
APRESENTAÇÃO

No caminho da sustentabilidade há uma convergência de processos críticos – o 
ambiental, o social e o econômico. Ao tripé que acolhe a nossa unanimidade – uma 
sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável 
– precisamos, hoje, acrescentar o pilar da governança, que compreende a articulação 
do conjunto para o bem comum por meio de instrumentos e políticas públicas. 

A Conferência Rio-92 desenhou os desafios do tripé de maneira competente, 
com a formulação da Agenda 21 e proposição das grandes convenções do clima, de 
combate à desertificação e de proteção à biodiversidade. Paralelamente, trouxe o 
desafio mais espinhoso de enfrentar o dilema da governança ambiental, da criação 
de estruturas político-institucionais que viabilizem a implementação dos instrumentos 
de políticas ambientais – um dos temas enfatizados na Conferência Rio+20. 

Na perspectiva da governança, o Estado assume não apenas seu papel 
específico, de governar sob competências e responsabilidades constitucionalmente 
estabelecidas, mas também o papel de orquestrador, de direcionador estratégico, 
responsável por induzir e orientar as capacidades dos demais atores da sociedade 
na direção desejada. Fatores como o agravamento dos problemas ambientais, 
conjugados aos desafios econômicos e sociais da atualidade, por sua vez, indicam 
que melhorar a estrutura de governança ambiental nos países não é uma opção, 
mas uma necessidade premente. 

Nesse sentido, a obra Governança ambiental no Brasil: instituições, atores e 
políticas públicas fornece ao leitor um conjunto de estudos que lançam luz sobre 
os avanços e lacunas ainda existentes no processo de implementação da política 
ambiental brasileira, bem como sobre os desafios emergentes para os próximos anos. 
Os argumentos apresentados visam estimular a discussão e provocar propostas, 
ao mesmo tempo que apontam para os principais eixos de mudança que se 
fazem necessários.

O foco do documento está na análise da estrutura de governança ambiental 
do país, isto é, nos arranjos de implementação utilizados pelo governo brasileiro – os 
quais envolvem intrincados conjuntos de políticas, programas, acordos internacionais 
e instituições – no seu sistema de gestão ambiental. Entre outras questões, o estudo 
abrange a escolha das prioridades, o processo de tomada de decisão e o arcabouço 
institucional organizado para implementar as políticas e realizar o controle e a 
avaliação sobre os resultados alcançados.
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Em nome do Ipea, agradeço a todos os autores participantes, com o desejo 
de que esta obra contribua para o debate sobre a governança ambiental em nosso 
país e seja fonte de consulta para gestores públicos, estudiosos e todos aqueles que 
tenham interesse neste tema, que se mostra tão relevante quanto desafiador.

Ernesto Lozardo  
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada



INTRODUÇÃO

A busca de uma boa governança permanece um desafio constante para todos os 
governos e cidadãos. No que se refere à temática ambiental, em particular, há desafios 
específicos a serem enfrentados no campo que passou a ser chamado de governança 
ambiental, o qual, em termos simples, diz respeito aos processos e instituições por 
meio dos quais as sociedades se organizam e tomam decisões que afetam o meio 
ambiente (Loë et al., 2009; WRI, 2003). 

O conceito considera que a magnitude e a complexidade dos problemas 
ambientais demandam uma ação coordenada não apenas do Estado, mas de 
toda a coletividade, para direcionar o conjunto dos recursos da sociedade rumo 
à sustentabilidade ambiental, um dos pilares do desenvolvimento sustentável. 
De fato, nossa Constituição Federal, no capítulo sobre o meio ambiente, coloca 
com clareza que esta é uma missão de toda a sociedade, ao afirmar que se impõe ao 
poder público e à coletividade o dever de preservar e defender o meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações (Brasil, 1988).

Sabe-se que um bom desempenho das instituições públicas e de seus 
instrumentos é uma condição necessária, mas nem sempre suficiente, para 
alcançar os objetivos pretendidos. É possível que haja um bom desempenho 
institucional e que, ainda assim, os resultados atingidos nas políticas públicas 
estejam aquém do esperado, devido a elementos externos intervenientes. Este 
é um fator particularmente crítico na temática ambiental, em que os mandatos 
de instituições ambientais strictu senso permitem apenas um controle limitado 
sobre os atores privados que impactam os recursos naturais. Por este motivo é 
importante, como coloca Ostrom (1990), que os arranjos institucionais sejam 
inovadores no sentido de incentivar e facilitar a ação coletiva – fundamental para 
o processo de governança ambiental.

Alguns atributos desejáveis para uma melhor governança ambiental no setor 
público são, entre outros: economicidade, transparência e prestação de contas para 
a sociedade (accountability), capacidade de execução (cumprir o programado ou as 
metas estabelecidas) e responsividade (capacidade de dar resposta aos problemas) em 
tempo hábil. As instituições públicas necessitam buscar continuamente o alcance 
destes valores, de modo que a soma de seus recursos se traduza em um melhor 
desempenho e na capacidade de adaptar-se às mudanças necessárias para atender 
aos anseios sociais (De Loë et al., 2009; Brasil, 2009). 
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Este livro busca contribuir na análise dos avanços e dos hiatos nos processos 
de implementação da política ambiental brasileira, bem como na identificação 
dos desafios emergentes para os próximos anos. A análise inclui um balanço dos 
resultados da implementação de acordos ambientais multilaterais dos quais o Brasil 
é signatário, vis-à-vis os avanços alcançados no processo de governança ambiental 
ocorridos no país ao longo das últimas décadas.

Estruturado em treze capítulos, que abordam aspectos amplos da governança 
ambiental no Brasil, a obra teve sua concepção orientada por meio das seguintes 
questões centrais: a estrutura de governança brasileira tem se mostrado adequada 
para seus propósitos? Quais os avanços alcançados nas últimas décadas? Quais 
os obstáculos e desafios enfrentados? Quais as possíveis sugestões de reforma ou 
reestruturação nestes arranjos para o contexto atual? 

Os capítulos, por sua vez, podem ser agrupados em quatro blocos temáticos: 
i) participação e governança das políticas ambientais; ii) análise do arcabouço ins-
titucional para a gestão ambiental no Brasil nas esferas federal e local (municípios); 
iii) avaliação da estrutura institucional brasileira para a gestão dos recursos naturais 
(recursos florestais e recursos hídricos); e iv) avaliação do arcabouço institucional 
para a implementação das três convenções ambientais oriundas da Rio 92 (clima, 
biodiversidade e desertificação), bem como da Agenda 21 no Brasil. Os elementos 
de análise que permeiam os textos dos quinze autores participantes consideram 
os objetivos da política ambiental nacional e de políticas ambientais específicas, a 
missão e a capacidade das instituições envolvidas com o tema em análise, os atores 
e arenas decisórias relacionados e os resultados intermediários ou finais alcançados 
até o momento.

Por fim, faz-se necessário agradecer a todos os autores que gentilmente 
aceitaram o convite para contribuir com esta publicação, entre os quais, gestores 
envolvidos diretamente no processo de formulação e implementação de políticas 
ambientais, acadêmicos e colegas do Ipea. A concretização deste livro não teria 
sido possível sem a dedicação e o empenho de todos os envolvidos.

Adriana Maria Magalhães de Moura
Organizadora
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