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O território brasileiro e as fronteiras 
do desenvolvimento 

Seminário #2  

Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030  
Texto preparatório e questões norteadoras 

 

Principais mensagens 
Refletir sobre o papel dos municípios no desenvolvimento do Brasil exige um olhar 
sistêmico para o funcionamento do federalismo e o modelo de desenvolvimento 
O federalismo brasileiro consolidado na Constituição Federal está estruturado a partir da 
ação de seus Entes: União, estados, Distrito Federal e municípios. Os municípios são o ente 
mais próximo da sociedade, com grandes responsabilidades, mas a realidade aponta para 
um quadro de diferentes dificuldades para que sejam de fato protagonistas na 
implementação de políticas públicas adequadas.  O debate proposto considera ao mesmo 
tempo a governança política federativa e um projeto de país que coloque a sustentabilidade 
e democracia como valores centrais. 
 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Acordo de Paris e as mudanças 
climáticas, e a Nova Agenda Urbana devem ser as bússolas para o desenvolvimento local 
Estes compromissos negociados no âmbito da comunidade internacional refletem as 
diretrizes já postas na Constituição Federal brasileira. É imprescindível compreender o papel 
dos municípios como agentes implementadores destas agendas, observando as demandas e 
condições locais, especialmente sob a ótica dos seus ativos socioambientais.  
 
O território brasileiro é extremamente rico e essa condição permite que os municípios 
façam escolhas sobre como aproveitar esse potencial, seja de forma predatória ou 
sustentável 
O Brasil tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical, mais de 
255 povos indígenas e 12% de toda água doce do mundo. As escolhas que os municípios 
implicam em vários fatores da dinâmica, desde a economia e bem-estar, até mesmo em seu 
orçamento público.  
 
Com as atuais regras do jogo do federalismo brasileiro, é possível que os municípios 
implementem uma estratégia de desenvolvimento local sustentável que considere os 
ativos socioambientais de uma forma não-predatória, gerando riqueza e bem-estar local? 
 
Quais as alterações estruturais necessárias para que os municípios tenham as condições e 
os incentivos para implementar os ODS, a NAU e políticas de mitigação e adaptação 
climática? Essa alteração deveria considerar um novo ordenamento territorial?  
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Território, desenvolvimento e federalismo 
A organização federalista do Estado brasileiro é por si só um assunto complexo. Entretanto, 
quando essa questão é debatida um elemento central não costuma ocupar espaço 
privilegiado. A proposta deste seminário é analisar o pacto federativo brasileiro à luz do 
território, e, a partir de então, construir uma estratégia de desenvolvimento nacional que 
esteja calcada nos ativos socioambientais, que permita gerar riqueza e bem-estar a toda 
população. 

Lembrando que a premissa de toda essa reflexão se insere no âmbito da iniciativa “Pacto 
Federativo para a Agenda 2030”, a qual lança um olhar para os municípios como 
protagonistas na liderança da construção e implementação de um projeto de 
desenvolvimento que compreenda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
como um norte central para agenda integrada de desenvolvimento, tendo metas específicas 
para serem alcançadas até 2030.  

Esse protagonismo não exime a necessidade de primeira ordem de cooperação e 
compromisso de todos os níveis de governo e de múltiplos atores para com essa visão de 
futuro, valores e estratégia de desenvolvimento. A Declaração de Recife, organizada pelo 
Instituto Ethos e divulgada na Conferência Brasileira de Mudança do Clima em dezembro de 
2019, reforça e exalta esse compromisso multi-atores e multinível, empresas, governos, 
organizações da sociedade civil e academia. 

O município é, portanto, ao mesmo tempo, o ente e o território central desse debate que 
pretende explorar a relação intrínseca e direta entre federalismo e território. É no município 
onde as pessoas moram, é no território onde as oportunidades e impactos são vivenciados, 
e o ente municipal o elo mais próximo do Estado com a sociedade. 

Mais do que isso, do ponto de vista das políticas públicas é o município o responsável 
primário por pensar o território. A Constituição Federal de 1988 outorgou aos municípios a 
competência de promover o “adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII), para além 
de outras responsabilidades, entre elas, a elaboração do Plano Diretor de todo território 
municipal, bem como a interação com instrumentos que, em grande parte dos casos, exige 
interação direta com outros atores, como é o caso do licenciamento ambiental, o 
Zoneamento Ecológico-econômico e os planos de bacia hidrográfica. 

Isto é, nem a visão da geografia e a divisão socioespacial do território podem ser pensados 
sem perceber sua relação com a divisão do poder na administração pública, nem a 
governança democrática pode ser pensada sem buscar compreender, desenvolver e 
potencializar as particularidades naturais e socioambientais do meio ambiente. A visão local 
é a mais próxima da realidade. 

 

Municípios protagonistas  
Ao observar as metas de alguns dos ODS é possível perceber os impactos e potenciais que o 
território pode gerar no desenvolvimento, bem como suas correlações com o 
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funcionamento do federalismo. Os mecanismos de pesos e contrapesos, os instrumentos de 
gestão e a divisão de poderes e recursos precisam encontrar as demandas dos territórios. E, 
por isso, o Pacto Federativo precisa ser discutido com a sociedade civil. A cúpula do governo 
precisará dialogar sobre o modelo e aspiração de desenvolvimento da população. A Agenda 
2030, na sua integralidade, propôs um caminho. 

O ODS 10 tem como meta a redução das desigualdades. No Brasil a questão da 
desigualdade impacta não somente nos importantes variáveis de renda, mas 
também na desigualdade explícita no território, o drama das periferias em 
grandes centros urbanos e as dificuldades de acesso a serviços elementares e o 
direito à cidade. Isso se reflete inclusive na expectativa de vida: Em São Paulo, por exemplo, 
os moradores de bairros mais pobres têm em média uma expectativa de vida 30% menor 
que os moradores de áreas mais privilegiadas. O ODS 10 traz uma perspectiva dos 
instrumentos e incentivos para redução das desigualdades com uma lente global de redução 
de custos transacionais, uma vez que o crescimento econômico de um país depende da 
redução das desigualdades.  

O ODS 11 indica a necessidade de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis. Um dos aspectos nesse sentido é o distanciamento entre 

as cidades e os campos, as zonas urbanas e rurais. Mesmo que as cidades tenham 
uma dependência significativa dos serviços ecossistêmicos gerados nas zonas 
rurais, por exemplo, os mananciais produtores de água, existem dificuldades de 
integração. Esses territórios precisam estar mais integrados, aproximados e 

valorizados reciprocamente. Um exemplo prático disso é o manancial do Descoberto, a cerca 
de 30 km distantes do Plano Piloto de Brasília e responsável pelo abastecimento de 65% da 
população. Durante a crise hídrica recente ficou evidente uma disputa pela água entre a 
Caesb, responsável pelo abastecimento público e os agricultores locais.  

É possível elucidar outro exemplo prático ao tratar do ODS 13 que propõe tomar 
medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. No início 
do ano de 2020 os principais centros urbanos do Brasil, no Espírito Santo, Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro vivenciaram mais uma vez o caos gerado pelas 

enchentes, por conta de chuvas extraordinárias. Trata-se de mais uma realidade que 
exacerba as correlações entre território, federalismos, responsabilidades e ações. Por dever 
de ofício a drenagem, para evitar tais enchentes, é uma política setorial de responsabilidade 
do município. Entretanto, solucionar esse complexo problema envolve uma série de outras 
competências, capacidades e articulação de vários atores e níveis de governo, desde defesa 
civil até políticas de adaptação. Ao passo que os extremos climáticos já são uma realidade, 
incorporar esse elemento no planejamento e implementação das políticas públicas no Brasil, 
ainda é um desafio. Somente em 2017, 3 milhões de brasileiros foram afetados por 
cheias/enchentes, e 38 milhões impactados pela seca. E as projeções climáticas indicam que 
esse será o “novo normal”.  

Ou então ao analisar os rios voadores da Amazônia, fenômeno responsável pela grande 
parte das chuvas no Sudeste brasileiro por conta do fluxo de vapor d’água da floresta 
Amazônica, é possível notar o tamanho dos desafios e necessidade de uma perspectiva 
territorial de escala regional/nacional. Nesse caso diretamente relacionado ao ODS 15 que 
prevê “Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
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de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 
a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”. Notadamente o 
governo federal exerce um papel fundamental no combate ao desmatamento, 
mas esse esforço só é bem-sucedido quando há uma articulação entre os 
diferentes atores de cada um dos níveis de governo, como demonstram alguns exemplos 
bem-sucedidos de políticas públicas já implementadas no Brasil. 

O que os bons exemplos e os desafios apontam é a necessidade de construir novas lógicas, 
novos paradigmas em relação ao papel que o território exerce no desenvolvimento local, 
bem como as maneiras como nossa governança política pode ser um entrave ou um 
propulsor dessa construção, especialmente do lugar dos municípios. 

 

O território como propulsor para o desenvolvimento 
sustentável e uma economia de baixo carbono 

Do ponto de vista de paradigma é necessário tratar o território brasileiro e as 
potencialidades de desenvolvimento a partir de seus ativos socioambientais, a partir de uma 
lógica da sustentabilidade, da economia circular, da bioeconomia 
ou, segundo a recente capa da Revista Exame, em sua edição de 
novembro de 2019, de "economia do futuro". Tais conceitos são 
centrais para estruturar um modelo de desenvolvimento 
sustentável, que valorize os ativos socioambientais e gere riqueza.  

A economia circular, por exemplo, propõe um novo paradigma e 
busca redefinir a noção de crescimento, com foco em benefícios 
para toda a sociedade, baseada, segundo a Fundação Fundação Ellen 
MacArthur, nos princípios de eliminar resíduos e poluição desde o 
princípio, manter produtos e materiais em uso e regenerar sistemas 
naturais. A bioeconomia propõe um modelo de desenvolvimento e 
geração de riqueza local a partir da biodiversidade da floresta e seus produtos, envolvendo 
as comunidades locais, mas para tanto é necessário conceber uma estratégia nacional, de 
forma articulada com estados, municípios e demais atores, conforme o climatologista e 
professor da USP Carlos Nobre vem defendendo. 

A partir de um projeto de “economia do conhecimento da natureza” como coloca 
Abramovay em sua recente obra, publicada em 2019, voltada especificamente à Amazônia 
propõe construir uma outra forma de organização social e econômica que nos permita viver 
e conviver harmoniosamente com a natureza, barrando o processo acelerado de 
desmatamento do território amazônico que já alcança 20%. E, ao falar de território e 
desenvolvimento, a ciência vem emitindo vários alertas, com destaque ao indicador de que 
caso o desmatamento da Amazônia alcance níveis entre 20% e 25% (o chamado tipping 
point) será encadeado um processo sem retorno de savanização do bioma, conforme aponta 
recente trabalho científico publicado na Revista Nature em 2018 de autoria de Lovejoy e 
Nobre. 

Como os municípios 
podem assumir a 
liderança de um 
processo de 
construção de um 
novo paradigma, que 
considere as 
características 
socioambientais de 
cada território local 
um ativo para o 
desenvolvimento? 



Pacto Federativo: Municípios para a Agenda 2030 / Seminário “O território brasileiro e as fronteiras do desenvolvimento” 

     
5 

As queimadas de 2019 evidenciaram as relações entre o território e políticas públicas. A 
inoperância dos órgãos responsáveis gera perdas diretas à população. 

Há alguns pontos críticos a serem considerados, entre eles a situação fiscal dos municípios 
(ponto que será aprofundado no Seminário #3 desta iniciativa - “Quem paga a conta da 
(in)sustentabilidade: recursos para o desenvolvimento sustentável”). De todo modo o 
panorama fiscal apresentado no estudo da Firjan em 2019 indica um quadro alarmante que 
precisa ser considerado: 73,9% dos municípios está em uma situação fiscal crítica ou difícil; 
1.856 prefeituras não geram receitas próprias. Enquanto, ao mesmo tempo que 70% dos 
municípios dependem em mais de 80% de verbas externas, os próprios municípios são 
responsáveis pela maior parte do investimento público no Brasil, 36,3%, segundo os dados 
apresentados pela Frente Nacional dos Prefeitos em 2019. Esse arranjo federativo-fiscal, de 
baixa capacidade arrecadatória, alto nível de dependência de transferências externas e baixa 
qualidade das políticas públicas (o Ranking de Eficiência elaborado pela Folha de S.Paulo 
indica que apenas 24% dos municípios são eficientes nos investimentos em saúde, educação 
e saneamento) justificam o panorama de “federalismo truncado”, conceito utilizado pelo 
economista Eduardo Gianetti em entrevista ao Canal Futura em 2019. 

Esse quadro foi uma das causas para que em 2019 o governo federal apresentasse uma 
proposta de reorganização altamente impactante do Estado brasileiro (PEC do Pacto 
Federativo, No. 188/19) que, entre outros aspectos, propõe extinguir municípios e fundi-los 
com outros a partir de dois critérios: populacional e capacidade de autonomia orçamentária. 
A partir de 2026 os municípios com menos de 5 mil habitantes e que sua receita própria seja 
menor que 10% de sua receita total, deixarão de existir (estima-se que cerca de 1.200 
municípios do total de 5.570 estariam nessa condição hoje, o que vale dizer que 22,5% do 
total dos municípios deixaria de existir). A dúvida que emerge é se realmente esses são os 
melhores critérios. Se as variáveis fossem outras, o novo mapa do Brasil seguramente seria 
outro. Mais do que isso, se a lógica e a estratégia de desenvolvimento fossem outros, a 
reflexão sobre o Estado brasileiro e sua forma de organização também seriam outros. 

Esse debate também precisa ser feito incorporando um processo já em curso que são 
outras/novas territorialidades extra ou intra os limites tradicionais dos entes federativos, 
entre elas, os consórcios intermunicipais e interestaduais, as regiões metropolitanas, as 
regiões integradas de desenvolvimento (Rides), as bacias hidrográficas, ou então até mesmo 
territorialidades ainda com baixa representatividade como os condados já existentes em 
outras localidades. 

Existem também alguns instrumentos e práticas já adotados que foram concebidos a partir 
desse olhar para o território cujo funcionamento foi baseado em grande medida nas 
articulações multinível da governança política. 

O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm), por exemplo, criado pelo governo federal em 2004 e que tem como objetivo 
reduzir o desmatamento da Amazônia. Ainda que seja uma política do governo federal, que 
teve êxito em diminuir o desmatamento de 27 mil km2 para menos de 5 mil km2 em 2012,  
o PPCDAm demonstra a capacidade de articulação dos diferentes entes e órgãos, bem como 
exacerba a responsabilidade do município e dos atores locais (agricultores, por exemplo) em 
seres agentes protagonistas de uma mudança, inclusive para conseguir sair da Lista de 
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Municípios Prioritários, instrumento que gera um certo tipo de 
constrangimento, bem como para conseguir ter acesso ao crédito rural 
(conforme as regras que existiam, criadas pelo Conselho Monetário 
Nacional).  

Outro exemplo interessante, também com o objetivo combater o 
desmatamento, é a iniciativa estadual do Pará baseada no Programa 

Municípios Verdes. O PMV é liderado pelo governo estadual e desenvolvido em parceria 
com municípios, sociedade civil, iniciativa privada, Ibama e Ministério Público Federal. Um 
dos instrumentos centrais do PMV é o ICMS Verde, imposto estadual o qual parte é 
repassado aos municípios com base nas metas alcançadas de combate ao desmatamento. 
Em termos de resultados o PMV já conseguiu a adesão voluntária de 131 municípios do 
estado do Pará e com a redução significativa dos níveis de desmatamento. 

Outras iniciativas também vendo implementadas no território e que podem ser exploradas 
para conhecer com mais profundidade os processos, os riscos e benefícios e os resultados 
gerados. Por exemplo, a decisão negociada em prol de um modelo de desenvolvimento 
sustentável na Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto que engloba parte do território 
de 6 municípios do estado de Goiás (Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova 
Roma, São João da Aliança e Teresina de Goiás) e é o maior remanescente do bioma cerrado 
no estado de Goiás. Em 2015 o Plano de Manejo, documento técnico que define as 
atividades permitidas na área, foi publicado, após uma longa negociação entre 
ambientalistas e ruralistas, tomando uma decisão de priorizar atividades não predatórias do 
território e com uma estratégia de gerar renda local a partir de atividades sustentáveis, como 
o ecoturismo. 

As Regiões Metropolitanas de Campinas e Belo Horizonte também estão avançando com 
trabalhos que visam identificar todos os serviços ecossistêmicos de seus territórios, 
permitindo que esse mapeamento seja um instrumento de planejamento para o 
desenvolvimento metropolitano. Nesse mesmo sentido o próprio estado de São Paulo e o 
Distrito Federal também estão investindo esforços para a implementação de seus 
respectivos Zoneamentos Ecológicos-Econômicos, instrumento central para o 
planejamento, considerando como elemento fundamental as características territoriais. No 
DF, por exemplo, o ZEE tem como “objetivo subsidiar as ações de planejamento do Governo 
de Brasília, de modo a otimizar a gestão e o uso do território, bem como mitigar dinâmicas 
de ocupação predatória”, sendo concebido a partir da compatibilização das características 
do território. O ZEE-DF mapeou a região e a classificou em duas grandes áreas: de 
diversificação produtiva e serviços ecossistêmicos (75%); e dinamização produtiva com 
equidade (25% do território). 

Outra referência relevante nesse aspecto é o trabalho desenvolvido na Costa do Cacau na 
Bahia, território composto por dez municípios e uma população de cerca de 500 mil 
habitantes em uma região de Mata Atlântica extremamente biodiversa que tem no cacau 
um de seus principais produtos da floresta e que é historicamente uma fonte importante de 
receita da economia local. O trabalho desenvolvido lá vem estruturando e consolidando uma 
estratégia de geração de valor e renda local e desenvolvimento a partir deste ativo 
territorial. 

Existem iniciativas 
e instrumentos 
inovadores e 
sustentáveis que já 
vêm sendo 
implementados. 
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Ativos socioambientais do Brasil 
 

 
210 milhões de brasileiros 
 
90% da população vive 
em áreas urbanas 

 
29,6% do uso do solo é 
destinado à agropecuária 
 
60,3% do uso do solo é 
floresta 

Maior floresta tropical do 
mundo 
 
12% da água doce do mundo 
 
Maior bacia hidrográfica do 
mundo 

6 biomas 
 
Maior reserva de 
biodiversidade do mundo 
(> 200 mil espécies) 

> 305 etnias indígenas; 270 
diferentes idiomas 
 
Cerca de 107 povos 
indígenas isolados na 
Amazônia 

 
255 povos indígenas 
 
723 Terras Indígenas 

 
171 milhões de hectares 
de áreas protegidas 
distribuídas em 334 UCs 
Federais 

 
5ª maior extensão territorial 
do mundo 
 
Costa litorânea de mais de 9 
mil km 
 

Solo rico em minerais 
 
Em 2019 a atividade de 
exploração mineral gerou ao 
Estado brasileiro montante 
superior a R$ 4,5 bilhões na 
forma de Compensação 
Financeira pela Exploração 
Mineral 

Matriz energética 
diversificada 
 
O petróleo é a principal 
fonte e gerou R$ 23 
bilhões em royalties em 
2018 

A exploração hidráulica é a 
3ª fonte energética 
 
somente a sub-bacia do Rio 
Xingu apresenta 12,7% do 
potencial hidrelétrico 
inventariado 
 
70% do potencial ainda não 
aproveitado está localizado 
nas bacias hidrográficas 
Amazônica e Tocantins - 
Araguaia 

A compensação financeira 
pela utilização de recursos 
hídricos e os royalties de 
Itaipu geraram em 2019 aos 
municípios, os montantes são 
da ordem de R$ 1 bi e R$ 578 
milhões, respectivamente 

*Fontes: Mapbiomas, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Instituto Socioambiental, Empresa de Pesquisa de Energética, Agência 

Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Mineração. 
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Questões norteadoras 
 

O que fazer para gerir o território de forma que os recursos naturais não se esgotem e os 
ativos sejam valorizados, gerando oportunidades e potencialidades no lugar de limitações 
e vulnerabilidades? 

1) Quais as mudanças necessárias, tanto em termos territoriais quanto de governança, 
para que os municípios possam ser efetivos na implementação de políticas públicas de 
qualidade? 

a) É o município o melhor espaço/territorialidade para ser o agente protagonistas de 
mudanças? Ou são novas territorialidades intra ou extra município? 

2) É possível pensar e propor um novo ordenamento territorial ao Brasil que considere 
especialmente os ativos socioambientais de cada território? É possível imaginar a inclusão 
de novos entes no arranjo federativo brasileiro, onde as competências e autonomias e 
mecanismos de arrecadação e redistribuição estejam estruturadas de forma a viabilizar o 
desenvolvimento local sustentável a partir de modelos altamente participativos? Na 
comunidade internacional existe algum exemplo nesse sentido? 

3) Quais seriam as necessárias alterações no Pacto Federativo, que incluíssem neste novo 
paradigma um modelo de desenvolvimento baseado nos ativos socioambientais de todos os 
biomas brasileiros? 

4) Como a governança política pode, especialmente do ponto da articulação dos entes e 
dos incentivos financeiros, conceber um novo modelo de desenvolvimento ("economia do 
futuro", Exame, Nov/2019) que seja sustentável, que gere riqueza localmente, baseado nos 
ativos ambientais, a partir de um processo conduzido a partir dos próprios territórios, com 
forte participação social? 

5) Como os instrumentos de planejamento territorial, tanto aqueles que envolvem 
articulação entre entes quanto os locais (licenciamento ambiental, ZEEs, planos de bacias 
hidrográficas, planos diretores), podem promover o desenvolvimento sustentável a partir 
dos ativos socioambientais? Existem outros instrumentos de planejamento territorial com 
tal potencialidade ainda não adotados no Brasil? 

6) Em se tratando de riquezas naturais, qual papel a exploração de petróleo, do potencial 
hidrelétrico (na Amazônia em especial) e da mineração devem ocupar nesse novo projeto de 
país? Todos os subsídios devem ser extintos? Em qual prazo? Qual estratégia de 
desinvestimento? Barreiras devem ser impostas? Outras fontes de receita serão suficientes 
para cobrir as perdas oriundas dessas mudanças? O país deve deixar de incentivar esse tipo 
de atividade no Brasil? 

7) Como o processo de aprimoramento da governança política brasileira, aliado à 
construção de uma estratégia de desenvolvimento sustentável pode contribuir para a 
Agenda 2030 e especialmente em relação a: 

a) ODS 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas: 
Evidências indicam que existe um gender gap no mundo em relação ao acesso a recursos e 
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a terra para produção agrícola (Drawdown, 2017). Qual/como uma política pública no Brasil 
pode promover o acesso justo à terra garantindo esse direito às mulheres? 

b) reduzir de desigualdades no Brasil (ODS 10)?  

c) promover ações para a concepção de cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11)? 

d) combater às mudanças climáticas (ODS 13)? 

e) proteger a vida terrestre, aumentando a cobertura florestal (ODS 15)? 

f) promover a paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16)? 

8) Como as tecnologias e conhecimento podem ser usadas em prol do fortalecimento dos 
municípios? O que significa de fato o movimento crescente no mundo e no Brasil das cidades 
inteligentes? O componente da sustentabilidade está devidamente inserido nesse processo? 
Dados podem revolucionar a gestão pública? 

 
    


