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RESUMO 

Desde o final da década de 1980 o movimento por cidades sustentáveis vem ganhando força e sendo cada vez mais 

fomentado e experimentado por alguns municípios e regiões do país. Isso decorre da necessidade de enfrentar o 

contínuo e crescente processo de urbanização, que acarreta consequências sociais, sendo a degradação do meio 

ambiente uma das mais relevantes. Diante da inegável importância da temática, o presente trabalho visa esmiuçar 

o conceito de cidades sustentáveis e analisar seu impacto na gestão pública urbanística, conhecendo algumas das 

principais ações que vêm sendo adotadas pelo Brasil afora. No atual cenário de mudanças, este estudo pretende 

contribuir com a elucidação dos gestores públicos e demais servidores atuantes na área de desenvolvimento urbano, 

além de informar a população em geral acerca da relevância das cidades sustentáveis. Como ferramenta 

metodológica foi adotada a revisão sistemática da literatura disponível sobre o tema. 

Palavras-chave: Gestão. Pública. Cidades. Sustentáveis. Sustentabilidade. 
 

ABSTRACT 

Since the end of the 1980s, the movement for sustainable cities has been gaining strength and being increasingly 

encouraged and experienced by some municipalities and regions of the country. This stems from the need to face 

the continuous and growing process of urbanization, which has social consequences, of which the degradation of 

the environment is one of the most relevant. Given the undeniable importance of the theme, the present work aims 

to analyze the concept of sustainable cities and analyze its impact on urban public management, knowing some of 

the main actions that have been adopted throughout Brazil. In the current scenario of changes, this study aims to 

contribute to the elucidation of public managers and other employees working in the area of urban development, 

in addition to informing the general population about the relevance of sustainable cities. As a methodological tool, 

a systematic review of the available literature on the subject was adopted. 

Keywords: Public. Administration. Sustainable. Cities. Sustainability. 

 

ABSTRACTO 

Desde finales de la década de 1980, el movimiento por las ciudades sostenibles ha ido cobrando fuerza y siendo 

cada vez más impulsado y experimentado por algunos municipios y regiones del país. Esto se deriva de la 

necesidad de enfrentar el continuo y creciente proceso de urbanización, que tiene consecuencias sociales, de las 

cuales la degradación del medio ambiente es una de las más relevantes. Dada la innegable importancia del tema, 

el presente trabajo tiene como objetivo analizar el concepto de ciudades sostenibles y analizar su impacto en la 

gestión pública urbana, conociendo algunas de las principales acciones que se han adoptado en todo Brasil. En el 

escenario actual de cambios, este estudio tiene como objetivo contribuir a la elucidación de los administradores 

públicos y otros empleados que actúan en el área de desarrollo urbano, además de informar a la población en 

general sobre la relevancia de las ciudades sostenibles. Como herramienta metodológica, se adoptó una revisión 

sistemática de la literatura disponible sobre el tema. 

Palabras clave: Gestión. Pública. Ciudades. Sostenibles. Sustentabilidad. 

 

INTRODUÇÃO 

Após os movimentos de migração populacional do campo para a cidade mais 

conhecida como “êxodo rural”, o Brasil passou a possuir grande parte de sua população 

concentrada nos centros urbanos, essa urbanização desenfreada causou um inchaço nas cidades. 

Considerando que não houve um planejamento urbano prévio para absorver as grandes 

concentrações de pessoas, as consequências ambientais dessa má formação se tornam cada vez 

mais visíveis. A projeção de acordo com a ONU é que até 2030 pelo menos 60% da população 

existente viva em centros urbanos. 

mailto:marquinho_dias1@hotmail.com
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A globalização e a industrialização impactam diretamente na qualidade de vida 

populacional no espaço urbano, as cidades em geral não conseguem oferecer a infraestrutura 

adequada e serviços suficientes para garantir condições dignas de existência. 

O progressivo e constante crescimento demográfico das cidades as torna grandes vilãs 

ambientais. Saneamento básico, poluição, conflitos socioambientais, geração de toneladas 

diárias de lixo, representam apenas exemplos dos problemas urbano-ambientais existentes. 

Nesse cenário, considerando que o planejamento urbano e defesa do ecossistema 

incumbem primordialmente ao poder governamental, tornou-se necessário por parte dos 

gestores públicos repensar o modelo de gestão aplicável às cidades. 

Modernamente, é necessário pensar a cidade não apenas como um problema ambiental, 

mas também uma oportunidade de criação de inovações tecnológicas, políticas e sociais para o 

desenvolvimento sustentável. 

Partindo dessa concepção, entre as chamadas “cidades sustentáveis” que representam 

um novo paradigma na gestão estatal onde por meio da inclusão de novos hábitos, programas, 

políticas públicas e soluções ambientais busca-se a concretização da sustentabilidade através da 

criação de um ambiente urbano sadio. 

É nessa perspectiva que o presente trabalho se desenvolve, desdobrando-se sobre a 

análise do conceito das cidades sustentáveis e sua relevância no cenário atual como condição 

basilar ao alcance da sustentabilidade, perquirindo seus reflexos na gestão pública. 

Assim, no segundo tópico é trabalhada a sustentabilidade, sua conceitualização e 

caracterização, com o intuído de contextualizar o termo para possibilitar uma maior 

compreensão quando do estudo das cidades sustentáveis. 

O terceiro tópico realiza uma breve conceituação da cidade e sua evolução. Debruça- 

se ainda, sobre o estudo e esclarecimento do conceito de cidades sustentáveis e sua importância 

ímpar na concretização do desenvolvimento sustentável. 

O quarto tópico apresenta os indicadores de sustentabilidade urbana como ferramenta 

auxiliar de controle da gestão pública para avaliação, monitoramento e diagnóstico do 

desempenho sustentável da cidade. 

Por fim, o quinto tópico trata de algumas das principais iniciativas em políticas urbanas 

sustentáveis que vêm sendo executadas no território nacional. Encarregando-se também da 

análise dos principais desafios enfrentados pelos gestores públicos. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

O conceito de sustentabilidade tem sido cada vez mais discutido e incorporado nos 

mais diversos discursos nos circuitos acadêmicos. Desta forma, torna-se necessário realizar uma 

breve contextualização desse termo para posteriormente discutir sua aplicação no contexto das 

cidades. 
 

A origem do termo é um tanto quanto controversa, alguns autores indicam que a ideia 

da sustentabilidade remonta ao século 18 surgindo na publicação da “Teoria Populacional 

Malthusiana” em 1798 de Thomas Malthus. A teoria se baseava no princípio da escassez, 

significando que a população humana cresce mais rapidamente que a produção de alimentos e 

nessa equação a escassez de recursos seria o resultado (LIMA, 2013). 

 

Em contrapartida, outros pontuam que o conceito de sustentabilidade apenas foi 
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popularizado e amplamente utilizado nas décadas de 1980 e 1990. Idealizado por Lester Brown 

da WWI (Worldwatch Institute) e poucos anos depois utilizado pela Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, no Relatório Brundtland em 1986 que aborda os problemas 

socioeconômicos e ecológicos da sociedade global e assim conceitua o desenvolvimento 

sustentável: 

 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades. Ele contém dois conceitos-chaves: conceito de “necessidade”, 

sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a 

máxima prioridade; e a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 

organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 

presentes e futuras. 

 

Assim, buscando a sobrevivência humana e a preservação ambiental, a exploração dos 

recursos naturais poderia ocorrer até atingir o limite da curva de carga do ecossistema, de modo 

que ele pudesse se reproduzir para manter o ciclo de sua exploração (PEREIRA). 

Freitas a define como sendo no âmbito nacional valor supremo, constituindo-se 

simultaneamente princípio e objetivo constitucional, impondo ao poder público e a sociedade o 

dever de resguardo do direito ao futuro comum (FREITAS, 2012). 

Em que pese à dualidade de sua origem, indubitável é que a ideia da sustentabilidade 

e do desenvolvimento sustentável se fortaleceu com o passar dos anos, sendo hoje um tema que 

ocupa importante lugar de debate nos mais diversos segmentos em nível global. 

No setor público, a adoção de uma gestão pública sustentável representa a adoção de 

decisões que priorizem a manutenção dos recursos e o melhor uso possível dos espaços. A 

adoção de políticas públicas urbanas, ações e metas sustentáveis, com instrumentos que 

promovam a fiscalização dessas atividades, são importantes instrumentos de atuação. 

A aplicação de práticas sustentáveis pela administração pública pode ocorrer inclusive 

internamente, com a conscientização de seus servidores para o uso racional dos materiais de 

escritório e outros recursos que permitem o funcionamento da máquina pública. 

A chave de uma atuação eficiente das instituições na concretização da sustentabilidade 

é o bom e velho planejamento. Um plano de governo coerente deve prever de modo claro 

prioridades, metas, prazos e responsabilidades. A capacitação dos agentes públicos também é 

essencial, servidores bem instruídos colaboram de maneira mais eficiente para o incremento de 

inovações sustentáveis. 

O adequado planejamento urbano com adoção de parâmetros sustentáveis e políticas 

públicas urbanas que busquem evitar a degradação ambiental e promover a preservação da 

saúde do ecossistema é um importante aliado do desenvolvimento sustentável e do 

desenvolvimento urbano equilibrado. Diante disso, a discussão sobre a importância das cidades 

sustentáveis vem ganhando força global, conforme a seguir será tratado. 

As cidades evoluíram com o passar dos séculos. Na Antiguidade, surgiram como o 

centro das civilizações, tendo por objetivo ser o centro de comércio e uma fortificação de guerra. 

Inicialmente, constituíam-se como pequenas aldeias presentes às margens de rios e vales, mas 

com o crescimento populacional foi dando origem a cidades cada vez mais complexas. 

O desenvolvimento ocorreu de diferentes modos pelo mundo. Até o ano de 2000, 

metade da população global já residia em cidades, e a projeção da ONU é que até 2050 a 
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população urbana chegará a marca de dois terços. 

O aumento populacional exponencialmente crescente aumenta cada vez mais a 

preocupação com o meio ambiente, as cidades por diversas razões se tornaram grandes 

poluidoras ambientais. Diante desse cenário, torna-se importante a criação de estratégias que 

promovam e introduzam a sustentabilidade no seio urbano. 

De acordo com Leite (2012): 

 

Mais do que nunca, o formato das cidades, a quantidade de espaço que elas ocupam, 

a quantidade de energia que elas consomem, o modo como a infraestrutura de 

transporte é organizada e onde as pessoas habitam [...] definem o ambiente, a 

economia e a sustentabilidade social da sociedade global. 
 

Um marco legislativo nessa temática é o Estatuto da cidade, Lei n. 10.257/2001, que 

disciplina e estabelece as diretrizes para política urbana, prevendo em seu artigo 2º, inciso I, a 

“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”. 

A criação de novos modelos de desenvolvimento urbanístico se tornou um dos 

principais desafios do século XXI. Constituindo-se incumbência da gestão pública reorganizar 

estrategicamente as cidades buscando a sustentabilidade, sendo imprescindível uma agenda 

pública para o planejamento das ações (COSTA, 2018). 

Desta forma, pode-se dizer que cidade sustentável é aquela que busca se desenvolver 

de modo sustentável, almejando o equilíbrio entre crescimento urbano e a preservação dos 

recursos ambientais. Incorporando práticas sustentáveis em seus serviços básicos como 

saneamento, coleta de lixo, energia, saúde, etc. 

Nesse processo de mudança, os governos municipais ganham destaque, pois são os 

que possuem maior conhecimento das peculiaridades locais de cada cidade, tendo condições 

mais propícias de atuação no planejamento urbano sustentável. Um dos importantes 

mecanismos de planejamento urbano são as legislações, ferramentas governamentais e 

inovações tecnológicas. 

O Poder público deve ser o principal ator e exemplo na implantação de parâmetros 

sustentáveis em sua gestão pública. Todavia, a criação de uma cidade sustentável não pode ser 

considerada um dever que se restrinja a administração pública, mas sim como extensível aos 

diversos participantes da sociedade. 

Atuando de maneira unitária o setor público não possuía capacidade de alterar todo um 

padrão global consumerista e irresponsável, sendo importante a atuação conjunta com os 

diversos setores sociais e a conscientização popular da importância de hábitos saudáveis 

ecologicamente. 

Todo esse movimento fez surgir uma nova disciplina de estudo, o Urbanismo 

sustentável, que segundo Ruano (2000): 

 
O Ecourbanismo ou Urbanismo Sustentável é uma nova disciplina que articula 

múltiplas e complexas variáveis e incorpora uma aproximação sistêmica ao desenho 

urbano com uma visão integrada e unificada, trazendo, como conseqüência, a 

superação da divisão clássica do urbanismo tradicional e seus critérios formais e 

estilísticos. A partir deste novo paradigma deve-se estabelecer uma relação dialética 

entre o planejamento estratégico e o desenho urbano. 
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Para finalizar, interessante lição trazida por Charles Darwin que se adequa muito bem 

ao tema “Não é a mais forte nem a mais inteligente das espécies que sobrevive, mas a que 

melhor se adapta e responde às mudanças”. 

Um importante instrumento de apoio à gestão pública urbana sustentável já citado 

anteriormente são os indicadores de sustentabilidade urbana. Essa ferramenta tem como 

objetivo atuar no monitoramento dos níveis de sustentabilidade das cidades. 

Assim, os indicadores de sustentabilidade possuem a função de avaliar o processo de 

sustentabilidade, informando os progressos realizados, reconhecendo falhas e riscos existentes, 

indicando as necessidades e prioridades, etc. Contribuindo significativamente com o 

desenvolvimento sustentável quando idealizado e seguido de modo congruente com sua 

finalidade. 

Os indicadores constituem a base para a sistematização das informações e 

posteriormente para o planejamento consistente das ações governamentais, fornecendo 

subsídios para a criação de diagnósticos e prognósticos para as diferentes esferas federativas. 

O uso desses mecanismos favorece a participação social na gestão, possibilitando a 

sociedade uma maior fiscalização da atuação administrativa e dos gastos públicos em razão da 

inerente transparência, publicidade das informações e prestação de contas. 

De acordo com Jannuzzi (2003): 

 

[...] indicadores sociais usados de forma responsável, inteligível e transparente podem 

estabelecer parâmetros concretos para discussão da natureza, conteúdo e prioridades 

das políticas governamentais, dos programas públicos e dos projetos de ação social. 

Indicadores sociais são instrumentos para efetivo empoderamento da sociedade civil, 

de controle e direcionamento das atividades do poder público. 
 

Conforme o Guia de Indicadores para a Gestão Pública a implantação de qualquer ação 

governamental compreende em geral quatro etapas, sendo: elaboração do diagnóstico da 

realidade local; formulação de programas e seleção de alternativas; implantação e avaliação das 

ações. Os indicadores alimentam esse ciclo operacional, devendo ser em cada etapa utilizado o 

sistema de indicadores apropriados às diferentes naturezas. 

Atualmente, não existe um sistema de indicadores urbanos modelo para ser aplicado 

indistintamente a todas as gestões, como seu propósito é ser um auxiliar, provendo informações 

que subsidiem o desenvolvimento urbano sustentável, deve passar por um processo de 

construção para que se adeque as políticas públicas locais (MARTINS, 2015). 

Paulo Jannuzzi indica quatro etapas para construção de um sistema de indicadores: 

 

Definir operacionalmente o conceito abstrato ou a temática social de interesse; Definir 

as dimensões ou diferentes formas de interpretação operacional do conceito, para que 

o mesmo possa ser “indicado” de forma quantitativa; Obtenção das estatísticas 

públicas pertinentes;  Construção dos indicadores que irão compor o sistema, que 

deverá traduzir de forma mais tangível o conceito proposto inicialmente. (TOLEDO, 

2005 apud JANNUZZI, 2003). 
 

Desta forma, os indicadores possuem um papel fundamental na gestão pública em 

várias etapas, permitindo aos administradores alcançarem resultados mais eficientes e concretos 

no planejamento urbano sustentável com a criação de um ambiente mais inclusivo e acessível 

aos cidadãos. 
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De acordo com dados trazidos pelo Programa de Cidades Sustentáveis, em 2009 a 

Prefeitura de Ibirarema, Estado de São Paulo, aprovou a Lei Municipal n. 06, que instituiu o 

Código do Meio Ambiente Municipal. Dentre seus diversos temas direciona os seguintes 

programas: Programa Municipal de Cidade Sustentável, Programa Municipal de Habitação 

Sustentável, Programa Municipal contra Desperdício e Uso Racional da Água e Ibirarema Lixo 

Mínimo. 

Em meio a tantos projetos pode se perceber um aumento na conscientização e 

envolvimento populacional. Merecendo destaque o programa de habitação sustentável que 

busca inserir algumas pequenas adaptações nas construções civis, com o objetivo de garantir 

uma melhor aplicação de recursos naturais e diminuição dos gastos com energia. Inclusive, a 

legislação local prevê a concessão de alvará de construção apenas para aquelas que adotem 

critérios de sustentabilidade. 

Já no Estado do Paraná, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, em 2014 foi 

implantado o Programa de Coleta Seletiva em parceria com a associação local dos catadores de 

recicláveis. O objetivo geral era que os materiais recicláveis gerados na cidade fossem 

destinados corretamente e em contrapartida propiciar uma condição de trabalho mais digna aos 

trabalhadores. Como resultado, não só houve aumento do volume de lixo coletado de 35t/mês 

para 100 t/mês, como também o aumento da remuneração do catador de R $450,00 para R 

$1.200 e a duplicação do número de profissionais de 20 para 40. 

No nordeste do Brasil a política hídrica da cidade de São Cristóvão, Estado do Sergipe, 

ganha destaque nacional, com o objetivo de regularizar e aumentar a qualidade do sistema de 

captação, tratamento e abastecimento de água no município buscando o desenvolvimento 

territorial inclusivo e sustentável, desenvolveu o projeto “Águas de São Cristóvão" no ano de 

2017. 

Por meio desse projeto foi possível a superação da escassez de abastecimento de água 

no município, com a ampliação da rede de abastecimento, melhoria da qualidade da água 

distribuída, capacitação dos colaboradores do projeto, participação da população na gestão da 

água, dentre outros diversos resultados positivos. 

O grande desafio enfrentado pelo gestor é reinventar a cidade já existente a repensando 

e refazendo buscando alcançar um urbanismo inteligente objetivando sua sustentabilidade. O 

uso de inovações tecnológicas é indispensável e de grande valia, sendo importante o 

investimento público no setor tecnológico (CUNHA, 2016). 

A adoção de uma governança urbana colaborativa, por meio da coesão dos diversos 

eixos sociais, econômicos e políticos que compõem a cidade, pode ser um caminho interessante 

para a superação dos desafios. 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do cenário global de crescimento urbano e populacional desenfreado, a presente 

pesquisa objetivou o estudo das cidades sustentáveis como um novo instrumento na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, buscando entender o seu papel no contexto moderno e o seu 
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impacto na gestão pública. 

Por meio do ensaio teórico realizado foi possível concluir que diante do cenário atual 

de crescimento global desenfreado a atuação pública na implantação de ações e políticas 

públicas sustentáveis é uma medida emergencial. O meio ambiente sofre constantemente com 

as consequências advindas dos grandes centros urbanos. 

As cidades podem ser utilizadas como instrumentos de mudança a partir da inserção 

de novos modelos urbanos. Uma gestão pública urbana bem capacitada é aquela capaz de 

promover o adequado planejamento urbano, preocupando-se com o ecossistema ambiental. É 

nessa perspectiva que a reorganização das cidades com o propósito de promover a 

sustentabilidade é um tema que se faz cada vez mais presente e necessário. 

Outrossim, como visto em tópico anterior, utilização de indicadores de 

sustentabilidade urbana representa um importante instrumento de apoio à gestão pública, que 

pode por meio dele acompanhar e avaliar a implantação das ações públicas. 
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RESUMO 

Os serviços de saneamento básico representam atualmente um dos principais temas da agenda pública, recebendo 

cada vez mais destaque em razão da crescente preocupação com o meio ambiente, saúde e qualidade de vida da 

população, considerando que é de suma importância para a saúde populacional. O objetivo mundial é alcançar a 

universalização do acesso ao saneamento básico, sendo este um compromisso assumido por toda sociedade por 

meio da Lei 11.445/2007. Considerando este cenário e a importância das ações voltadas para o alcance desse 

objetivo, o presente estudo busca analisar o contexto atual brasileiro, conhecendo os malefícios da falta de 

saneamento e as dificuldades e desafios que experimentam os gestores públicos na busca pela melhoria dos 

serviços públicos, averiguando quais são as ações articuladas que estão sendo tomadas pelos órgãos públicos. O 

foco central do presente estudo é oferecer subsídios para os profissionais que atuam na área, auxiliando na 

compreensão das políticas de saneamento básico e a gestão administrativa nessa seara. 

Palavras-chave: Gestão. Pública. Saneamento. Básico. Iniciativas. 

 

ABSTRACT  

Sanitation services currently represent one of the main topics on the public agenda, receiving increasing attention 

due to the growing concern with the environment, health and quality of life of the population, considering its 

importance for population health. The global objective is to achieve universal access to basic sanitation, which is 

a commitment assumed by the whole society through Law 11.445/2007. Considering this scenario and the 

importance of actions aimed at achieving this objective, the present study seeks to analyze the current Brazilian 

context, knowing the harm caused by the lack of sanitation and the difficulties and challenges that public managers 

experience in the search for the improvement of public services, ascertaining what are the articulated actions that 

are being taken by public bodies. The central focus of the present study is to provide subsidies for professionals 

working in the area, helping them to understand basic sanitation policies and administrative management in this 

area. 

Keywords: Public. Administration. Sanitation. Initiatives. 

 

ABSTRACTO 

Los servicios de saneamiento representan en la actualidad uno de los principales temas de la agenda pública, 

recibiendo creciente atención debido a la creciente preocupación por el medio ambiente, la salud y la calidad de 

vida de la población, considerando su importancia para la salud de la población. El objetivo global es lograr el 

acceso universal al saneamiento básico, compromiso asumido por toda la sociedad a través de la Ley 11.445/2007. 

Considerando este escenario y la importancia de las acciones dirigidas a la consecución de este objetivo, el presente 

estudio busca analizar el contexto brasileño actual, conociendo los daños causados por la falta de saneamiento y 

las dificultades y desafíos que experimentan los gestores públicos en la búsqueda de la mejora de servicios 

públicos, averiguando cuáles son las acciones articuladas que están realizando los organismos públicos. El enfoque 

central del presente estudio es brindar subsidios a los profesionales que trabajan en el área, ayudándolos a 

comprender las políticas de saneamiento básico y la gestión administrativa en esta área. 

Palabras clave: Gestão. Pública. Saneamento. Iniciativas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A busca pela garantia do saneamento básico a todos os cidadãos representa um objetivo 

antigo, que até a atualidade ainda não foi alcançado e infelizmente a superação do desafio 

histórico da falta de saneamento básico ainda não está próximo de ser atingido. 

Quando o assunto é a infraestrutura do Brasil, a área do saneamento básico ganha 

destaque como um das mais que carece de destinação de investimentos públicos. Mostrando- 

se como urgente a necessidade de acelerar a agenda pública. 

mailto:marquinho_dias1@hotmail.com
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Ainda hoje, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) cerca 

de 35 milhões de pessoas não possuem acesso a água tratada, sendo que quando se trata de 

acesso à coleta de esgoto esse número sobe para 100 milhões. Diversos são os problemas 

causados por esse cenário nacional. 

Como consequência da falta de saneamento básico ocorre a proliferação e aumento de 

doenças de veiculação hídrica, como por exemplo leptospirose, dengue, malária e viroses. Essas 

doenças levam cotidianamente milhares de pessoas aos hospitais, o que impacta diretamente os 

cofres da saúde pública. 

Considerando que o Brasil assumiu o compromisso de garantia universal do 

saneamento básico, este estudo visa analisar o atual contexto do território nacional, conhecendo 

as principais ações existentes que estão sendo tomadas pelos gestores públicos para concretizar 

o saneamento básico. 

A premente necessidade de reflexão sobre a gestão e condução das políticas públicas, 

sobre as oportunidades e problemas enfrentados na busca da concretização da universalização 

do saneamento básico são os principais vetores desse estudo. 

O principal objetivo deste trabalho é servir de apoio e incentivo aos gestores públicos, 

destacando a importância de aprimorar e agilizar a agenda pública do saneamento básico, com 

a elaboração de mais ações e destinação de mais investimentos, para que de fato ele se torne 

universal no território brasileiro, considerando que a melhoria desses serviços traz inúmeros 

ganhos à saúde pública e aos cofres do erário, sendo que também serve como indicador de 

desenvolvimento de um país. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Ao aprender que a água suja e o acúmulo de lixo eram prejudiciais à saúde e causavam 

a proliferação de doenças, o homem passou a desenvolver certas técnicas para conseguir água 

limpa e descartar os restos, surgindo assim o início do que hoje conhecemos como saneamento 

básico. 

Na Antiguidade, cada região de acordo com seus costumes desenvolvia técnicas de 

saneamento. A título de exemplo, na Grécia antiga os cidadãos tinham o costume de enterrar 

seus dejetos ou se deslocar para um local distante para fazê-los. 

No Brasil, em 1561, o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço do 

Estado do Rio de Janeiro. Em 1620, por iniciativa de Aires Saldanha, iniciaram-se as obras do 

aqueduto do Rio Carioca para abastecimento estadual, sendo finalizada e entregue apenas em 

1723, considerada hoje o primeiro sistema de abastecimento de água do país. 

As ações de saneamento no período colonial eram feitas de maneira individual, por 

meio de drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. Após esse período, em 1940, foi dado 

início ao comércio dos serviços de saneamento básico. 

Com o intuito de regulamentar o saneamento, foram criadas ao longo dos anos algumas 

legislações para estabelecer diretrizes e medidas de infraestrutura. No ano de 1971 o Plano 

Nacional de Saneamento foi instituído. 

Hoje quem possui a titularidade dos serviços de saneamento são os municípios, 

conquista alcançada, após muita luta, com a sanção da Lei Federal 11.445 conhecida como Lei 

Nacional do Saneamento Básico. 

No Brasil existem diversos obstáculos que ao longo dos anos dificultaram o progresso 
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do saneamento básico brasileiro. A falta de planejamento público adequado e a ausência de 

destinação de recursos públicos são alguns dos principais fatores que ainda hoje tornam o 

desenvolvimento dessa área lento. 

O atual arcabouço jurídico nacional encontrava seu cerne na Lei 11.445/2007, que foi 

criada para estabelecer diretrizes para a política de saneamento básico federal e para o 

saneamento básico, prevendo inclusive princípios fundamentais da prestação dos serviços nessa 

área sendo: universalização do acesso, com ações integrais; segurança; qualidade; regularidade. 

Em 2020 a aprovação do novo marco legal do saneamento, Lei 14.026 de julho de 

2020, acendeu novamente a esperança de por mim a este problema que atinge parte considerável 

da população brasileira. Com a previsão de concessões à iniciativa privada, a expectativa é uma 

melhora na prestação do saneamento básico. 

Essa nova lei impede a contratação por parte dos municípios de empresas estaduais de 

saneamento sem licitação, autorizando o setor privado a participar da disputa na oferta de 

serviços para as prefeituras. Além da expectativa de melhora nos serviços de abastecimento de 

água, tratamento de esgoto e coleta, os possíveis investimentos e contratação de trabalhadores 

aparecem como promessas. 

Convém entender o que vem a ser considerado saneamento básico atualmente, o 

Ministério do Desenvolvimento Regional o define como sendo: 

 

Resultado do conjunto de serviços que promovem saúde pública, sustentabilidade 

ambiental, preservação de recursos hídricos, qualidade de vida, desenvolvimento 

social e econômico sustentável. Ele se materializa em infra estruturas que levam a 

residências, por meio de redes públicas de abastecimento, água tratada em quantidade 

suficiente e qualidade adequada para o consumo humano e na coleta e tratamento dos 

esgotos gerados após usos domésticos dessa água. Saneamento básico também é a 

coleta e destinação adequada e segura de resíduos sólidos (lixo) produzidos em casas 

e ambientes urbanos. É a drenagem e o manejo de forma planejada das águas pluviais. 

 

Assim, o saneamento engloba serviço de abastecimento de água, esgoto sanitário, 

limpeza urbana e destinação adequada dos resíduos, drenagem e manejo de águas pluviais (água 

da chuva). 

O direito à água é considerado por alguns autores como um direito fundamental do ser 

humano, e por sua vez dispõe de todas as garantias previstas na Constituição Federal para os 

direitos fundamentais. Assim, o serviço público de saneamento possui, ou ao menos deveria 

possuir, importante posição nas políticas públicas. Como cita Moraes: 

 
É importante ressaltar, contudo, que a natureza das ações de Saneamento Básico 

coloca-a como essencial à vida humana e à proteção ambiental, sendo uma ação 

eminentemente coletiva, em face da repercussão da sua ausência, constituindo-se, 

portanto, em uma meta social. Como meta social, situa-se no plano coletivo, no qual 

os indivíduos, a comunidade e o Estado têm papéis a desempenhar. Considerada a sua 

natureza, isto é, seu caráter de monopólio natural, o esforço para a sua promoção deve-

se dar em vários níveis, envolvendo diversos atores. As ações de Saneamento Básico, 

além de fundamentalmente de saúde pública, contribuem para a proteção ambiental, 

representando também bens de consumo coletivo, serviços essenciais, direito social 

de cidadania, direito humano fundamental e dever do Estado. (MORAES, 2009). 

 

A garantia do acesso a esses serviços públicos ao maior número possível de brasileiros 

têm impacto não apenas na qualidade de vida do cidadão, mas também na saúde pública e na 

mortalidade infantil. 
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Desde a aprovação da Lei Nacional de Saneamento Básico 11.445/2007, que 

estabeleceu diretrizes e princípios voltados para universalização dos serviços, os números nessa 

área pouco evoluíram. 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2007 o 

índice da coleta de esgoto era de 42%, o de abastecimento hídrico 80,9% e tratamento de esgoto 

32,4%. 

Hoje, após mais de uma década os números apesar de crescerem não representam um 

grande avanço no setor, a coleta de esgoto está 52,4%, o abastecimento 83,5% e o tratamento 

de esgoto 46%. 

Considerando isso, destaca-se a importância de procurar e estudar meios para financiar 

o setor de saneamento básico. Para alcançar êxito na universalização dos serviços de 

saneamento é indispensável um planejamento público de qualidade que promova a intervenção 

integrada no território. 

Considerando a incumbência municipal desses serviços, a existência de ações 

intermunicipais poderiam gerar ganhos mútuos aos municípios próximos já que muitas vezes 

um único ente não dispõe de todo o orçamento necessário para realização e execução de 

algumas obras. 

Inegavelmente o caminho para a superação para esse antigo problema é o 

desenvolvimento de estudos, ações e estratégias. O setor de saneamento básico, assim como os 

demais setores sociais de incumbência do poder público, possui diversos desafios que apenas 

serão superados se existir a busca pelo desenvolvimento desse setor. 

Além do desenvolvimento de ações em plano intermunicipal é importante para o 

sucesso o apoio dos demais entes públicos em âmbito estadual e nacional. A elaboração de 

estratégias nacionais para apoio dos municípios é uma necessidade perene, cumulada ainda com 

uma política nacional exclusiva de resíduos sólidos. 

Outro relevante ponto é a qualificação dos profissionais e gestores atuantes nessa área. 

Os funcionários que lidam cotidianamente com o saneamento básico precisam estar atualizados 

e especializados para conseguirem atuar eficientemente na solução dos problemas, além de que 

gestores conscientes e atualizados conseguem tomar melhores decisões. 

A criação de uma cultura institucional para o saneamento básico por meio de princípios 

e instrumentos legais e extrajurídicos constitui um importante caminho. A superação desse 

problema somente será possível por meio da mobilização pública e social. 

A meta do Governo Federal é até 2033 garantir que 99% da população brasileira tenha 

acesso ao abastecimento de água tratada e 90% tenha acesso a coleta e tratamento de esgoto. A 

estratégia para o alcance desse objeto se apresenta como a atração de investimento do setor 

privado. 

Com a aprovação do Marco Legal do saneamento básico os investimentos obtiveram 

um crescimento de 1000% em um ano segundo dados do Governo Federal. Isso porque essa lei 

permite a participação da iniciativa privada nos serviços de saneamento. 

O saneamento básico no Brasil para evoluir necessita além de investimentos de 

planejamento, estudo prévio das ações, aperfeiçoamento das técnicas, Buarque trata do 

planejamento como: 

O planejamento é uma ação política, uma vez que representa uma forma da sociedade 

exercer o poder sobre o seu futuro. O planejamento consiste em um processo dinâmico 
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de lidar com conflitos de interesse e de reflexão e análise para escolha de alternativas 

que permitam alcançar o futuro desejado. Pode ser visto como uma ferramenta de 

trabalho utilizada para tomar decisões, marcadas por visões sociais de mundo, e 

organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores 

resultados e a realização dos objetivos de uma sociedade (BUARQUE, 1999). 

 

Algumas regiões do Brasil por sua dedicação no planejamento merecem destaque. Em 

Belo Horizonte – Minas Gerais, o governo municipal em 2004-2007 começou a se estruturar 

visando criar um sistema integrado de gestão local com ações e serviços de saneamento 

ambiental. 

Atualmente, está de fato vigente uma política de saneamento básico municipal 

institucionalizada, com a realização de reuniões do Comusa mensais. Sendo possível constatar 

que esse município comparado com a realidade nacional apresenta índices elevados de extensão 

dos serviços. 

Por mais que a situação local esteja, em termos gerais, boa, a gestão municipal está em 

busca de aprimoramento visando a universalização do acesso aos moradores de Belo Horizonte, 

as destinações de investimento são definidas a partir de um planejamento único, por meio do 

Plano Municipal de Saneamento. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os números nacionais sobre saneamento básico demonstram que ainda em pleno 

século XXI com diversos avanços tecnológicos mundiais, um impactante número de pessoas 

ainda não possui acesso ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, serviços 

básicos e essenciais à qualidade de vida populacional. 

Esse contexto social motivou o presente trabalho, que se desenvolveu a partir do estudo 

da origem dos serviços de saneamento básico até o presente cenário nacional. Foi possível 

concluir que o avanço nesse setor se dá em um lento caminhar, sendo possível observar certo 

avanço ao longo dos anos, mas que não é proporcional ao esperado. 

Esse lento evoluir se deve em grande parte pela deficiência no planejamento municipal 

do saneamento básico e pela pouca destinação financeira de recursos. Isso impacta diretamente 

na qualidade de vida das pessoas, que acabam contraindo diversas doenças hídricas e por fim 

buscam a rede hospitalar pública, gerando gastos evitáveis aos cofres públicos. 

A partir do novo marco legal do saneamento em 2020 a esperança de prosperidade dos 

serviços aumenta, pois uma nova estratégia é implementada, a inclusão do setor privado no 

saneamento básico, o que causou em um primeiro momento aumento nos investimento na área. 

Até o momento não é possível afirmar se esse novo caminho conseguirá alcançar o 

objetivo nacional, a universalização dos serviços de saneamento básico, mas representa uma 

importante ação que vem trazendo impactos positivos até o momento, e somente o tempo irá 

demonstrar sua eficácia. 
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RESUMO 

O Estado possui diversas incumbências, dentre elas está os serviços públicos que devem ser prestado a sociedade, 

ao se aprofundar o estudo sobre a prestação desses serviços se verifica que pode ocorrer de maneira direta, ou seja, 

por meio de suas próprias pessoas jurídicas, ou indireta, por meio de pessoas jurídicas privadas existentes fora da 

organização pública. Como uma alternativa, existem as parcerias público-privadas, que nada mais é do que a 

prestação do serviços públicos por intermédio de empresas do setor privado. Considerando este cenário de atuação 

pública, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo acerca das implicações destas parcerias e qual 

o grau de sua eficácia e eficiência, analisando qual a sua contribuição para a gestão pública brasileira. O principal 

foco é servir de guia para os profissionais atuantes no setor público, oferecendo um arcabouço teórico que auxilie 

no dia a dia prático. 

Palavras-chave: Gestão. Pública. Parcerias. Público. Privadas.  

 

ABSTRACT 

The State has several tasks, among them are the public services that must be provided to society, when deepening 

the study on the provision of these services, it is verified that it can occur directly, that is, through its own legal 

entities, or indirectly, through private legal entities existing outside the public organization. As an alternative, there 

are public-private partnerships, which are nothing more than the provision of public services through private sector 

companies. Considering this scenario of public action, the present work aims to carry out a study about the 

implications of these partnerships and the degree of their effectiveness and efficiency, analyzing their contribution 

to Brazilian public management. The main focus is to serve as a guide for professionals working in the public 

sector, offering a theoretical framework that helps in the practical day-to-day.. 

Keywords: Public. Administration. Public. Private. Partnerships.  

 

ABSTRACTO 

El Estado tiene varias tareas, entre ellas están los servicios públicos que debe prestar a la sociedad, al profundizar 

en el estudio sobre la prestación de estos servicios, se comprueba que puede darse de manera directa, es decir, a 

través de sus propias personas jurídicas, o indirectamente. , a través de personas jurídicas privadas existentes fuera 

del organismo público. Como alternativa, existen las asociaciones público-privadas, que no son más que la 

prestación de servicios públicos a través de empresas del sector privado. Considerando este escenario de acción 

pública, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio sobre las implicaciones de estas alianzas y el 

grado de su eficacia y eficiencia, analizando su contribución a la gestión pública brasileña. El objetivo principal 

es servir de guía a los profesionales que trabajan en el sector público, ofreciendo un marco teórico que ayude en 

el día a día práctico. 

Palabras clave: Gestión. Pública. Asociaciones Público. Privadas.  

 
INTRODUÇÃO 
 

Algumas crises econômicas no Brasil, como a de 1980, ensejou diversas reformas 

administrativas, que acabou afetando as formas de financiamento das atividades realizadas 

historicamente pelo Estado. 

Como consequência, ocorreu um movimento de desestatização das atividades estatais, 

o principal objetivo é atribuir ou delegar a atuação em algumas áreas ao setor privado, por meio 

de políticas de investimentos. Assim, a realização de Parcerias Público-Privadas, surge como 

uma alternativa de recuperação Estatal, utilizando modelos internacionais que alcançaram êxito. 

Após a introdução no contexto Brasileiro das Parcerias Público-Privadas, conhecidas 
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como PPPs, houve a formação de um novo arranjo na gestão pública, que passou atuar em 

determinados casos em conjunto com as pessoas jurídicas pertencentes ao setor privado, sendo 

acompanhada de diversas inovações, sendo necessário algumas adequações ao modelo de 

gestão pública. 

Com as suas peculiaridades, esse tipo de modalidade inovadora exige algumas 

adaptações referente a formas de contratação, regulamentação e investimentos. Tendo em vista 

esse contexto social, faz-se necessário uma análise acerca dos benefícios e malefícios desta 

modalidade de atuação. 

É nessa perspectiva que o presente trabalho se desenvolve, desdobrando-se sobre a 

análise do conceito de parcerias público privadas e a sua importância na atual conjuntura 

brasileira como mecanismo de aumento da eficácia na prestação dos serviços públicos, 

estudando seus reflexos na concretização dos direitos fundamentais. 

O objetivo principal deste estudo é analisar este novo modelo de cooperação em ação, 

como vem contribuindo para construção de uma gestão pública compartilhada, com 

financiamento e investimento entre o setor público e privado e eficácia na concretização dos 

direitos constitucionais. 

 
DESENVOLVIMENTO DO TEMA 
 

O Estado de Bem Estar Social, que teve como seu berço a Alemanha na década de 

1880 com Otto Von Bismarck, influenciou grandemente o Brasil, os ideais perpetrados por essa 

nova configuração de Estado consagram a segunda dimensão dos direitos fundamentais. 

Nesse modelo, o Estado possui a incumbência de concretizar os direitos fundamentais, 

por meio da implantação de políticas públicas que garantam o mínimo existencial à população, 

assumindo posição de agente organizador da economia e da promoção social e diminuindo as 

desigualdades sociais resultantes do capitalismo. 

Desta forma, todo indivíduo teria direito a prestação de certos serviços essenciais ao 

seu mínimo bem estar por meio da atuação direta do Estado ou indiretamente por meio de suas 

ações. 

Draibe e Aureliano definem o Estado de Bem Estar Social como: 

 

Uma particular forma de regulação social pela transformação das relações entre 

Estado e a economia, entre Estado e a sociedade, a um dado momento do 

desenvolvimento econômico. Tais transformações se manifestam na emergência de 

sistemas nacionais ou estatalmente regulados de educação, saúde, previdência social, 

integração e substituição de renda, assistência social e habitação que, a par das 

políticas de salário e emprego, regulam direta ou indiretamente o volume, as taxas e 

os comportamentos do emprego e do salário da economia, afetando, portanto, o nível 

de vida da população trabalhadora. (1998, p. 37). 

 

O Estado por sua vez, possui diversas limitações que muitas vezes impedem a 

concretização por completo e de forma eficiente destes direitos. A teoria da reserva do possível 

foi criada como instrumento de defesa em situações em que o poder público se encontra em 

uma posição de incapacidade frente a uma demanda muito grande da população. 

As limitações orçamentárias e financeiras são de fato uma realidade experimentada 

muitas vezes pelas gestões públicas dos entes estatais, que se encontram engessados em sua 

atuação por não dispor de verbas. 
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Até mesmo Canotilho (1982, p. 369), reconhece as dificuldades orçamentárias na 

implantação de políticas públicas em razão das limitações financeiras existentes: 

 
[...] ao legislador competente, dentro das reservas orçamentais, dos planos 

econômicos e financeiros, das condições sociais e econômicas do país, garantir as 

prestações integradoras dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

 

Todavia, em que pese ser uma alegação verídica o déficit orçamentário, o Estado 

possui incumbências dais quais são pode escusar-se, sendo necessário a busca por mecanismos 

que possibilitem a superação dos desafios experimentados na gestão nacional como um todo. 

Nesse sentido, entram a atuação do setor público em parceria com o setor privado como 

uma alternativa para concretização dos objetivos e deveres públicos, com o aprimoramento das 

formas de atuação conjunta. As parcerias público-privadas se apresentam como um caminho 

promissor, que merece atenção por parte dos gestores da rede pública. 

Em termos globais, o Reino Unido pode ser considerado como pioneiro nessa área de 

atuação, sendo que suas origens remontam ao final de década de 1990, sendo um tema bastante 

recente,     sendo     que     a     nomenclatura      PPP      significa      Public-Private Partnership, 

traduzindo naquilo que se conhece como parcerias público-privadas. Com o sucesso, o modelo 

inglês foi se expandindo para outros países. 

No Brasil, antes da Lei nº 11.079/2004, já era possível constatar alguns traços que 

indicavam a adoção desse modelo de atuação, podendo ser citado como exemplo a redução do 

papel do Estado com o aumento das privatizações. 

Para compreender a origem das parcerias público-privadas no Brasil é necessário 

entender a crise fiscal experimentada pelo Brasil durante algumas décadas. Em 1970 ... 

Segundo Pompeu e Cardoso: 

 
Deve-se compreender que as PPP pertencem a um quadro geral de descentralização 

dos serviços públicos. Não se pode confundir titularidade com execução dos serviços 

públicos. Nem sempre quem executa os serviços públicos é o seu titular. Se os serviços 

públicos forem executados de forma direta, estarão sendo executados pelos seus 

próprios titulares. 

 

A partir de 1990 deu-se início a medidas visando superar a crise experimentada e 

recuperar a capacidade de investimento na infraestrutura do Brasil. O Plano Nacional de 

Desestatização, incluído pela Lei nº 8.031/1990, foi uma medida adotada nesse sentido. 

Esse contexto marca a transição de um modelo de Administração Pública burocrática, 

para um modelo de gestão gerencial, com uma maior autonomia conferida aos entes 

administrativos. 

A ideia inicial era a introdução do setor privado em atividades pertencentes ao Poder 

Público por meio da delegação, assim com a privatização seria aumentado a receita Estatal, e 

possibilitado o investimento na infraestrutura e as empresas privadas acabavam por ter de 

realizar investimentos altos nas áreas de atuação, o que consequentemente chegava até o setor 

de infraestrutura nacional. 

Segundo Agnaldo Nogueira Gomes e Isabel Luiza Santos “Esse novo modelo mais 

liberalizante do setor econômico possibilitou a abertura a capitais estrangeiros e promoveu, sem 

dúvidas, uma melhoria na eficiência alocativa da economia com o aumento da competitividade 

dos produtos nacionais”. 
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De acordo com Santos (2020): 
 

No Brasil, o processo das parceiras tomou força no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, porém a Lei das Parcerias Público-Privadas - PPP só foi sancionada em 30 

de dezembro de 2004 e a Lei nº 11.079/04 (BRASIL, 2004) já no governo Lula (DIAS, 

2014). Em 4 de março de 2005, o Decreto nº. 5385/05 passou a regular o órgão 

responsável pela gestão desse tipo de colaboração, a nível federal, criando um Comitê 

Gestor (CGP) de PPPs 

 

No plano constitucional é necessário encontrar o fundamento autorizador para essas 

novas formas de parcerias entre o setor público e o privado. A Constituição Federal em seu 

artigo 175, caput, dispõe sobre a possibilidade de execução dos serviços públicos, diretamente 

ou de forma delegada, por meio de concessão ou permissão, “Art. 175. Incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 

de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Em 2004, foi promulgada a Lei das Parcerias Público-Privadas no. 11.079/2004,que 

dispõe sobre as normas gerais de contratação e licitação de PPPs no âmbito da administração 

pública, prevendo em seus artigos duas modalidades de concessão: a administrativa e a 

patrocinada. 

A Lei das PPPs define as concessões como: 

 
Art. 2 A Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 

de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 

de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

§ 3o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 

concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro 

público ao parceiro privado. 

 

Antes mesmo da promulgação dessa lei alguns Estados já possuíam legislação nesse 

sentido, como por exemplo o de Minas Gerais através da Lei n. 14.686, de 16 de dezembro de 

2003. 

Em seguida, Santa Catarina também elaborou legislação própria por meio da Lei nº. 

12.930, de 4 de fevereiro de 2004, depois São Paulo com a Lei nº. 11.688, de 19 de maio de 

2004, seguido por Goiás Lei nº. 14.910, de 11 de agosto de 2004 e finalmente a Bahia com a 

Lei nº. 9.290 de 27 de dezembro de 2004. 

Como é possível observar, após a promulgação da Lei nº. 11.079/2004, vários Estados 

tiveram iniciativa de criar sua própria legislação sobre o tema, contribuindo para expansão do 

território nacional dessa nova iniciativa. 

As Parcerias Público-Privadas representam um esforço visando a desestatização de 

certos serviços estatais, visando uma melhoria na prestação dos serviços públicos prestados à 

população. A desestatização tanto pode ocorrer por meio da privatização quanto das delegações. 

Assim, o objetivo é promover uma melhora nos serviços públicos, representam uma 

importante iniciativa para aliviar as incumbências estatais quando bem utilizadas pelos gestores 
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públicos, inserindo-se em um contexto bem amplo envolvendo bastante atividades, por isso 

sendo tão interessante para o poder público. 

Uma das vantagens é o compartilhamento das dificuldades que envolvem a prestação 

dos serviços públicos como o dever de qualidade, capacitação, inovação, riscos, investimentos 

e a própria gestão do serviço, sendo relevante para potencializar os benefícios para todos os 

envolvidos como um todo. 

Os poderes públicos possuem metas e agendas dos principais objetivos a serem 

concretizados, a maior parte das ações envolvem valores, obras para serem construídas, serviços 

para serem prestados, e isso demanda capital, sendo nesse ponto o principal benefício 

possibilitado pelas parcerias, que garantem maior fluidez para as ações. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Estado possui inúmeras incumbências atribuídas pela legislação em vigor, o seu 

papel de concretizador de diversos direitos fundamentais causam um impacto profundo no 

orçamento público, que acaba por vezes inviabilizando sua atuação efetiva. 

A dicotomia entre a garantia do mínimo existencial e o princípio estatal da reserva do 

possível fez com que se aprofundasse a compreensão da necessidade de diferentes formas de 

atuação governamental em face das limitações orçamentárias. 

Porém, ele não pode se escusar de seu papel, pois a sociedade precisa ter seus direitos 

garantidos, assim surge a necessidade de analisar as alternativas de ações disponíveis para 

melhorar a eficiência estatal na prestação dos serviços públicos. 

Nesse sentido, esse trabalho foi desenvolvido sob a perspectiva de um novo modelo 

de atuação, que como se pode ver apresenta-se de modo eficiente em seu papel de auxílio, a 

atuação conjunta do setor privado com o setor público por meio das chamadas parcerias 

público-privadas. 

No decorrer deste estudo foi possível aprofundar o debate que permeia a atuação estatal 

na esfera dos direitos fundamentais, em sua posição de garantidor e concretizado por meio de 

políticas públicas voltadas ao fomento e promoção de parcerias público-privadas. 

A partir da atuação conjunta foi possível observar uma melhora na prestação dos 

serviços públicos, pois aliviam a agenda estatal e os cofres públicos, que podem terceirizar a 

prestação, não precisando retirar do orçamento público os altos valores que alguns serviços 

demandam, constituindo um importante instrumento de ação para o poder público e para 

sociedade. 

A partir do momento do momento em que há a transferência da função para a iniciativa 

privada, sobra espaço para a gestão pública focar em áreas de atuação importante, favorecendo 

a melhora geral na gestão administrativa. 

Todavia, mesmo com a transferência da execução é necessário que haja a fiscalização 

pois a titularidade do serviço público continua sendo da administração pública, sendo de sua 

responsabilidade a fiscalização da qualidade desses serviços. 

Desta forma, por meio deste trabalho se pode concluir que a gestão pública deve 

destinar sua atenção a esta forma de atuação em parceria com o setor privado, devendo cada 

vez mais os gestores buscar aperfeiçoar e adaptar aos seus modelos de atuação. 
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RESUMO  

A Constituição Federal de 1988 atenta a necessidade de preservação ambiental atribuindo como sendo dever de 

todos a proteção e defesa ambiental. O meio ambiente sofre constantemente os reflexos negativos do consumismo 

desenfreado, sendo que a Administração Pública pode ser considerada a maior consumidora em nível nacional.  

Aliar o desenvolvimento nacional com a sustentabilidade representa um dos mais atuais e importantes desafios 

mundiais. Dentro desse cenário, a busca por instrumentos que contribuam com o alcance dessa finalidade cresce. 

Considerando a grande importância do Poder Público no mercado de compras nacional é necessário repensar sua 

forma de atuação, utilizando as compras públicas como meio de atuar na proteção ambiental, a realização de 

licitação com a adoção de critérios sustentáveis surge como um possível mecanismo de contribuição. O presente 

artigo busca conhecer melhor o conceito de licitações sustentável, averiguando se encontra morada no 

ordenamento jurídico vigente, e a viabilidade da inserção de critérios de sustentabilidade no processo de compras 

públicas. A finalidade deste trabalho é servir de apoio e incentivo para a gestão pública adotar esse modelo de 

licitação, assim como servir de informativo a sociedade que possui o dever de fiscalizar a atuação da Administração 

Pública e responsabilidade concorrente na preservação ambiental. 

Palavras-chave: Licitação. Sustentável. Meio. Ambiente. Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

The Federal Constitution of 1988, attentive to the need for environmental preservation, attributed environmental 

protection and defense as everyone's duty. The environment constantly suffers from the negative effects of rampant 

consumerism, and the Public Administration can be considered the largest consumer at the national level. 

Combining national development with sustainability represents one of the most current and important global 

challenges. Within this scenario, the search for instruments that contribute to the achievement of this purpose 

grows. Considering the great importance of the Public Power in the national purchasing market, it is necessary to 

rethink its way of acting, using public purchases as a means of acting in environmental protection, the realization 

of bidding with the adoption of sustainable criteria emerges as a possible contribution mechanism. This article 

seeks to better understand the concept of sustainable bidding, verifying if it is located in the current legal system, 

and the feasibility of inserting sustainability criteria in the public procurement process. The purpose of this work 

is to serve as support and incentive for public management to adopt this bidding model, as well as to serve as 

information to society that has the duty to supervise the performance of the Public Administration and concurrent 

responsibility in environmental preservation. 

Keywords: Bidding. Sustainable. Quiet. Environment. Sustainability. 

 

ABSTRACTO 

La Constitución Federal de 1988, atenta a la necesidad de la preservación del medio ambiente, atribuyó la 

protección y defensa del medio ambiente como un deber de todos. El medio ambiente sufre constantemente los 

efectos negativos del consumismo rampante, y la Administración Pública puede considerarse el mayor consumidor 

a nivel nacional. Combinar el desarrollo nacional con la sustentabilidad representa uno de los desafíos globales 

más actuales e importantes. En este escenario, crece la búsqueda de instrumentos que contribuyan al logro de este 

propósito. Considerando la gran importancia del Poder Público en el mercado de compras nacional, es necesario 

repensar su forma de actuar, utilizando las compras públicas como medio de actuar en la protección del medio 

ambiente, la realización de licitaciones con la adopción de criterios sustentables surge como una posibilidad. 

mecanismo de aportes. Este artículo busca comprender mejor el concepto de licitación sustentable, verificando si 

se ubica en el ordenamiento jurídico vigente, y la factibilidad de insertar criterios de sustentabilidad en el proceso 

de contratación pública. El presente trabajo tiene por objeto servir de apoyo e incentivo para que la gestión pública 

mailto:michelle_bp2004@hotmail.com
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adopte este modelo de licitación, así como servir de información a la sociedad que tiene el deber de fiscalizar la 

actuación de la Administración Pública y la responsabilidad concurrente en la preservación del medio ambiente. 

Palabras clave: Licitación. Sostenible. Bastante. Ambiente. Sustentabilidad.  

 

INTRODUÇÃO 

  

Ao passo que os graves danos causados ao ecossistema natural por grandes empresas 

e até mesmo pelo poder público foram cada vez mais constatados se aumentou a 

conscientização global sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente, trazendo como 

consequência o aumento da demanda de ações ecologicamente sustentáveis, principalmente por 

parte da administração pública, que contribuíssem com o desenvolvimento sustentável. 

As compras públicas representam grande porcentagem em relação ao produto interno 

bruto (PIB) brasileiro, sendo a administração pública uma importante compradora nacional, 

movimentando praticamente um mercado interno próprio de compras e serviços destinados ao 

setor público. 

Por possuir um alto poder aquisitivo, o poder público adquire considerável posição no 

mercado econômico, podendo se tornar um grande influenciador de comportamentos 

ambientalmente sustentáveis no processo de fabricação e comercialização dos produtos de seus 

fornecedores. 

Nesta esteira, o uso de critérios ambientais, sociais e econômicos que promovam a 

sustentabilidade no âmbito das compras públicas e das licitações se apresenta como um 

importante mecanismo estatal de estímulo para adoção de condutas ambientalmente adequadas 

e sustentáveis.  

A licitação sustentável ou licitação verde como chamada por alguns autores representa 

um relevante avanço e também um desafio estatal, pois redefine a estrutura das aquisições 

públicas, que antes buscavam principalmente a economicidade com critérios de menor preço e 

qualidade em suas compras e agora passam a serem guiadas também pela preservação 

ambiental. 

Diante da relevância da temática, o presente artigo busca analisar as questões que 

permeiam as licitações sustentáveis, verificando a legalidade de sua realização nos termos do 

ordenamento jurídico vigente, a sua eficiência em alcançar o seu principal objetivo que é o 

desenvolvimento nacional sustentável.  

Para concluir os objetivos deste trabalho, a metodologia de pesquisa adotada foi a 

revisão de literatura, que se caracteriza como uma análise meticulosa de artigos, revistas, 

dissertações, teses, livros e legislações pertinentes ao tema em debate. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

Ao se analisar o ordenamento jurídico pátrio se constata que a proteção destinada ao 

meio ambiente cresce cada dia mais, a conscientização acerca da finitude dos recursos da 

natureza aliada com o aumento da longevidade dos seres humanos são importantes fatores que 

contribuíram e contribuem para o despertar mundial de proteção e defesa do meio ambiente. 

Com os avanços científicos se tornou claro que o desequilíbrio ambiental não apenas é nocivo 

ao bem-estar humano, mas também afeta diretamente a sobrevivência humana. 
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No plano jurídico brasileiro a Constituição Federal de 1988, lei máxima no 

ordenamento jurídico, transformou de modo impactante o tratamento destinado ao meio 

ambiente, elevando-o ao patamar de índole constitucional ao lhe destinar expressa proteção 

legal em um capítulo inteiro do texto. O movimento de constitucionalização da proteção dada 

ao meio ambiente é uma tendência internacional decorrente do forte crescimento e consolidação 

do Direito Ambiental. 

Nesse sentido, é com razão que José Afonso da Silva (2004, p 825) ressalta que "o 

capítulo do meio ambiente é um dos mais importantes e avançados da Constituição de 1988". 

Ademais, indo em direção contrária as Constituições liberais anteriores, o tratamento 

dispensado ao meio ambiente está espalhado de modo difuso ao longo de todo atual texto 

constitucional, tratando-o como um bem de uso comum do povo, importante não apenas para o 

desenvolvimento econômico, mas também para o bem-estar dos seres-vivos. 

Ainda dentro do texto constitucional, é possível encontrar diversos princípios 

importantes que fazem referência ou tratam diretamente sobre o tema do meio ambiente. Um 

exemplo é o princípio da prevenção, um dos mais importantes do Direito Ambiental previsto 

implicitamente no artigo 225, da Constituição Federal. 

Em seu artigo 225 a Constituição prevê que “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”. Estabelecendo assim, o dever de preservação e defesa do meio 

ambiente pela Administração Pública e também pela sociedade. 

O princípio da prevenção ressalta a importância da atuação preventiva na proteção 

ambiental, já que após a consumação do dano ao meio ambiente a sua reparação de modo efetivo 

é algo quase impossível. A análise da potencialidade lesiva deve ser feita através de um estudo 

de impacto ambiental, que quando corretamente executado é uma importante ferramenta para 

antever os impactos possíveis ao ambiente. 

Ainda sobre a prevenção e a preservação ambiental, Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

(2009.p. 27-28) ensina que: 

 

A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma consciência 

ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma política de educação 

ambiental. De fato, é a consciência ecológica que propiciará o sucesso no combate 

preventivo do dano ambiental. Todavia, deve-se ter em vista que a nossa realidade 

ainda não contempla aludida consciência, de modo que outros instrumentos tornam-

se relevantes na realização do princípio da prevenção. Para tanto, observamos 

instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA), o manejo 

ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas etc. É importante 

refletir que o denominado Fundo de Recuperação do Meio Ambiente passa a ser um 

mal necessário, porquanto a certeza de destinação de uma condenação para ele mostra-

se que o princípio da prevenção do meio ambiente não foi respeitado.  

 

Outro princípio extraível do caput do artigo 225 é o do desenvolvimento sustentável, 

que busca em suma alcançar o equilíbrio e harmonia entre a economia e o meio ambiente. 

Almeja-se o desenvolvimento, mas este deve se dar de forma sustentável e planejada, para que 

ainda existam recursos disponíveis para as futuras gerações. 

Édis Milaré (2004, p. 150) explica esse princípio da seguinte forma: 
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De acordo com o senso comum, a sociedade humana não se limita às nossas pessoas 

(gerações presentes) nem termina em nossos dias (gerações futuras). Somos 

responsáveis pela propagação da espécie, não somente do ponto de vista biológico, 

mas, ainda de vários outros pontos de vista (histórico, cultural, econômico etc.). 

Incumbe, pois, à sociedade construir, mais do que o seu mundo atual, o mundo do 

amanhã. Por isso, quando se estabelece o princípio de que “todos têm o direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”, esse equilíbrio ecológico traz no bojo as 

condições do planeta Terra e as condições para as gerações futuras. Tomemos a 

expressão usufruir corretamente dos recursos ambientais: o verbo usufruir traduz um 

direito, o advérbio corretamente conota o dever. 

 

A doutrina define como sendo os três pilares do desenvolvimento sustentável: o 

desenvolvimento econômico; desenvolvimento social; desenvolvimento e proteção ambiental. 

Assim, para alcançar o almejado desenvolvimento sustentável é preciso unir o crescimento 

econômico, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente. 

 

NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES 

 

Antes de tecer as considerações pertinentes à nova lei geral de licitação, é interessante 

analisar previamente o cenário normativo que lhe antecede, considerando a existência de 

algumas menções nas legislações pretéritas sobre o tema. 

No âmbito da antiga Lei de Licitações n. 8666/1993, a única menção feita à 

sustentabilidade é a introduzida por meio da Lei n. 12.349/2010 que alterou o artigo 3º da lei, 

passando a prever a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como uma das 

finalidades da licitação pública. 

Buscando regulamentar essa nova redação do artigo 3º, foi editado o Decreto Federal 

n. 7.746/2012 estabelecendo critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável nas contratações públicas, sendo que em seu artigo 4º enumera de modo 

exemplificativo o que são considerados os ditos critérios e práticas sustentáveis, citando entre 

outros: “II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; VI - uso 

de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; VII - origem sustentável dos 

recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras”. 

Ao instituir o Regime Diferenciado de Contratações, a Lei n. 12.462/2011 estabeleceu 

em seu artigo 4º, §1, que as contratações feitas sob o seu regime devem respeitar as regras de 

destinação adequada dos resíduos sólidos, utilização de produtos que reduzam o consumo de 

recursos naturais, dentre outras previsões. 

A Lei das Estatais n. 13.303/2016 igualmente previu o desenvolvimento nacional 

sustentável como um dos princípios. Ademais, disciplinou ser possível a exigência de 

certificação da qualidade do produto e do seu processo de produção. 

Com o advento da nova Lei de Licitações 14.133/2021 a antiga Lei n.8666/1993 terá 

aplicação pelo prazo de transição de 2 anos, após o qual será revogada totalmente. Mas de toda 

forma, é indispensável a análise acerca do novo tratamento atribuído ao meio ambiente pela 

nova legislação. 

Após longo período de tramitação, enfim foi promulgado o novo diploma que passa a 

reger as licitações e contratos públicos. Ao total, o termo sustentabilidade e sustentável estão 

presentes em três momentos no texto legal. 
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Primeiramente em seu artigo 5º, Título I Disposições Preliminares, Capítulo II Dos 

Princípios, o desenvolvimento nacional sustentável encontra-se previsto como princípio 

orientador da aplicação da lei, não representando a princípio nenhuma inovação, pois mantém 

o mesmo conteúdo da Lei n. 8666/1993. 

 Após no artigo 11º, inciso IV, Título II Das Licitações, Capítulo I Do Processo 

Licitatório, se tem o desenvolvimento nacional sustentável e o incentivo à inovação como 

objetivos do processo licitatório. E nesse sentido, a doutrina não possui uma posição firmada 

do conceito de “objetivo”, sendo que Di Pietro e Marrara (2021, p. 16) lecionam que os 

objetivos “despontam como resultados, como consequências ideais que o emprego do processo 

licitatório deverá acarretar”. 

Por fim, o artigo 144º, Título III, Dos Contratos Administrativos, Capítulo X, Dos 

Pagamentos, apresenta a possibilidade de se estabelecer remuneração variável vinculada ao 

desempenho do contrato, com base, dentre outros, em critérios de sustentabilidade ambiental. 

 

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO PÚBLICA 

 

Ao prever como um dever constitucional não apenas da sociedade, mas também do 

Estado, a garantia de um meio ambiente equilibrado, espera-se ações do Poder Público para 

cumprir com sua obrigação. Nesse ponto ganha destaque o tema objeto desse estudo, as 

licitações sustentáveis. 

A Administração pública pode ser considerada a maior consumidora nacional de bens 

e serviços, sendo por lei obrigada a se submeter ao processo licitatório nas compras públicas. 

Inegavelmente o Poder Público possui relevante papel de incentivador e promotor de ações e 

políticas públicas ambientais. 

Nesse sentido, a principal discussão é a viabilidade de utilizar a licitação como 

mecanismo de concretização da sustentabilidade. A licitação é conceituada por Hely Lopes 

Meirelles (2004, p. 266) como: 

 
Procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, 

desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a 

Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 

interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 

administrativos. 

 

Assim, a licitação tem como principal finalidade assegurar a isonomia entre os 

participantes e escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Mas afinal, 

qual é o critério para analisar a proposta mais vantajosa? 

A proposta mais vantajosa será aquela que atenda às conveniências públicas, não 

podendo ser apenas considerada como vantajosa aquela que possua o menor preço, sendo 

imprescindível que atenda as principais necessidades de uma sociedade. 

O meio ambiente se encontra entre os principais bens da humanidade, e como tal 

merece proteção. Nesse cenário, a licitação sustentável surge como um importante instrumento 

público de incentivo a boas práticas sociais, aliando o atendimento dos anseios estatais e a 

preservação ambiental. 
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Licitação sustentável pode ser conceituada como aquela que tem por objetivo utilizar 

considerações socioambientais em todas as fases do processo com o intuito de reduzir os danos 

e impactos ambientais, a sustentabilidade estará presente tanto no planejamento, no edital, no 

contrato e na execução.  

Ao optar por contratar com empresas que possuem uma postura mais sustentável, de 

certa forma premiam quem está atuando de modo correto, estimulando assim condutas 

ambientalmente adequadas por parte dos licitantes que quiserem contratar com a 

Administração. 

Segundo Pedro Niebuhr, pode-se estabelecer como marco legal das licitações 

sustentáveis a Lei Federal n. 12.187/2009 – Política Nacional sobre mudança do Clima, que 

estabeleceu em seu artigo 6º a previsão de critérios de preferência para as propostas que gerem 

maior economia de recursos naturais e proporcionem uma redução da emissão de gases e 

resíduos. 

Desta forma, é possível notar que cada vez mais a legislação abre margem para a 

implantação de critérios sustentáveis na licitação. Mas há que se observar que é necessária a 

existência de ferramentas que consigam acompanhar e avaliar os benefícios desse instrumento, 

a fim de verificar se de fato é alcançada sua finalidade, e isso será explorado mais a fundo no 

próximo tópico. 

FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROCESSO 

LICITATÓRIO 

Para alcançar sua finalidade é necessário a existência de algumas formas de controle 

sobre a atividade de licitação pública para buscar garantir a licitude do processo e a produção 

dos efeitos planejados. Somente se feito de forma adequada a licitação sustentável conseguirá 

alcançar seus objetivos. 

Primeiramente, é necessário que exista uma correta elaboração das cláusulas 

editalícias. Os editais de licitação devem priorizar produtos que seus processos produtivos 

abarque comprovadas ações e medidas que reduzam os impactos ambientais negativos, bem 

como utilizem matérias-primas sustentáveis, sem, contudo, infringir as normas legais que regem 

as compras públicas (MAGALHÃES, 2018, p. 72). 

Assim, na elaboração deve ser ponderado o princípio da isonomia e os ditames 

constitucionais e legais de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, deixando assim 

de serem guiadas apenas pelo menor preço e vantagem monetária, adotando critérios de 

sustentabilidade ambiental. 

A adoção de novos critérios nas compras públicas acarreta algumas consequências, 

dentre elas o aumento da complexidade do processo licitatório, sendo necessárias novas 

maneiras de planejar e executar, assim torna-se importante para a Administração Pública a 

utilização de ferramentas de acompanhamento disponíveis para os processos licitatórios. 

Dentre as ferramentas de acompanhamento ganha destaque os Tribunais de Contas, 

que compõe a Administração Pública e possuem como incumbência institucional zelar pelo 

cumprimento das normas jurídicas vigentes, mediante controle externo das atividades dos 

poderes da república, com um papel fiscalizatório e preventivo. 
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No exercício de suas funções constitucionais, os órgãos de controle externo assumem 

um papel sinalizador e indutor das políticas públicas. Sendo assim, cabe a eles utilizar 

desse poder/dever para construir uma cultura administrativa voltada para a questão da 

sustentabilidade (AZEVEDO, 2014). 
 

Da mesma forma, o controle interno exercido pelos próprios entes sobre suas 

atividades configura instrumento apto a garantir que as licitações sustentáveis sejam 

implementadas de forma adequada, assegurando a conformidade dos atos praticados, 

resguardando a entidade pública com orientações preventivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento sustentável é um tema extremamente atual e perpassa não apenas 

o cenário nacional, mas o internacional também. Assim, a busca por mecanismos de proteção 

ambiental cresce cotidianamente, sendo urgente a adoção de novas medidas que vão de encontro 

a essa realidade. 

Dentro desse contexto, a utilização das licitações sustentáveis como ação e política 

pública para concretização do desenvolvimento sustentável é um importante passo e se 

apresenta como um eficiente instrumento utilizado adequadamente e dentro dos parâmetros 

legais. 

Com relação a sua legalidade, a utilização de critérios sustentáveis no processo 

licitatório se mostra possível, tendo em consideração que a legislação brasileira em diversos 

dispositivos estimula a sua implementação, coadunando-se com os princípios constitucionais 

aplicáveis ao Poder Público. 

Cabe ressaltar, como já citado anteriormente, que para o sucesso desse instrumento é 

necessário que haja um acompanhamento e controle do processo licitatório, desde o seu 

planejamento até a sua execução, sendo o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas e 

o controle interno exercido pelos próprios órgãos da Administração Pública são importantes 

auxiliares, contribuindo com a legalidade, efetividade e eficiência do processo de implantação 

das licitações sustentáveis que se mostra mais complexo do que o processo de licitação comum, 

que na maior parte das vezes se resume em encontrar a proposta mais vantajosa em termos 

econômicos, não existindo maiores preocupações ambientais. 

Assim, por meio do presente estudo foi possível concluir pela importância da utilização 

de critérios de sustentabilidade nos processos de compras públicas, representando uma nova 

postura estatal, que tem o poder de estimular grande parte do mercado econômico a adotar 

condutas ambientalmente sustentáveis e responsáveis, já que como estabelece a Constituição a 

proteção ao meio ambiente é um dever de todos. 
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RESUMO 

Inegavelmente ao se tratar das questões e problemáticas ambientais o Poder Público possui posição de primazia 

como ator precursor de mudanças comportamentais em prol da proteção ambiental. Um de seus mais importantes 

instrumentos de atuação são as políticas públicas. O presente artigo tem por objetivo realizar um estudo e análise 

acerca do cenário atual das políticas públicas ambientais no Brasil. Parte-se da realização de uma retrospectiva 

histórica buscando conhecer os avanços conquistados com o passar das décadas, após é esclarecido e aprofundado 

o conceito de políticas públicas na seara ambiental, finalizando com o apontamento de diversas ações públicas 

merecedoras de destaque que vem sendo realizadas no território nacional na busca de um meio ambiente saudável 

e ecologicamente equilibrado. 

Palavras-chave: Políticas públicas. Meio. Ambiente. Iniciativas. 

 

ABSTRACT 

Undeniably, when dealing with environmental issues and problems, the Public Power has a primacy position as a 

precursor of behavioral changes in favor of environmental protection. One of its most important instruments of 

action are public policies. This article aims to carry out a study and analysis of the current scenario of 

environmental public policies in Brazil. It starts with a historical retrospective seeking to know the advances made 

over the decades, after which the concept of public policies in the environmental field is clarified and deepened, 

ending with the appointment of several public actions worthy of prominence that have been carried out in the 

national territory in search of a healthy and ecologically balanced environment. 

Keywords: Public. Policy. Environment. Initiatives. 

 

ABSTRACTO 

Indiscutiblemente, frente a los temas y problemas ambientales, el Poder Público tiene una posición de primacía 

como precursor de cambios de comportamiento a favor de la protección ambiental. Uno de sus instrumentos de 

acción más importantes son las políticas públicas. Este artículo tiene como objetivo realizar un estudio y análisis 

del escenario actual de las políticas públicas ambientales en Brasil. Se inicia con una retrospectiva histórica 

buscando conocer los avances logrados a lo largo de las décadas, luego de lo cual se aclara y profundiza el concepto 

de políticas públicas en el ámbito ambiental, finalizando con la designación de varias acciones públicas dignas de 

ser destacadas que se han llevado a cabo en el territorio nacional en busca de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Palabras clave: Políticas. Públicas. Médio. Ambiente. Iniciativas. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Alcançar o equilíbrio entre economia, proteção ambiental e desenvolvimento é um 

desafio antigo e constante, a superação do entendimento de que os recursos ambientais eram 

infinitos contribuiu para o despertar global sobre o meio ambiente. O uso indiscriminado dos 

recursos da natureza gera impactos negativos que afetam a qualidade e o bem-estar 

populacional, e a possibilidade de utilização pelas futuras gerações de alguns desses bens 

naturais. 

Diante desse cenário de crescente avanço das problemáticas ambientais, a emergência 

por ações sustentáveis aumentou. A Administração Pública como um dos principais atores 

sociais se encontra no centro das demandas, sendo alvo dessa forma de exigência de ações para 
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controlar ou ao menos amenizar esses problemas. Em consequência, passa o meio ambiente a 

fazer parte da agenda prioritária do Poder Público.  

Um dos principais instrumentos de ação governamental são as chamadas políticas 

públicas ambientais, que representam um valioso meio de concretização da proteção ambiental 

quando utilizado da forma correta. A formulação e implantação de políticas públicas são 

importantes ferramentas de ação em prol da melhoria do meio ambiente e da sustentabilidade. 

O presente artigo tem por objetivo abordar a relevância da temática das políticas 

públicas, realizando em um primeiro momento uma retrospectiva histórica sobre o seu 

nascimento e evolução na seara ambiental, propondo a seguir uma reflexão acerca do atual 

cenário brasileiro, averiguando quais são algumas das principais ações implantadas pelos 

governos Brasil a fora, bem como a eficácia e eficiência que tais projetos vêm apresentando, 

sem deixar de analisar alguns desafios experimentados pelos gestores governamentais.  

 

HISTÓRICO BRASILEIRO  

 

Em 1920, conforme censo, cerca de 30% da população brasileira se encontrava 

residindo nas cidades, e os 70% restantes estavam no campo. Após algumas décadas as 

porcentagens se inverteram, concentrando-se nas cidades a maior parte da população. 

 Evidentemente esse movimento migratório do campo para a cidade impactou 

diretamente o meio ambiente, que passou a sofrer diretamente as consequências da mudança do 

estilo de vida brasileiro, passando de um modelo orgânico para um modelo industrial e 

urbanizado. 

O Estado até chegar a sua atual posição de ator de mudança social, passou por diversas 

etapas. Em um primeiro momento sua posição era de “desenvolvimentista e conservador” 

(ARAÚJO, 2000, p. 261), podendo ser considerado também centralizador e autoritário. 

 Assim, em uma primeira etapa se tem um Poder Público que não se importa de forma 

efetiva com o bem-estar populacional e com a proteção ambiental, estando seu foco voltado 

para o desenvolvimento econômico independentemente do equilíbrio ambiental. Além de 

alguns momentos da história brasileira terem sidos marcados por períodos ditatoriais. 

Em 1930 é dado os primeiros passos na direção da regulação da apropriação dos 

recursos naturais. Como ponto de partida das políticas ambientais se tem a criação do Código 

das Águas, do Código Florestal e do Código de Mineração em 1934, tendo sido criado também 

a legislação de proteção ao patrimônio histórico e cultural. Existe uma preocupação em 

racionalizar o uso dos recursos ambientais e preservar certas áreas ambientais, com foco nas 

necessidades decorrentes da urbanização e industrialização. 

 
A tradição brasileira de criação de espaços protegidos seguindo a lógica da 

categorização em função dos objetivos e finalidades da área criada, estabelecida pelo 

Código Florestal de 1934, foi uma de suas heranças mais importantes. Todos os 

instrumentos legais de proteção posteriores, apesar de criados segundo dinâmicas e 

contextos específicos, seguiram essa mesma tendência, o que resultou, no país, em 

quase uma dezena de dispositivos voltados à criação de tipologias distintas de espaços 

protegidos (MEDEIROS et al., 2004, p. 85). 
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Inegavelmente o desenvolvimento da política ambiental brasileira se deve em grande 

parte em decorrência dos movimentos ambientalistas internacionais iniciados na segunda 

metade do século XX, que influenciaram diretamente as políticas públicas do Brasil. 

Em um segundo momento, ganhou destaque a partir de 1970 condutas baseadas no 

controle da poluição, tendo como principal influenciador a Conferência de Estocolmo onde se 

reuniram as nações para tratar sobre o meio ambiente em 1972. Sendo que nessa ocasião o 

Brasil se mostrou pouco flexível em priorizar o meio ambiente, em razão de sua busca pelo 

crescimento econômico. (PECCATIELLO, 2011). 

Mesmo assumindo essa postura na Conferência de 1972, internamente o Brasil optou 

por uma conduta mais preventiva com as questões ambientais, como pode se observar com o 

Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-79), em que consta como um dos objetivos “atingir 

o desenvolvimento sem deterioração da qualidade de vida e, em particular, sem devastar o 

patrimônio nacional de recursos naturais”. (PECCATIELLO, 2011). 

Em 1981 um importante passo é dado com a criação da Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA - (Lei nº 6.938 de 31/08/81, regulamentada em 1983), e posterior criação 

do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, em 1985. As inovações trazidas 

com a PNMA foram a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente. 

 
A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a harmonização do meio 

ambiente com o desenvolvimento socioeconômico (desenvolvimento sustentável). 

Essa harmonização consiste na conciliação da proteção ao meio ambiente, de um lado, 

e a garantia de desenvolvimento socioeconômico, de outro, visando assegurar 

condições necessárias ao progresso industrial, aos interesses da segurança nacional e 

à proteção da dignidade da vida humana (Art. 2º da Lei n. 6.938/81). (SIRVINSKAS, 

2008, p. 130). 

 

A partir do advento da Constituição de 1988 ao menos formalmente passou a ser 

previsto expressamente o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, assumindo o Poder 

Público um papel prestacional e garantidor, estando presente o meio ambiente em várias 

passagens no decorrer do texto constitucional. Um importante aspecto é o aumento da 

responsabilidade Estatal, inclusive em nível municipal. 

No ano de 2000, ocorreu a instituição do Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

da Natureza (SNUC) através da aprovação da Lei nº 9.985/2000, o seu papel foi fortalecer o 

uso sustentável dos bens naturais, estabelecimento de medidas compensatórias e a 

descentralização da política ambiental brasileira. (PRZYBYSZ, 2012). Esse movimento de 

descentralização pode ser definido como: 

 

A descentralização é a transferência da autoridade e do poder decisório de instâncias 

agregadas para unidades espacialmente menores, entre as quais os municípios e as 

comunidades, conferindo capacidade de decisão e autonomia de gestão para as 

unidades territoriais de menor amplitude e escala (BUARQUE, 1999, p. 16). 

 

Assim, ao analisar de forma resumida a cronologia de alguns dos principais 

acontecimentos históricos na área ambiental é possível verificar que houve diversos avanços na 

proteção do meio ambiente e na qualidade da governança ambiental, mas ainda há longos passos 
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a serem dados em direção à concretização efetiva dos princípios e objetivos no campo 

ambiental. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

 

O termo políticas públicas pode ser interpretado de diversas formas, abarcando ações 

do Poder Público, processos de decisões, planejamento, processo de execução. Na visão de 

Vianna Júnior apud Vallejo pode ser considerada como: 

 
[...] uma ação planejada do governo que visa, por meio de diversos processos, atingir 

alguma finalidade. Esta definição, agregando diferentes ações governamentais 

introduz a ideia de planejamento, de ações coordenadas. (VIANNA JÚNIOR, apud 

VALLEJO, 2005, p. 16). 

 

Já na visão de Abreu (1993) apud Vieira e Bredariol (1998, p. 78) as políticas públicas 

são as intermediações “político-institucionais das inter-relações entre os diversos atores 

presentes no processo histórico-social em suas múltiplas dimensões (economia, política, cultura 

etc.) e são implementadas pelos atores políticos através de instituições públicas”. 

Para Freire Júnior, às políticas públicas são o conjunto ou uma medida isolada 

praticada pelo Estado com o desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao 

Estado Democrático de Direito” (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 47). 

Independente do conceito adotado é certo que a criação das políticas públicas deve 

ocorrer em atendimento aos anseios e demandas da sociedade, que como principal interessada 

deve controlar essas ações, por mais que na prática o que se presencia é uma minoritária 

participação social nos processos políticos decorrente de diversos fatores, como a exclusão da 

população nesse processo (PECCATIELLO, 2011). Assim: 

 
Não se pode falar em políticas públicas que não estejam contidas na relação entre 

Estado e sociedade. Cabe ao Estado propor ações preventivas diante de situações de 

risco à sociedade por meio de políticas públicas, que podem ser desenvolvidas em 

parceria com organizações não governamentais e com a iniciativa privada.  

(PRZYBYSZ, 2012, pág. 21). 

 

As políticas públicas na área ambiental passam a assumir uma posição essencial, 

afetando os modos de produção, as condições de vida, sendo não apenas instrumentos de 

desenvolvimento econômico-social, mas também de preservação ambiental para as presentes e 

futuras gerações. A qualidade de vida populacional está diretamente ligada ao meio ambiente 

no qual o cidadão está inserido, assim as ações públicas em prol do ambiente afetam a sociedade 

como um todo. 

Para uma política pública ambiental conseguir êxito em seu objetivo é necessário que 

haja harmonia e complementaridade nas ações e objetivos, “não podem ser desconexas ou 

descoordenadas” (MILARÉ, 2007, p. 285), sob pena de falharem e se tornarem vazias. 

Diversas são as falhas que permeiam o processo de formulação e implantação das 

políticas públicas no Brasil, todavia o arcabouço de proteção ambiental está dia após dia 

ganhando forma, passando a ocupar posição central na mesa e agenda política, representando 

um grande avanço na sistemática ambiental. 
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Um dos principais focos de atuação pública precisam ser as cidades, essas vêm 

ganhando relevância e assumindo posição de protagonismo há algumas décadas na 

sustentabilidade global. Por ser emissora de cerca de 70% dos gases de efeito estufa e concentrar 

85% da população em áreas urbanas, encontra-se no centro das causas das mudanças climáticas. 

Em contrapartida são as que mais sofrem as consequências climáticas causadas pela poluição e 

o aumento da densidade demográfica. 

Diante desse cenário, os centros urbanos, em especial as megacidades, se tornam 

importantes cenários para atuação estatal por meio das políticas públicas ambientais na criação 

de espaços sustentáveis e superação dos desafios das cidades, como mobilidade urbana, 

saneamento básico, etc. 

As políticas públicas na área ambiental podem ser utilizadas como mecanismo de 

prevenção de desastres futuros, o ano de 2019, por exemplo, foi marcado por diversos desastres 

ambientais. Tais ocorrências afetam negativamente o equilíbrio ambiental e também a 

qualidade de vida de diversas pessoas, podendo ser considerado um indicativo de que as 

políticas públicas estão falhando em seu propósito e necessitam de melhorias. 

Com o intuito de dar uma espécie de resposta aos desastres o Poder Legislativo deu 

início a produção de projetos de lei, podendo ser citado o PL 2.787/2019, que ainda se encontra 

em tramitação no Congresso Nacional, e busca tipificar o crime de ecocídio e a conduta delitiva 

por desastre de rompimento de barragem, impondo como pena reclusão de até 20 anos. 

Todavia, por mais que a punição seja importante parte no processo de conscientização 

ambiental, a prevenção e a precaução ainda são a melhor forma de atuar quando se trata do meio 

ambiente, até porque muitos dos bens e recursos naturais após degradados não são passíveis de 

recuperação integral. Essa atuação mais punitiva que preventiva demonstra que ainda há um 

longo caminho a ser percorrido até a questão ambiental receber o tratamento com as questões 

políticas que merece. 

A ação pública em prol do meio ambiente deve se dar de forma interdisciplinar e 

integrada entre os poderes da federação, necessita abarcar os diversos interesses setoriais da 

economia e sociedade. A tarefa por óbvio se apresenta complexa, mas como cita Marques “não 

há soluções simples para problemas complexos”. 

 

INICIATIVAS PELO BRASIL E OS DESAFIOS  

 

É possível identificar no Brasil muitas políticas públicas ambientais urbanas de 

sucesso. A atuação no âmbito da proteção ambiental requer a participação das três esferas 

governamentais: federal, estadual e municipal, necessitando para o sucesso da participação da 

sociedade. 

O fórum CB27 das capitais brasileiras fundado em maio de 2012 realiza encontros 

nacionais e regionais, funcionando como um canal de comunicação, apoio e compartilhamento 

das ações implantadas e das dificuldades experimentadas de acordo com cada região, 

alimentando uma relação construtiva. 

Uma das cidades que merece destaque é o Rio de Janeiro, que vem atuando por meio 

de ações firmes da Prefeitura no combate às mudanças climáticas, sendo uma das primeiras do 

Brasil a estabelecer sua Política Municipal de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
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Sustentável. Ainda, criou o seu Fórum Carioca de Mudança Climática e Desenvolvimento 

Sustentável, que possui como finalidade auxiliar na pesquisa de soluções viáveis nessa área. 

Outro caso de sucesso é o implantado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(Semma) de Belém, Estado do Pará. O nome do projeto é Florir Belém, possuindo como foco 

a revitalização e recriação de espaços públicos de qualidade, plantando flores e árvores em 

locais públicos, beneficiando a população estimada de 430.000 pessoas, a descrição do projeto 

pelo órgão é a seguinte: 

 
Revitalizar e requalificar 119.100,00m2 de área (canteiros com paisagismo, 

jardinagem e espaços diversos de convivência), sendo aproximadamente 16.000km de 

vias públicas, 42.400,00m2 de área verde de canteiros e 1.250 golas de árvores, 

totalizando aproximadamente 76.700,00m2 de áreas verdes de praças. Serão plantadas 

aproximadamente 1.710 árvores, sendo 800 árvores nos passeios públicos e 910 

árvores nas áreas verdes de canteiros e praças. O objetivo do Projeto é oferecer à 

população do Município de Belém espaços públicos com qualidade para lazer e 

atividades físicas. (DANE, 2016, pág. 34). 

 

Já no Mato Grosso do Sul em Campo Grande um projeto interessante é o de Ações 

Educativas para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos. A ação busca desenvolver ações 

educativas para a conscientização dos consumidores sobre a sustentabilidade e suas 

responsabilidades. Ainda, visa a capacitação dos catadores de material reciclável para a gestão 

empresarial. 

Com atenção aos problemas decorrentes das mudanças climáticas, a secretária de 

Brasília, capital do Distrito Federal realizou o projeto Fortalecimento da Gestão de Risco 

Climático no Distrito Federal, que foi descrito pelo órgão: 

 
Segundo os modelos climáticos globais regionalizados (2014) pelo inpe, a Região 

Centro-Oeste apresenta os máximos de aquecimento em todas as estações do ano 

(variação entre 2oC a 8oC) até o final do século XXI; e as máximas de redução de 

precipitação, mais intensas nos primeiros 30 anos (2011-2040), menos intensas de 

2040-2070, e retornam bastante intensas de 2071-2100. Neste contexto, o projeto visa 

a produção de subsídios técnico-científicos, planos e instrumentos políticos, 

institucionais e jurídicos, no período 2016-2019, para a gestão do risco climático 

(mitigação e adaptação), de modo a fortalecer a capacidade da sociedade, governo e 

empresas de gerirem coordenada, estratégica e planejadamente as mudanças 

climáticas. (DANE, 2016, pág. 37). 

 

A adoção de políticas públicas preventivas para criação de cidades sustentáveis pode 

ser considerado um caminho interessante para a transformação da posição de vilã ambiental 

ocupada pela cidade para passar a ocupar o papel de instrumento de contribuição ambiental.   

Os benefícios em buscar sustentabilidade urbana e o equilíbrio ambiental afeta 

inclusive a saúde dos cidadãos, a adoção de cidades baseadas em parâmetros sustentáveis, com 

a garantia de um saneamento básico contribui na diminuição de doenças como dengue, 

microcefalia, dentre outras. 

Um dos principais desafios experimentados é a dificuldade da rotina de planejamento 

de longo prazo no governo local, sendo que as dificuldades de pesquisa e acesso a informações 

aliada a exiguidade de recursos contribuem para a falha de inúmeras políticas públicas. 

Algumas cidades brasileiras estão um passo à frente das demais e merecem reconhecimento por 

serem algumas das mais sustentáveis do Brasil. 
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A cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, recebeu o título de segunda capital mais 

verde do mundo, possuindo o maior percentual de áreas verdes das regiões Norte e Nordeste. 

Em um período de 7 (sete) anos foi realizado o plantio de 200 mil mudas de árvores, sendo o 

seu território 30% coberto pelas áreas verdes. 

A cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, foi a primeira cidade do Brasil 

a entregar um plano de desenvolvimento sustentável local para a Organização das Nações 

Unidas (ONU). O projeto contempla medidas sustentáveis para os próximos 10 anos, estando a 

cidade se preparando para o futuro sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste artigo, buscou-se realizar um aprofundamento entre a relação 

política pública e meio ambiente, procurando conhecer mais desse instrumento de ação estatal 

que evoluiu com o passar das décadas e as ações atuais que estão sendo implantadas no território 

nacional a favor da conscientização ambiental, prevenção e recuperação do meio ambiente. 

É possível concluir a partir do estudo formulado que as políticas públicas a partir da 

evolução das questões ambientais e do acordar estatal para os problemas causados por diversas 

agressões constantes ao meio ambiente se tornou um dos mais relevantes mecanismos de ação 

pública na área ambiental, passando a integrar a agenda pública ambiental.  

Não estando livre de desafios, às políticas públicas desde sua formulação até o 

processo de execução e implantação precisam estar adequadas aos seus objetivos. Alguns 

fatores são primordiais, podendo ser citado a necessária relação integrada e harmônica entre 

todos os poderes da federação e a sociedade, a cooperação de todos os setores sociais é um dos 

principais fatores para o sucesso da ação governamental. 

No decorrer da análise das ações adotadas no Brasil foi verificado que existem diversas 

políticas públicas e projetos ambientais sendo implantados. Alguns projetos em nível nacional 

como o fórum CB27 realizam o trabalho de troca de experiências, sendo reconhecido inclusive 

internacionalmente por suas ações. 

O Estado muitas vezes age de forma punitiva após o acontecimento da degradação 

ambiental, que chegam algumas vezes ao status de desastres ambientais, a adoção de políticas 

públicas ambientais privilegia a atuação preventiva, buscando evitar ou mitigar na medida do 

possível os danos ao meio ambiente, que muitas vezes são irrecuperáveis. 

Assim, as políticas públicas ambientais apesar de enfrentarem alguns desafios e 

percalços ao longo de seu caminho, são efetivos instrumentos de mudança, merecendo atenção 

prioritária na agenda estatal a busca por soluções que aumentem ainda mais seu grau de 

eficiência e efetividade na sua missão de proteção ambiental. 
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RESUMO 

Modernamente os pilares da sustentabilidade são o ambiental, o social e o econômico. Assim, para desenvolver-

se de forma sustentável é necessário atuar de forma que essas bases existam e interajam de maneira harmoniosa e 

interdependente. O setor público inserido nesse cenário sociocultural não pode ser indiferente à preservação 

ambiental. Nesse viés o presente artigo teve como objetivo principal promover a análise e discussão sobre a 

importância que a gestão pública possui na promoção de práticas e ações públicas que promovam o 

desenvolvimento sustentável e a necessidade de a administração pública assumir a posição de percussora da 

questão ambiental, analisando em contrapartida as dificuldades e desafios experimentados pelos gestores públicos. 

Com o propósito de concluir os objetivos do presente trabalho, a metodologia de pesquisa adotada foi a revisão 

bibliográfica através do levantamento de dados científicos já produzidos em livros, artigos, revistas e legislações 

pertinentes. A partir desse estudo pode-se concluir que a preservação ambiental deve ocupar posição de destaque 

dentre as metas da gestão pública. Também, foi possível conhecer algumas das principais práticas sustentáveis que 

vêm sendo adotadas pelo território nacional e suas benesses. 

Palavras-chave: Gestão. Pública. Sustentabilidade. Meio ambiente. 

 

ABSTRACT 

Currently, the pillars of sustainability are environmental, social and economic. Thus, in order to develop 

sustainably, it is necessary to act in such a way that these bases exist and interact in a harmonious and 

interdependent manner. The public sector inserted in this sociocultural scenario cannot be indifferent to 

environmental preservation. In this bias, the main objective of this article was to promote the analysis and 

discussion about the importance that public management has in promoting public practices and actions that 

promote sustainable development and the need for public administration to assume the position of precursor of the 

environmental issue, analyzing on the other hand the difficulties and challenges experienced by public managers. 

In order to conclude the objectives of the present work, the research methodology adopted was the bibliographic 

review through the survey of scientific data already produced in books, articles, magazines and relevant legislation. 

From this study it can be concluded that environmental preservation should occupy a prominent position among 

the goals of public management. Also, it was possible to know some of the main sustainable practices that have 

been adopted by the national territory and its benefits. 

Keywords: Public. Management. Sustainability. Environment. 

 

ABSTRACTO 

Actualmente, los pilares de la sustentabilidad son ambientales, sociales y económicos. Así, para desarrollarse de 

manera sostenible, es necesario actuar de tal manera que estas bases existan e interactúen de manera armónica e 

interdependiente. El sector público inserto en este escenario sociocultural no puede ser indiferente a la preservación 

del medio ambiente. En este sesgo, el objetivo principal de este artículo fue promover el análisis y la discusión 

sobre la importancia que tiene la gestión pública en la promoción de prácticas y acciones públicas que promuevan 

el desarrollo sostenible y la necesidad de que la administración pública asuma la posición de precursora de la 

cuestión ambiental. , analizando por otro lado las dificultades y retos que experimentan los gestores públicos. Para 

concluir los objetivos del presente trabajo, la metodología de investigación adoptada fue la revisión bibliográfica 

a través del levantamiento de datos científicos ya producidos en libros, artículos, revistas y legislación pertinente. 

De este estudio se puede concluir que la preservación del medio ambiente debe ocupar un lugar destacado entre 

los fines de la gestión pública. Asimismo, se pudo conocer algunas de las principales prácticas sustentables que ha 

adoptado el territorio nacional y sus beneficios. 

Palabras clave: Gestión. Público. Sustentabilidad. Medio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

A conscientização acerca da finitude dos recursos naturais acarretou diversas 

mudanças comportamentais, sejam de pessoas ou empresas, a administração pública, inserida 

nesse contexto social, também experimentou importantes reflexos. 

Por ser o setor público utilizador de considerável montante dos recursos da natureza e 

emissor de resíduos poluentes, além de ser importante encarregado da defesa e preservação do 

meio ambiente, deve ocupar posição de liderança e exemplo na promoção da sustentabilidade 

ambiental, seja por meio de políticas públicas voltadas à sensibilização social, seja através da 

inserção de condutas sustentáveis na rotina administrativa interna de seus órgãos. 

Nesse cenário, surge a necessidade de novos modelos de gestão pública com a 

adequação de seus meios e modelos de atuação a fim de concretizar o desenvolvimento 

sustentável por meio da integração entre meio ambiente, sociedade e economia. 

À vista disso, este trabalho se desdobra sobre a análise da relevância do conceito de 

sustentabilidade no âmbito da administração pública e a identificação de algumas das principais 

ações sustentáveis que vêm sendo adotadas.  

Para tanto, inicialmente, tratar-se-á dos principais diplomas legais e históricos que 

disciplinam e regem o meio ambiente e a gestão governamental. A seguir, apresentar-se-á o 

modelo triple bottom line e a possibilidade de sua aplicação na esfera pública. 

Por sua vez, o quarto tópico se debruçaram sobre a gestão pública sustentável, 

concretizada por meio de novos processos produtivos e de consumo e de políticas de 

responsabilidade socioambientais.  

Por fim, o quinto tópico se encarrega de investigar as práticas sustentáveis que vem 

sendo, ou podem ser, adotadas nos setores governamentais que contribuam com a 

sustentabilidade. 

 

ORDENAMENTO JURÍDICO E O MEIO AMBIENTE 

A preocupação com a preservação do ecossistema natural foi paulatinamente 

adquirindo força e expressividade. Ao considerar a evolução histórica da conscientização 

ambiental alguns acontecimentos merecem destaque dado a sua relevância e contribuição. 

Em 1972, após convocação pela Organização das Nações Unidas – ONU, foi realizada 

a primeira conferência internacional sobre meio ambiente em Estocolmo, Suécia. Esse 

importante passo colocou a questão ambiental na agenda pública do mundo e ainda 

pormenorizar a responsabilidade dos seres humanos na proteção ambiental. De ora em diante, 

o tema de qualidade ambiental ganhou importância não tida até então, passando a integrar os 

debates e agendas políticas, sendo elevado a status de direito fundamental. 

No Brasil, a década de 1980 foi marcada pelo despertar acerca da necessidade de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, representando um ponto de ruptura. A 

conscientização ambiental ganha força, passando a ser sistematizada e global, e não meramente 

casual. Essa mudança de paradigmas se deve em grande parte pelos ideários abordados na 

conferência de Estocolmo, em 1972. 

Como consequência dessa mudança de visão, é criada a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) Lei nº 6.938/1981, objetivando preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental do Brasil, estabelecendo instrumentos que buscam garantir a eficácia de seus 

objetivos como o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, licenciamento e 

fiscalização ambientais e penalidades disciplinares. 

O termo “desenvolvimento sustentável” foi utilizado pela primeira vez no Relatório 

Brundtland conhecido como “Nosso Futuro Comum” publicado em 1987, que o designou como 

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

futuras atenderem às suas próprias necessidades”. 
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Sem diminuir a relevância das legislações ambientais anteriores, pode-se dizer que no 

Brasil o efetivo incremento da proteção ao meio ambiente ocorreu com o advento da 

Constituição Federal de 1988.  

A Carta Magna atribui atribuições aos entes federados na tutela ambiental, estabeleceu 

toda uma matriz principiológica no decorrer de seus dispositivos e firmou o compromisso de 

garantir o acesso aos recursos ambientais às presentes e futuras gerações. 

Importante ressaltar que a defesa do meio ambiente encontra-se insculpida no Art.170 

do diploma acima citado como princípio da ordem econômica, constituindo indicação 

constitucional da exigência de harmonização entre a economia e o meio ambiente equilibrado 

e preservado. 

Outra importante Conferência das Nações Unidas em prol do meio ambiente e do 

desenvolvimento foi a Rio-92, que teve como sede o Rio de Janeiro em 1992. Um relevante 

ponto foi a maior participação das organizações não governamentais na cobrança de uma 

postura estatal mais incisiva na atuação ambiental. 

Ainda, incorporando o conceito adotado pelo relatório Brundtland, previu como 

Princípio 4 da Declaração do Rio de 1992 que “a fim de alcançar o desenvolvimento 

sustentável, a proteção do ambiente deverá constituir-se como parte integrante do processo de 

desenvolvimento e não poderá ser considerada de forma isolada”. 

No âmbito nacional, apresentando um caráter não apenas punitivo, mas também 

preventivo, a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 estabeleceu a impossibilidade de contratar 

com a administração pública por até três anos como sanção para infratores de normas 

ambientais. Essa lei constitui um significativo feito, pois fortaleceu a defesa do meio ambiente. 

Como é possível notar a legislação ambiental encontra-se em constante evolução e 

adaptação aos novos desafios surgidos com o passar do tempo, e não poderia ser diferente, pois 

a manutenção ambiental representa um compromisso intergeracional inafastável. 

 

MODELO TRIPLE BOTTOM LINE 

Em um primeiro momento o único foco das atividades administrativas em geral era a 

geração de lucros para os acionistas, com a conscientização da finitude dos recursos ambientais 

as empresas precisam ampliar seus objetivos, passando a existir um foco tridimensional. 

O conceito de Triple Bottom Line ou "3P 's" – Planet, Profit and People - idealizado 

por John Elkington nos anos 1990, defende que a sustentabilidade estaria fundada em um tripé 

compostos pelos fatores social, ambiental e econômico. 

Segundo Barbosa, os componentes essenciais para o desenvolvimento sustentável são: 

a proteção ao meio ambiente, igualdade social e crescimento econômico. Assim uma gestão 

pautada no desenvolvimento sustentável é aquela que simultaneamente é ambientalmente 

adequada, socialmente justa e que produz lucros. 

O modelo Triple Bottom Line representa um avanço na perspectiva de gestão e sua 

utilização na gestão governamental é possível, assim como deve ser estimulada sua aplicação 

na análise e orientação das políticas públicas. 

 

GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL 

O Brasil possui destaque mundial por possuir uma gigantesca biodiversidade de flora 

e fauna. E com o intuito de preservar essa riqueza natural, é necessária a formulação de políticas 

públicas locais que protejam suas reservas e recuperem suas áreas degradadas, assim como 

racionalizar o acesso e a utilização desses recursos. É nesse ponto que ganha destaque a gestão 

pública.  

De acordo com Neves: 

 
Durante muito tempo, o conceito de gestão não foi considerado aplicável aos 

dirigentes da administração pública, considerando que o seu papel era administrar, de 



 
 

Florianópolis, Ed.13, n.02, Julho/2022 - ISSN/2675-5203 
47 

acordo com regras pré-estabelecidas, os recursos afectos aos seus serviços, garantindo 

assim, o comprimento de atribuições e o exercício de competências igualmente pré-

definidas em diploma orgânico. 

 

Atualmente, esse pensamento já foi superado e a gestão é tida como um mecanismo de 

organização e planejamento estatal. Considerando que a questão ambiental encontra-se sendo 

introduzida gradativamente nas atividades relacionadas a administração das organizações e ao 

sistema produtivo, cabe às instituições públicas e seus gestores regulamentar, nortear e 

administrar o meio ambiente na busca pelo tão almejado desenvolvimento sustentável. Isso 

pode se dar em parte pelo gerenciamento dos órgãos públicos, com ações de otimização de 

recursos, de educação ambiental dos servidores e prevenção da poluição.  

Para alcançar uma administração efetivamente pautada em princípios sustentáveis é 

necessário adotar uma gestão responsável, eficiente e participativa, com etapas de 

planejamento, execução e avaliação, com o estabelecimento de metas e prazos concretos e um 

programa de monitoramento destes objetivos. 

O desenvolvimento, para ser considerado sustentável, necessita levar em conta fatores 

econômicos, ecológicos ou ambientais e sociais, analisando as vantagens e desvantagens das 

ações a longo e curto prazos. 

O desenvolvimento pelo Ministério do Meio Ambiente do projeto conhecido como 

A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública representa um esforço governamental 

muito válido na promoção de uma gestão pública pautada em parâmetros sustentáveis. O 

objetivo é estimular gestores a adotarem ações de responsabilidade socioambiental em suas 

atividades, priorizando os princípios de gestão ambiental e visando a economia de recursos 

naturais e gastos institucionais. Como medida de reconhecimento, os entes públicos que 

conseguem implementar medidas sustentáveis são premiados com destaque. 

Outrossim, não se pode ignorar as dificuldades experimentadas pelos gestores públicos 

na implementação de uma gestão sustentável. Um dos maiores desafios é a indefinição de 

competências ou falta de definição clara de competências entre os entes federativos. Além de 

que, processos extremamente burocráticos comprometem a efetividade das ações estatais. 

A legislação ambiental, em especial as regulamentações, permite muitas vezes 

diferentes interpretações, e consequentemente a falta de harmonização da estrutura pública traz 

insegurança jurídica. 

 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A atuação do poder público em prol da sustentabilidade pode se dar por diversas 

vertentes, adotando medidas direcionadas aos administrados ou diretamente aos 

administradores e servidores públicos. 

Um novo conceito é o das compras públicas sustentáveis, em que para agregar valor 

aos seus produtos, os fornecedores se adequam ao uso racional e plausível dos recursos do meio 

ambiente. Trata-se da adoção do conceito de consumo sustentável no âmbito público: 

 
Consumir de forma sustentável significa escolher bens e serviços que atendam às 

necessidades básicas e proporcionem melhor qualidade de vida, ao mesmo tempo em 

que minimizam o uso de recursos naturais e de materiais tóxicos, bem como a geração 

de resíduos e a emissão de poluentes.  

 

Dessa forma, a licitação pode ser utilizada como instrumento de concretização de ações 

sustentáveis, caracterizando a chamada “licitação sustentável”, que possui como objetivo 

analisar as práticas ambientais no processo licitatório, com a exigência de selos ambientais e 

materiais recicláveis. 

Nesse sentido, existe uma série de diplomas jurídicos que fundamentam a aplicação 

desse tipo de licitação. A nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 prevê expressamente o 
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desenvolvimento nacional sustentável como, simultaneamente, princípio diretivo da aplicação 

da lei e objetivo do processo licitatório. Ademais, ainda estabelece a possibilidade de critérios 

de sustentabilidade ambiental no bojo licitatório. 

Ainda, o Decreto nº 7.746/2012 estabelece diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas no âmbito da administração 

pública federal. 

Interessante lição é trazida por Villac: 

 
É importante registrar que a concepção da licitação como instrumento jurídico para a 

promoção do desenvolvimento sustentável será com mais familiaridade reconhecida 

e adotada pelos servidores públicos que atuam nos setores de licitações se os órgãos 

públicos adotarem medidas de sustentabilidade não apenas nas contratações, mas na 

gestão ambiental da unidade como um todo, em seus diversos setores, com a 

implementação de mecanismos de educação e conscientização ambiental dos seus 

servidores. 

 

Outro exemplo de ação pública voltada à sustentabilidade é a Campanha Consumo 

Consciente – Gestão mais racional, coordenada pelo Programa de Responsabilidade 

Socioambiental – PRSA, implementada no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Cuida da 

sensibilização dos servidores acerca da sustentabilidade e combate ao desperdício em qualquer 

de suas formas. 

Em suma, a atuação se dá por meio da análise dos dados de consumo de cada uma das 

unidades do STJ, a partir disso são elaboradas palestras personalizadas com foco no pedido de 

material e nos princípios da responsabilidade ambiental. Os processos de aquisição de materiais 

passam pela análise do PRSA, onde se avalia a necessidade da compra, o tipo de material dos 

bens e a destinação dos resíduos pela empresa contratada. A cada nova compra o processo se 

repete. 

Entre 2010 e 2012 a campanha resultou na diminuição de 55% dos gastos com 

materiais, caindo de R $13.838.176,68 para R $6.173.685,97, além da promoção da 

conscientização dos servidores. Esses dados comprovam que é possível alinhar a proteção ao 

meio ambiente com a diminuição econômica dos gastos, concretizando o princípio da 

eficiência. 

O município de Londrina do Estado do Paraná vem desenvolvendo práticas 

sustentáveis merecedoras de destaque. Em 2011 foi lançado o projeto “cesta verde” em parceria 

com a Secretaria Municipal de Agricultura, o projeto foi feito com o objetivo de estimular os 

cidadãos a realizarem a reciclagem de forma eficiente e com a economia na compra de 

alimentos. Em suma, o programa consiste na troca de lixo reciclável por alimentos orgânicos, 

as sextas-feiras as equipes da prefeitura vão aos bairros pré-estabelecidos e realizam a troca, 

além de realizarem ações em forma de palestras. 

Cambaúva indica métodos simples que podem colaborar com a sustentabilidade, como 

o reaproveitamento ou reutilização de materiais, como a confecção de blocos de anotações, 

utilização como rascunho dos papéis não utilizados, isso diminuiria o desperdício com papel, 

que beira a quatro mil folhas por servidor anualmente. Outra medida indicada é a substituição, 

quando possível, dos encontros presenciais por videoconferências, evitando gastos com 

passagens e hospedagens. 

Bellen cita que uma ferramenta de avaliação pode colaborar na transformação da 

preocupação com a sustentabilidade em uma ação pública consciente, conforme afirmam 

diversos especialistas da área de meio ambiente. Atuando também na detecção dos problemas 

ambientais. 

Outra medida a ser aprimorada pelos agentes públicos é a educação ambiental da 

população como ferramenta de gestão dos problemas ambientais. Segundo Marcatto: 
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A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e 

capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se 

desenvolver técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de consciência 

sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente de nos 

debruçarmos seriamente sobre eles. 

 

Assim, o poder público atuaria como mobilizador social, sensibilizando a população a 

adotar hábitos sustentáveis e com responsabilidade socioambiental, tendo em vista que cabe 

também à coletividade o dever de zelo e defesa do ecossistema natural. 

As medidas citadas são apenas exemplos das condutas adotadas pela administração 

que contribuem e conduzem ao tão almejado desenvolvimento sustentável, existindo diversas 

outras adotadas pelos entes estatais merecedoras de destaque e reconhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou por meio da pesquisa bibliográfica o levantamento de 

dados objetivando averiguar a relevância da implementação da sustentabilidade na rotina 

administrativa da gestão pública e a atribuição da administração pública na promoção de hábitos 

sustentáveis. 

A partir das análises documentais e literárias realizadas é possível constatar o papel 

fundamental que a administração pública possui na promoção da preservação ambiental e dos 

recursos da natureza, sendo necessário assumir cada vez mais a posição de líder na adoção de 

práticas sustentáveis. Sendo preciso repensar os modelos de gestão pública, introduzindo a 

sustentabilidade como ponto central.  

Portanto, a adoção de medidas e ações públicas deverá ser avaliada e pensada por cada 

ente estatal de modo a atender às peculiaridades econômicas, ambientais e sociais locais. Mas, 

o objetivo comum de todos deve ser a concretização do desenvolvimento sustentável. 

Ademais, o estudo realizado indica que as ações socioambientais podem ocorrer nos 

mais diversos eixos, dentro e fora da estrutura administrativa, devendo buscar alcançar o maior 

número de pessoas possíveis, pois cidadãos e servidores públicos educados e sensibilizados 

ambientalmente são ferramentas valiosas na preservação dos recursos naturais. 

Ainda, é possível constatar que a gestão pública é uma esfera com grandes 

complexidades, mas isso não pode servir de embaraço ao cumprimento do dever constitucional 

de proteção ambiental. Nesse ponto, a organização administrativa e a adoção de sistemas de 

gestão adequados servem como facilitadores.  

Desta forma, tendo por base que o objetivo do presente estudo era comprovar a 

importância da sustentabilidade na administração pública, através da pesquisa foi possível 

concluir que não apenas é necessário, como indispensável repensar a gestão pública através de 

parâmetros de sustentabilidade econômico-social, devendo o setor público atuar como espelho 

para os demais segmentos sociais. 
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