28). 

O planejamento público é um jogo político legítimo, no qual participam e 
devem participar técnicos de planejamento e vários outros stakeholders, isto 
é, outros grupos de pressão interessados na definição das políticas, no 
governo, na sociedade civil, nas diferentes instâncias da burocracia pública 
(federal, estadual e municipal). Não é um processo linear, mas permeado de 
vicissitudes e sujeito a diversas condicionantes político-institucionais. 
(JANUZZI, 2002, p. 70). 

 
Januzzi (2002) observa ainda que se avolumam evidências do descompasso 

entre crescimento econômico e a melhoria das condições sociais da população. Em 

estudos realizados nos países do Terceiro Mundo constatou-se que: 

A despeito do crescimento do produto interno bruto (PIB), persistiam altos os 
níveis de pobreza e acentuavam-se as desigualdades sociais em vários 
países. Crescimento econômico não era, pois, condição suficiente para 
garantir o desenvolvimento social. O indicador PIB per capita, até então 
usado como proxy de nível de desenvolvimento socioeconômico pelos 
países, mostrava-se cada vez menos apropriado como medida representativa 
do bem-estar social. (JANUZZI, 2002, p. 54). 
 

De acordo com Wolfe (2000, p. 725), “os países em desenvolvimento que 

atingiram altas taxas de crescimento econômico e modernização não conseguiram 

que esses processos desembocassem num aumento generalizado do bem-estar e da 

participação social.”  

A meta econômica continua vulnerável ao argumento de que uma política 
concentrada em obter taxas muito elevadas de crescimento econômico 
agrava, inevitavelmente, as tensões sociais, acentua a má distribuição da 
riqueza e do poder e distorce os estilos de vida de um modo que torna cada 
vez mais difícil chegar perto da finalidade do desenvolvimento. (WOLFE, 
2000, p. 721). 
 

Se o crescimento econômico não é fator determinante e condicionante à 

melhoria dos benefícios sociais e ambientais, os avanços na educação básica seguida 
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por melhorias na assistência médica básica demonstram conduzir ao 

desenvolvimento do local. Na comparação das cidades da amostra percebe-se que 

Caldas Novas e Bombinhas apresentam as melhores notas do IDEB – anos iniciais, 

as mais baixas taxa de analfabetismo e possuem os melhores IDHM da amostra. 

Ilhabela também apresentou melhora nas notas do IDEB – iniciais e finais e, em 

conjunto com Caldas Novas e Bombinhas são as que apresentam os menores de 

índices de pobreza entre as cidades. 

A história nos fornece exemplos como o Japão e de outros países do Leste 

Asiático que nos meados do século XIX, apresentando altas taxas de analfabetismo, 

investiram na educação básica.  Sen (2010, p. 58) relata que “o desenvolvimento 

econômico do Japão foi claramente muito favorecido pelo desenvolvimento dos 

recursos humanos relacionados com as oportunidades sociais que foram geradas.” 

“Essas economias buscaram comparativamente mais cedo a expansão em massa da 

educação e, mais tarde, também dos serviços de saúde, e o fizeram, em muitos casos, 

antes de romper os grilhões da pobreza generalizada. E colheram o que semearam.” 

(SEN, 2010, p.58). O autor explica que o custeio público para investimento na 

educação e saúde básica são relativamente baratos nas economias pobres e 

dependem muito mais do trabalho intensivo nestas áreas. 

Outro ponto importante a ser considerado na análise de cidades com 

economias voltadas ao turismo e que não são evidentes na análise quantitativa dos 

dados, mas refletem nestes, é o envolvimento da comunidade no trade turístico. A 

população precisa ser envolvida nos projetos e políticas voltadas ao crescimento do 

turismo da região, pois estes dependem da geração de renda e dos benefícios sociais 

e ambientais que o desenvolvimento pode trazer, se bem articulado com a base 

comunitária. Nas cidades da amostra, conforme já descrito na Fase 1, há projetos e 

políticas em que a comunidade é envolvida com sucesso e que refletem positivamente 

nos indicadores analisados. Por outro lado, quando a comunidade não é envolvida no 

processo, ficando às margens do empreendedorismo externo, resta a esta o 

subemprego do setor, sua cultura e patrimônio são desmantelados e o meio ambiente 

é desorganizado em detrimento do turismo negativo.  

Segundo Pinto (2018, p. 7), a atividade turística deve ser planejada como uma 

relação entre os atores sociais das comunidades locais, como uma ferramenta capaz 
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de combater a implantação de um desenvolvimento turístico negativo, ou seja, que 

não considere as peculiaridades da comunidade local envolvida.   

Tomazin e Ramiro (2016, p. 161) defendem “a ideia de que o turismo tradicional 

e o turismo de base comunitária podem ser percebidos como complementares, afinal, 

atendem às necessidades de diferentes grupos das sociedades receptoras.” 

O turismo de base comunitária se inicia, portanto, como uma possibilidade de 
conquista de melhorias para grupos comumente excluídos do trade turístico. 
Melhorias que podem ser alcançadas tanto sob o aspecto econômico, via 
geração de renda, quanto pelo cultural, por meio do fortalecimento de 
identidades ameaçadas pela modernidade e/ou no aspecto ambiental, pela 
abertura de novas possibilidades para a preservação ambiental de territórios. 
(TOMAZIN e RAMIRO, 2016, p. 161). 

 
Pinto (2018) ressalta em sua análise o respeito na geração de demandas 

turísticas às peculiaridades locais: 

O turismo aparece como um instrumento de implementação de ações que 
gerem desenvolvimento local. Se bem planejado e sob o enfoque de 
sustentabilidade, deve ainda considerar as peculiaridades, da localidade em 
que as ações serão desenvolvidas, levando em considerações as 
características muitas das vezes únicas das comunidades. O seu 
planejamento deve ser de forma particular, que valorize a participação da 
comunidade local e que esta tenha real interesse em uma atividade que 
transforme a região, possibilitando a criação de uma identidade social, 
cultural e ambiental. (PINTO, 2018, p. 76). 

 
Quando se analisa cidades, não há como não abordar a questão do 

saneamento básico. A única cidade da amostra que apresentou uma evolução 

positiva no período mensurado foi Ilhabela, porém permanece abaixo da média 

nacional.  O saneamento afeta a qualidade de vida do cidadão e do meio-ambiente 

em que vive, e mesmo assim é relegado nas prioridades da maioria das políticas 

públicas em todas as esferas governamentais do país. 

De acordo com estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil (2018), com base 

no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, mais de 30 milhões 

de pessoas não recebem água tratada, mais de 100 milhões de pessoas não tem 

coleta de esgoto e cerca de 42% dos esgotos coletados são tratados. No semiárido 

brasileiro mais de 400 mil crianças não tem banheiro nas escolas. Das doenças 

identificadas no mundo 10% são consequências da ingestão de água não tratada. A 

cada R$ 1,00 investido em saneamento há a economia de R$ 4,00 na área da saúde. 

A falta de infraestrutura básica de saneamento impede a evolução nos 

indicadores sociais e ambientais. O dano direto é na poluição dos rios e mares e na 
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saúde das crianças. O acesso à água tratada e a banheiros diminui a ausência escolar 

e melhora o nível de aprendizado e nutrição das crianças. O saneamento gera 

empregos, favorece o turismo; traz benefícios à saúde e à educação e, preserva o 

meio ambiente.   

Para o Brasil atingir o Objetivo 6 – Água Potável e Saneamento, da Agenda 

2030 que assegura a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 

para todos é necessário o investimento de bilhões/ano, mas também necessita 

esclarecer ou mesmo ainda definir as responsabilidades do Estado e do Município. 

Leoneti (2011, p. 334) destaca que mesmo com as Leis em vigor que regulamentam 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Plano Nacional de Saneamento Básico 

ainda não estão definidas, de maneira clara, as atribuições de cada órgão e esfera 

governamental a que se se faz referência a Estrutura Funcional da Política de Meio 

Ambiente no Brasil demonstrado na Figura 05 deste estudo. Devido a essas 

indefinições surgem ações redundantes em alguns casos e em outros se tornam 

negligentes, ou mesmo se perde a visão global de todo o sistema. 

Somam-se a estes aspectos, os desafios encontrados na diversidade de 

problemas encontrados nas cidades: moradias irregulares, geografia do local, 

educação ambiental, escassez de recursos, capacitação técnica entre outros. 

Neste início de século, com a retomada dos investimentos, 
torna-se necessário, além da melhoria na governança das 
organizações do setor, um planejamento consistente dos 
recursos a serem investidos para que o quadro até então 
verificado possa ser revertido em uma melhor qualidade do setor 
no país. (Leoneti, 2011, p. 345). 
 

O conceito do desenvolvimento sustentável deve abrigar os investimentos no 

saneamento do país, atendendo aos aspectos ambientais, sociais e econômicos com 

o objetivo de assegurar um futuro melhor a geração atual e às futuras gerações. 

Nesse contexto é valoroso o trabalho exercido pelos líderes comunitários que buscam 

soluções junto aos gestores públicos na solução de acesso à água tratada e esgoto 

sanitário. As parcerias público-privadas também têm se mostrado de grande valia na 

expansão e gestão das redes de infraestrutura do saneamento básico. 

Por fim, há de se considerar a importância da aplicação dos conceitos das 

smart cities e as IoTs como ferramentas de auxílio às cidades e ao turismo no caminho 

do desenvolvimento sustentável. Nitti (2017, p. 1) argumenta que nos últimos anos o 
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conceito de cidades inteligentes tornou-se uma das principais forças motrizes para a 

transição urbana para um ambiente sustentável. O turismo como um dos setores que 

mais cresce, é também um forte gerador de emissões de carbono e, portanto, o 

conceito de turismo sustentável emergente é tido como uma parte importante do 

paradigma das cidades inteligentes. A autora destaca a Internet das Coisas (IoT) 

como o ponto tecnológico chave para o desenvolvimento de ambientes urbanos 

inteligentes através do uso de dados agregados, integrados em uma única plataforma 

de decisão. 

Steiniger, Poorazizi e Hunter, (2016, p. 49) observam que o uso da tecnologia 

pode auxiliar também a participação cidadã no processo de políticas públicas, 

permitindo o engajamento dos cidadãos por meio de tecnologias da Web 2.0, que tem 

o potencial de envolver os cidadãos, que geralmente são difíceis de alcançar. Ao 

projetar uma plataforma de e-planning devem se considerar mais do que 

simplesmente as atividades que um usuário deve executar, ou seja, funções que a 

plataforma de planejamento oferece, mas também devem ser considerados o tipo de 

usuário e o contexto de uso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar os efeitos da gestão participativa e 

das práticas de governança da administração pública municipal no desenvolvimento 

sustentável de uma cidade. Para cumprir este propósito os objetivos específicos foram 

estabelecidos em identificar e descrever ações e políticas adotadas pelas 

administrações públicas municipais que promovam a gestão participativa e as práticas 

de governança pública, definir um sistema de avaliação de sustentabilidade para 

cidades de pequeno porte, e comparar e analisar os indicadores de desempenho das 

cidades sob uma gestão participativa e práticas de governança pública implantadas. 

Nesse contexto a amostra de cinco cidades permitiu a análise e formulação das 

proposições de cada objetivo específico, que foram fundamentadas em referências 

teóricas. O desafio de abranger cidades de todas as regiões do país enriqueceu o 

trabalho, pela diversidade do ambiente e da cultura presentes em cada local. Todavia, 

mesmo na diversidade há pontos em comum que são de grande valia ao estudo 

científico e à consulta pública pela sociedade civil e gestores públicos envolvidos no 

processo de políticas públicas de uma cidade turística de pequeno porte. 

A primeira fase do estudo teve o objetivo de identificar e descrever as políticas 

adotadas pela administração pública municipal que promovam a gestão participativa 

e a governança. Para tal, foram selecionadas as ações e políticas que mais se 

destacaram na coleta de dados.  

Nessas políticas observou-se a polarização inicial das prioridades da 

sociedade, que se concentraram na geração de renda e preservação do meio 

ambiente, especialmente com a questão do esgotamento sanitário. As deficiências do 

saneamento básico nessas cidades, além dos problemas sociais e ambientais afeta 

diretamente a economia do local que depende de suas belezas naturais para a 

promoção do turismo. 

Os temas prioritários relacionados à dimensão social se concentraram na 

saúde e educação. A maioria dos entrevistados tem o entendimento que a melhoria 

desses aspectos depende diretamente do crescimento econômico e não das escolhas 

na agenda das políticas públicas do município.  
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Dos princípios da governança pública ficou mais evidente, na coleta de dados, 

a cobrança da sociedade pela transparência e a prestação de contas dos gestores 

públicos, bem como o acesso às informações em linguagem simples e clara. 

Ademais, as ações e políticas selecionadas foram agrupadas nos temas 

centrais dessa fase: gestão participativa e governança pública. Na referência dessas 

ações e políticas com as dimensões da sustentabilidade verificou-se que as mesmas 

se inter-relacionam e interdependem entre si. Os estudos evidenciaram que gestões 

públicas participativas exercem princípios da governança pública. de legitimidade, 

equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e prestação de 

contas (accountability).   

Conclui-se que uma gestão pública participativa apresenta grande 

interdependência com os princípios de governança pública. No entanto, cada cidade 

apresentou impasses, obstáculos e níveis diferentes de maturidade em relação à 

participação social e às práticas de governança pública que necessitam ser 

dialogados e negociados claramente na arena política. 

Nesse sentido, foram identificados os seguintes impasses e obstáculos à 

participação cidadã no processo de políticas públicas: o modelo de participação 

popular e controle social são formatados de cima para baixo (Top Down): a sociedade 

brasileira não se encontra organizada ao ponto de fazer frente aos diversos tipos de 

manejos políticos: as oligarquias estão presentes em todos os municípios brasileiros 

e disputam o poder com as administrações públicas: há  conflitos de interesse entre 

os poderes Executivo e Legislativo; a apatia social frente a efetiva participação no 

processo de formatação de políticas; a complexidade dos instrumentos e ferramentas; 

a capacitação insuficiente tanto do corpo técnico das gestões públicas municipais 

como dos representantes da sociedade civil; e a má qualidade dos projetos e a 

atuação dos políticos visando o interesse individual ou de grupos específicos e não o 

bem coletivo da sociedade.  

Contudo, constatou-se que o exercício da participação cidadã e das práticas de 

governança conduzem ao amadurecimento da sociedade e da gestão pública 

minimizando os efeitos dos impasses e obstáculos observados. Além disso, o 

processo de políticas públicas enquanto diagnóstico dos problemas da sociedade, 

priorização (agenda), formulação, legalização, implementação e avaliação são 

validadas com a participação social promovidas por gestões públicas participativas 
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estimulando a definição de políticas que atendam as demandas da sociedade. A 

sociedade civil organizada tem o poder de mudar o futuro de sua cidade, participando 

das escolhas e do controle das políticas públicas.  

Na segunda fase do estudo que teve como objetivo definir um sistema de 

avaliação de desenvolvimento sustentável para cidades de pequeno porte. Constatou-

se que quanto menor a cidade e a estrutura da Prefeitura, maior é a carência de 

informações e de assessoramento técnico. Verificou-se que os indicadores 

quantificáveis do desenvolvimento sustentável de comunidades auxiliam a gestão 

pública e a sociedade no processo de formatação e avaliação das políticas públicas.  

As Instituições de Ensino e as ONGs cumprem um papel valoroso de assessoramento 

técnico às gestões públicas, por meio de pesquisas e diagnósticos da cidade e região. 

Considerando essa conjuntura de escassez de dados foi definido um sistema 

de indicadores baseado na norma ABNT para Desenvolvimento Sustentável de 

Comunidades - NBR ISO 37120.2017 e os indicadores foram relacionados às 

dimensões do Tripé da Sustentabilidade.  

Da mesma forma que a NBR ISO 37 120.2017 o conjunto de indicadores de 

desempenho selecionados não pretendeu sinalizar se uma cidade é sustentável ou 

não, mas sim permitiu análises que indicam se as políticas adotadas pelas 

administrações públicas municipais das cidades da amostra refletiram positivamente 

ou não nos indicadores de desempenho. Não foram utilizados todos os indicadores 

da norma, pois muitos deles estão em fase de construção pelo IBGE.  

O conjunto de indicadores cumpriu o papel de avaliar pontos essenciais ao 

desenvolvimento sustentável de uma cidade, comparando e analisando sua evolução 

dos indicadores em um período de tempo e permitiu a realização de comparações 

entre as cidades da amostra. Nas análises e comparações, o sistema definido 

demonstrou-se exequível de forma simples e prática a qualquer cidade de pequeno 

porte, respeitando a diversidade presente em cada uma delas. 

A terceira e última fase do estudo teve o objetivo de analisar os indicadores de 

desempenho de forma individual e cruzada entre os municípios, no qual se 

destacaram as análises apresentadas a seguir, nas comparações efetuadas. 

As cidades de Ilhabela e Cairu foram os municípios que obtiveram maior 

crescimento do PIB per capita no período mensurado, porém os municípios que 
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obtiveram melhores resultados na nota do IDEB dos anos iniciais foram Caldas Novas 

e Bombinhas, justamente as cidades que apresentaram o menor crescimento PIB per 

capita, mas demonstraram ter ações estruturantes focadas na educação.  

Bombinhas apresentou o menor percentual de participação de transferências 

externas em suas receitas, entretanto obteve o melhor IDHM na comparação, ou seja, 

a cidade conseguiu gerar a maior parte de suas receitas e demonstrou ser suficiente 

para elevar o índice IDHM de grau baixo em 1990 para alto grau em 2010. 

Ilhabela foi a cidade com a maior receita ano entre as cidades da amostra, 

contudo ocupou a menor posição do percentual da população com abastecimento de 

água, no entanto foi a única cidade da amostra que evoluiu positivamente no 

percentual da população atendida com esgotamento sanitário, mas permaneceu 

abaixo da média nacional.  

Ademais, todas as cidades da amostra permaneceram abaixo da média 

nacional no percentual da população atendida com esgotamento sanitário. O quadro 

reflete a situação crítica do saneamento básico no país que carece de maior rede de 

abastecimento de água e coleta de esgoto. A falta de infraestrutura básica de 

saneamento influencia negativamente a evolução nos indicadores sociais e 

ambientais. O dano direto é observado na poluição dos rios e mares e na saúde das 

crianças. O acesso à água tratada e a banheiros diminui o absenteísmo escolar e 

melhorou o nível de aprendizado e nutrição das crianças. O saneamento gera 

empregos, favorece o turismo; traz benefícios à saúde e à educação e, preserva o 

meio ambiente.   

Essas comparações e análises confirmaram proposições trazidas por autores 

como Sachs (2007, 2008, 2009), Sen (2010) e Wolfe (2000), que: (i) o crescimento 

econômico é importante, mas é preciso realizar escolhas políticas adequadas para 

que se transforme em benefícios sociais e ambientais, (ii)  cidades que investem na 

educação demonstram evoluir positivamente em outros pilares da sustentabilidade, 

de forma mais equilibrada, (iii) a evolução positiva do PIB per capita não espelha 

necessariamente o progresso social e o meio ambiente sustentável de uma cidade.  

Outro ponto valoroso a ser considerado pela análise qualitativa e referenciado 

em autores como Sachs (2007, 2008, 2009), Tomazin e Ramiro (2016) e Pinto (2018) 

é a importância do envolvimento da comunidade no trade turístico da região.   
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Constatou-se nas cidades de Mateiros e Bombinhas que o turismo de base 

comunitária promove benefícios econômicos, sociais e ambientais ao local. 

Além de suas riquezas naturais o Brasil é referência na América Latina em 

instrumentos de planejamento urbano como o Plano Diretor Participativo, Orçamento 

Participativo, Conselhos de Cidade e Portais da Transparência. A realidade já nos 

mostra bons exemplos de gestões públicas que estão utilizando as ferramentas de 

forma adequada e outras que estão em processo de amadurecimento do exercício da 

democracia e da cidadania. Os modelos de ferramentas de gestão e de planejamento 

auxiliam os gestores públicos em suas atribuições, porém precisam ser adequados a 

sua realidade local. Exemplificando, não adianta colocar as informações das contas 

públicas somente no portal da Prefeitura se a sociedade não tem o acesso à Internet. 

É preciso fazer chegar as informações à população na forma de ser de cada 

comunidade. 

Em um país de território continental onde a diversidade é imensa, seja pela sua 

história, cultura, geografia, fatores socioeconômicos, cada gestão pública em conjunto 

com a sociedade civil deve encontrar a melhor forma de incorporar a participação 

social no processo das políticas públicas locais, a fim de reduzir as desigualdades de 

uma sociedade culturalmente excludente.  

Observou-se na análise empírica das cidades que a percepção de 

desenvolvimento sustentável difere entre as cidades pesquisadas. A comunidade 

quilombola de Mateiros enfrenta desafios diferentes e reage de forma distinta do que 

a comunidade pesqueira de Bombinhas, mas ambas têm a visão de desenvolvimento 

fundamentados nas dimensões econômicas (geração da renda), social (saúde e 

educação) e ambiental (preservação, manejo adequado e saneamento básico).  

Conclui-se que a participação social aliada às práticas de governança pública 

na formatação e controle das políticas públicas se apresenta como um caminho 

possível para se alcançar a soberania popular sobre a implementação e continuidade 

de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável do ambiente em 

que vive, da sua cidade, de seu Estado e de seu País. 

 

Por fim, o estudo apresenta certas limitações de pesquisa que por se destinar 

a abranger quatro grandes temas que são a gestão participativa, governança pública, 

indicadores de desempenho e desenvolvimento sustentável não se aprofundou 
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detalhadamente em cada tema e em cada cidade. Sugere-se, portanto, a continuidade 

dos estudos por meio de outras pesquisas que possam detalhar cada tema e seus 

efeitos, bem como analisar em profundidade as cidades da amostra. 
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https://search.scielo.org/?q=Os+Estados+de+Bem-Estar+Social+da+Europa+Ocidental%3A+tipologias%2C+evid%EF%BF%BDncias+e+vulnerabilidades+&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=Os+Estados+de+Bem-Estar+Social+da+Europa+Ocidental&lang=pt&page=1
http://www2.unwto.org/
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APÊNDICES 
 

CRONOGRAMA – PROJETO DE PESQUISA 

Mês/Ano Ação Objetivo 
05/2017 Formatar o pré-projeto. Pré-projeto definido. 

06/2017 Coletar e analisar os dados: Bombinhas/SC 

Visita in loco. 

Testar o Método Misto. 

06/2017 Mapear as outras cidades objeto de estudo. Definir as cidades da amostra. 

09/2017 Visita in loco: Ilhabela/SP Coletar os dados Qualitativos. 

10/2017 Visita in loco: Cairu/BA Coletar os dados Qualitativos. 

11/2017 Revisar as abordagens qualitativas dos 

casos após a conclusão da disciplina – 

Métodos Qualitativos. 

Revisão das abordagens 

qualitativas dos Estudos de Caso 

já efetuados. 

11/2017 

À 

02/2018 

Coletar os dados e realizar as análises 

quantitativas de todos os casos, paralelo à 

disciplina – Métodos Quantitativos. 

Concluir a análise quantitativa 

individual e cruzada dos casos. 

03/2018 Preparar material para a Banca de 

Qualificação do Projeto. 

Concluir material para a 

Qualificação do Projeto. 

04/2018 Realizar a qualificação do projeto de 

dissertação e ajustes sugeridos pela Banca. 

Projeto qualificado e ajustado à 

Banca de Qualificação. 

03/2018 

À  

05/2018 

Cursar disciplinas voltadas a administração 

pública: UFPR e UTFPR. (Teoria do Estado 

e Políticas Públicas e Sustentabilidade) 

Adquirir conhecimento sobre 

administração pública, políticas e 

sustentabilidade. 

05/2018 

 

Visita in loco: Caldas Novas e Mateiros. Coleta dos dados Qualitativos. 

05/2018 À  

06/2018 

Desenvolver a Fase 1,2 e 3 da dissertação. Fase 1, 2 e 5 concluída. 

06/2018 Realizar ajustes finais na dissertação com o 

Orientador. 

Concluir a dissertação. 

26/06/2018 Apresentar a dissertação para a Banca. Dissertação Concluída ou seguirá 

para ajustes. 
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ROTEIRO DE PESQUISA – GESTORES PÚBLICOS 
 
 
1. A Prefeitura possui plano diretor para a cidade? 
 
2. Como e onde posso ter acesso ao material?  
 
3. Como é a organização da Prefeitura? Organograma, secretárias. 
 
4. Como é o processo das decisões estratégicas?   
  
5. Como se dá a participação da sociedade nas políticas públicas implantadas? 
 
6. Como era a situação econômica, social e ambiental da cidade/prefeitura quando 

assumiram o mandato e como está agora? 
 
7. A Prefeitura divulga seus demonstrativos contábeis? (Portal da Transparência). 

Há divulgação aos cidadãos que está no site? 
 
8. A prefeitura tem em sua estrutura um setor de Auditoria?  
 
9. Contrata Auditoria Independente ou Consultorias periodicamente? 
 
11. Os bairros de cidade têm saneamento básico? 
 
12. De onde vem a água tratada para a cidade? É suficiente mesmo no verão. 
 
13. A coleta do lixo é seletiva? Reciclável e não reciclável. 
 
14.  Há algum projeto visando o desenvolvimento sustentável do município. 
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ROTEIRO DE PESQUISA – SOCIEDADE 
 
 
1. Você participa de alguma maneira na formação das políticas públicas adotadas 

pela Prefeitura? 

 

2. Você realiza de alguma forma o controle dos gastos do governo? 

 

3. Você acha que a administração pública local tem promovido melhorias na 
economia, na educação, saúde, segurança e no meio-ambiente?
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Publicações sobre os Temas objetos da Pesquisa desta Dissertação 

 

1. Artigo: Sustentabilidade na Administração Pública Municipal – Estudo de Caso 

de Bombinhas/SC.  Foi apresentado no II Simpósio Brasileiro de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável (II SBDTS) promovido pelo Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável (PPGDTS) no 

setor litoral da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Matinhos/PR, em 

10 de novembro de 2017. 

 

2. Artigo: Administração Pública e a Participação Social.  Foi submetido à Revista 

Gestão e Sociedade (Classificação no QUALIS – B2) em 23 de abril de 2018 e 

está em processo de avaliação. 

 

3. Resumo de Artigo:  Gestão Participativa, Práticas de Governança e o 

Desenvolvimento Sustentável de Cidades Turísticas Brasileiras.  Aprovado no 

CITURS – Congresso Ibero-americano de Turismo e Responsabilidade Social, 

promovido pela Universidade de Coruña -  Galícia, Espanha a ser realizado em 

22 e 23 de outubro de 2018. 

 

4. Resumo de Artigo:  Análise de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

em Cidades Turísticas Brasileiras de Pequeno Porte. Aprovado no CITURS – 

Congresso Ibero-americano de Turismo e Responsabilidade Social, promovido 

pela Universidade de Coruña -  Galícia, Espanha a ser realizado em 22 e 23 de 

outubro de 2018. 

 

5. Resumo de Artigo:  Sustentabilidade na Administração Pública Municipal – 

Estudo de Caso de Bombinhas/SC. Aprovado no CITURS – Congresso Ibero-

americano de Turismo e Responsabilidade Social, promovido pela 

Universidade de Coruña -  Galícia, Espanha a ser realizado em 22 e 23 de 

outubro de 2018. 
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