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INTRODUÇÃO 

O esgotamento dos recursos naturais exige uma nova postura dos cidadãos, para a continuidade 

da vida no Planeta, e dentro desta realidade, a legislação brasileira consagra espaços institucionais de exercício de 

cidadania, ambiental, a exemplo dos conselhos de meio ambiente, e embora se discuta o quanto estas conquistas são 

efetivamente resultantes de processos democráticos, o fato é que eles existem pelo menos “no papel”, como afirma 

Layrargues em seu discurso ambiental   “só a democracia levará à sustentabilidade, por meio de criação de espaços de 

negociação e do fortalecimento dos instrumentos já existentes” (LAYRARGUES, 2002). 

O município escolhido para estudo, Colinas do Tocantins, localiza-se no Estado do Tocantins, o 

qual integra região norte do país. A região norte possui uma característica peculiar: a presença da Floresta Amazônica 

nos estados que a compõe,sendo que no do Tocantins a presença da Floresta Amazônica é muito tímida (IBGE, 2005). 

O trabalho dissertativo buscou conhecer a realidade dos municípios brasileiros, mapeando os 

instrumentos de gestão ambiental e caracterizando a governança ambiental nesses espaços locais. 
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OBJETIVOS 

A pesquisa visou à análise da governança ambiental no Município de Colinas do Tocantins, 

possibilitando sua caracterização e implementação a partir das diferentes formas de participação da sociedade civil 

organizada na administração municipal. 

 

METODOLOGIA 

Considerando que as ciências ambientais envolvem diversos campos do conhecimento, não 

existem metodologias preestabelecidas (VEIGA, 2002).  A pesquisa foi realizada sob a ótica dos métodos materialismo 

dialético e observacional, pois pretende-se interpretar a realidade através da obtenção, validação e processamento de 

dados obtidos através da pesquisa bibliográfica, coleta documental e estudo de caso. Desta forma foi realizada 

pesquisa e leituras sobre governança ambiental, coleta de documentos e dados em órgãos governamentais e não 

governamentais no âmbito do município de Colinas do Tocantins, nesse sentido, o trabalho analisa a existência de 

instrumentos que possam caracterizar a governança ambiental participativa. São analisadas as informações do 

município em relação à existência de estrutura administrativa municipal em relação ao meio ambiente, composição do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e se já foi instalado o Fórum da Agenda 21 local. No terceiro capítulo o texto 

retrata a realidade municipal, competências e atribuições com base no sistema federativo brasileiro, envolvendo a 

temática ambiental. Neste ponto será realizado uma análise da legislação municipal ambiental e  caracterização do 

município pesquisado, ou seja, Colinas do Tocantins. Os dados de sustentação deste capítulo foram  obtidos através de 

observação e documentos disponíveis no site do IBGE e Câmara Municipal de Colinas do Tocantins.Mecanismos de 

participação, como conselhos,  também são retratados para mapear a participação social nas políticas públicas 

ambientais e sua efetiva influência na gestão ambiental do município. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho mostrou que a experiência brasileira de governança local tem sido marcada por 

forte inovação institucional e por um complexo sistema de relações intergovernamentais, principalmente entre a União 

e os governos municipais. O Município de Colinas do Tocantins apresenta um quadro legal na área ambiental, com uma 

política regulatória expressa do tipo comando & controle, quando são imposta normas de conduta, regulando as 

atividades e após segue a fiscalização para efetivo controle dessas atividades. 

Empiricamente, percebemos que esse modelo não é executado plenamente, posto que os 

gestores se satisfazem apenas com as previsões legais, não partindo para a fase de controle. 

Em razão disso, dos Postos de Combustíveis existentes na cidade, apenas um tem licenciamento 

ambiental, todos os demais atuam irregularmente. Esse exemplo, demonstra os graves problemas enfrentados pelo 

Gestor Ambiental, posto que não possuem um quadro de funcionários para a demanda, nem possui recursos 

financeiros para a atividade (NATURATINS, 2008). 

A governança ambiental do município de Colinas do Tocantins é insípida, posto que os 

mecanismos que a viabilizariam são frágeis, vejamos: O Conselho de Meio Ambiente foi recentemente instalado, e não 

havia reunido-se até então; não há construção, nem discussão quanto a organização da Agenda 21 Local, os 

organismos ambientalistas fazem atividades de recuperação, não participam das decisões políticas ambientais locais. 

Instrumentos de participação direta, como o Ministério Público, estão fragilmente organizados 

para atuação na área ambiental, uma vez que não há uma promotoria específica para área ambiental, as representações 

são mínimas, apesar dos graves problemas ambientais do município. 

A população do Município de Colinas do Tocantins ainda não se despertou para sua força, na 

gestão participativa. O empoderamento da sociedade civil importa na forma como o poder é exercido, provocando uma 

descentralização do poder. Por outro lado, o gestor ambiental divide as responsabilidades nas decisões ambientais. 

O Conselho de Meio Ambiente, importante órgão de articulação entre os vários setores, 

infelizmente não assume seu papel, seja por falta de recursos, despreparo de seus membros, ou o que é mais grave sua 

ociosidade, em Colinas do Tocantins possui uma ínfima representação da sociedade civil e são indicados pelo chefe do 

executivo. 

Desde o advento da Rio – 92, com a edição da Agenda 21, a identificação de indicadores de 

sustentabilidade tem sido considerada condição sine qua non para um desenvolvimento equilibrado no qual estejam 

contempladas as dimensões ambientais, sociais e econômicas. Os indicadores devem servir de suporte para o 

processo de tomada de decisão com foco na governança e transparência, tanto no que toca à gestão pública quanto à 

gestão privada. 

Tratando-se de gestão ambiental, o Poder Público passa a figurar não como proprietário dos bens 

ambientais, mas como gestor ou gerente, que administra bens que não são dele, e por isso, deve explicar 

convincentemente sua gestão. Essa concepção jurídica vai conduzi-lo a ter que prestar contas, sobre a utilização dos 

bens de uso comum do povo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para desempenhar seu papel de gestor do meio ambiente, os Municípios devem estar 

organizados. O Poder Público municipal deve preocupar-se em instituir o Sistema Municipal do Meio Ambiente – 

SISMUMA –, relativamente dentro dos mesmos padrões do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

O SISMUMA pode ser considerado um conjunto de estrutura organizacional, diretrizes 

normativas e operacionais, implementação de ações gerenciais, relações institucionais e interação com a comunidade. 

Tal sistema reclama base legal e mecanismos gerenciais que lhe garantam legitimidade, eficiência e eficácia para que 

as intervenções feitas sob sua inspiração venham a adequar-se ao tratamento correto da questão ambiental – no que 

se refere ao município – e ao tratamento do meio ambiente como patrimônio da coletividade. 

Assim, é urgente ao município a implantação de uma Agenda 21 Local, que servirá de diretriz 

para planejamento de ações voltadas para temática ambiental. Urge ao administrador a necessidade de construção de 

um Banco de Dados acerca das condições ambientais do município a fim de assegurar uma política ambiental voltada 

para as necessidades locais e não como reprodução de documentos de outros municípios. 
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