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A centralidade desta tese reside no entendimento de que uma alternativa ao 

satisfatório tratamento da questão ambiental implica a utilização de indicadores 

ambientais e a efetividade da gestão ambiental municipal. 

Assim, indicadores ambientais podem constituir-se em instrumentos 

privilegiados de representação da informação, com atributos para subsidiar processos 

de tomada de decisão, no que se refere à elaboração, execução e monitoramento de 

estratégias de desenvolvimento, facilitando as comunicações com grupos de interesse 

e com a sociedade, numa perspectiva de participação e sustentabilidade. 

Dessa forma, discorre-se sobre a evolução do papel dos municípios brasileiros 

face à questão ambiental; aborda-se a gestão ambiental municipal como gestão 

pública, sua natureza, mudanças conceituais e seus instrumentos mais característicos; 

e realiza-se o levantamento do estado da arte da produção, desenvolvimento e 

aplicação de indicadores ambientais. Propõe-se uma Matriz de Indicadores Ambientais 

para Gestão Ambiental Municipal e um Índice de Qualidade Ambiental Municipal, 

expresso em um modelo de apresentação visual (Monitor Ambiental Municipal) para 

comparação entre municípios. Procede-se à validação desses instrumentos, tendo-se 

como referência municípios localizados na bacia da Baía de Guanabara, no Estado do 

Rio de Janeiro. 
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This thesis is focused on the understanding that, for an effective municipal 

environmental management, the satisfactory treatment of environmental issues 

requires the use of environmental indicators. 

Environmental indicators can be considered a valuable instrument to represent 

information, being useful as a support to decision making processes. Indicators also 

help the elaboration, execution and monitoring of development strategies, facilitating 

communication with stakeholders and communities, in a perspective of public 

participation and environmental sustainability. 

Therefore, the author discusses the role of municipal administration in the 

evolution of environmental management in Brazil. Environmental management at 

municipal level is approached in terms of its public administration characteristics, 

bureaucratic conceptual changes and most relevant specific policy instruments.  

A survey of the state-of-the-art on the production, development and application 

of environmental indicators is also carried out. A Matrix of Environmental Indicators for 

Municipal Environmental Administration and an Index of Municipal Environmental 

Quality are proposed and expressed in a model of visual representation in order to 

allow indicator comparison among different municipalities. Those instruments are 

validated using as reference the municipalities located in Guanabara Bay contributing 

river basins, in the State of Rio de Janeiro. 
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1 

INTRODUÇÃO 

A título de considerações iniciais, pode-se dizer que no Brasil, nos anos 50 e 

60 o capital físico e a infra-estrutura eram considerados a principal via para o 

desenvolvimento. Na década de 70, deu-se a conscientização de que o capital físico 

não era suficiente e a promoção da saúde e da educação tornou-se importante para 

ampliar o bem-estar e a renda das populações pobres. Nos anos 80, após a crise da 

dívida e da recessão global, a ênfase passou a ser dada à gestão econômica e à 

liberalização dos mercados. Já nos 90, os governos passam a ocupar o centro dos 

debates, mas como responsáveis pela estabilidade e ajuste fiscal. Neste início do 

século XXI, acentuam-se as diferenças entre ricos e pobres e os questionamentos 

sobre a sustentabilidade do desenvolvimento. Agora, é a vez de o ser humano ganhar 

relevância no exercício do novo paradigma de desenvolvimento. 

O artigo 225 da Constituição Federal (CF/88) inclui, na extensiva declaração de 

direitos e deveres individuais e coletivos, o direito de todos a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Portanto, é o homem, o ser humano, não só como 

indivíduo, mas como humanidade, o sujeito do direito ao meio ambiente sadio, o que 

reafirma o conceito antropocêntrico, refutando-se, todavia, o postulado baconiano de 

que seria objetivo do cientista extrair da natureza ― escravizada, acossada, obrigada 

a servir, sob tortura ― todos os seus segredos. 

Em 2008, comemoram-se 35 anos de política ambiental, no Brasil. Partindo de 

uma preocupação anterior do poder público com crescimento a qualquer custo, já em 

1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, considerava-se o imperativo de 

conciliar-se o desenvolvimento econômico com preservação ambiental e qualidade de 

vida. Para o País, os anos 90 podem ser vistos como o período de institucionalização 

da questão ambiental, não apenas pelo surgimento de novos instrumentos legais, 

mas, principalmente, pela conscientização de vários segmentos da sociedade, 

apoiados, inclusive, na globalização dos sistemas de informação.  

Todavia, essa mesma questão ambiental, hoje, para ter incidência efetiva na 

melhoria da qualidade de vida da população, deve assumir como centralidade, a 

gestão ambiental urbana. Desenvolver de forma integrada a gestão ambiental é 

condição imperativa para o gerenciamento do sistema urbano-social-ambiental, em 

termos de sua viabilidade com sustentabilidade. Para tal, deve-se dispor de 

instrumentos e mecanismos de auxilio à decisão que reúnam recomendações claras o 

suficiente para serem operacionais, frente a múltiplos atores e interesses diversos, 

capazes de efetivamente orientarem atividades sustentáveis. Sem o apoio de 
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instrumentos que auxiliem o planejamento e a formulação de políticas ambientais, o 

desenvolvimento pode se tornar somente uma vaga referência, sem resultado prático. 

Entre tais instrumentos, parece razoável admitir-se que a utilização de 

indicadores pode ser capaz de integrar as variáveis ambientais no processo de 

decisão, no que se refere à elaboração e ao monitoramento de estratégias de 

desenvolvimento. Isto é, indicador ou sistema de indicadores ambientais pode 

constituir-se em instrumento privilegiado de representação da informação, com 

atributos para subsidiar processos de tomada de decisão, envolvendo políticos, 

técnicos, grupos de interesse e a sociedade, numa perspectiva de participação e de  

sustentabilidade. 

Como se sabe, os indicadores podem veicular informação ambiental no contexto 

desejado (nacional, intermediário ou local), auxiliando na identificação de problemas 

ambientais prioritários e na formulação de políticas e metas permitindo, ainda, a visão 

integrada dos processos econômicos e ambientais. Uma vez que os indicadores 

podem facilitar a tarefa, sempre tensa, de transformar as demandas da sociedade em 

objetivos da gestão, torna-se importante que se defina em que fase do processo de 

decisão serão utilizados. Por outro lado, eles contribuem para divulgar os resultados 

de estudos e avaliações técnicas, num contexto de comparabilidade, entre 

administrações que ocorrem em uma dada região, com características semelhantes ou 

que compartilham de um mesmo ecossistema. 

Indicadores ambientais são, atualmente, considerados como referência, para 

pesquisadores, professores e estudantes e profissionais, ligados ou não a 

organizações governamentais e não-governamentais, enfim, ao público em geral e aos 

tomadores de decisão, em particular. 

Tamanha aceitação explica-se pela versatilidade dessa ferramenta de gestão, 

que enseja a aquisição de novos conhecimentos e ou a transmissão de 

conhecimentos pré-existentes, além de permitir a formulação, descrição e medição de 

resultados alcançados e a alcançar, concernente às políticas, planos, programas e 

projetos em curso (ou de sua ausência) ou, em fase de avaliação, adaptação e 

reformulação. 

Desse cenário, emerge a justificativa desta tese, a que se deu o título de: ―O 

Uso de Indicadores Ambientais para Aumentar-se a Efetividade da Gestão Ambiental 

Municipal‖. 

Há, em qualquer gestão, bastante diferença, talvez qualitativa mesmo, entre os 

níveis mais elevados de decisão (atividades político-institucionais) e os níveis de 
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menor amplitude de supervisão (das atividades técnico-operacionais), mas o que se 

quer ressaltar, no momento, é o que há de comum entre esses níveis. 

O que parece haver de comum entre esses níveis são os encargos de prever e 

orçar, de motivar, de controlar, de avaliar, de coordenar interdependências etc., quer 

dizer, encargos de gestão. 

Como, na prática, nada, de maior expressão, em termos estáveis, se faz sem o 

exercício desses encargos, então, é possível inferir-se, encurtando a argumentação e 

sem ofensa a cânones epistemológicos, que a questão ambiental somente será bem 

resolvida se presumir-se a existência de boa gestão ambiental, em todos os níveis. 

Poderia sair daqui, à luz de levantamento específico com esta finalidade, a 

caracterização de uma demanda atual, de maior ou menor porte, dependendo do caso 

concreto, por qualificação de gestores ambientais, o que, todavia, não pertence ao 

escopo da tese. 

Qualquer que venha a ser a estrutura e a forma de funcionamento da modalidade 

de gestão que se adote, seria um contra-senso e um retrocesso se ela não se 

orientasse para resultados, especialmente, resultados do interesse da coletividade, se 

se trata de gestão ambiental, como é o caso. 

Se é assim, parece meio natural, quase necessário, o recursos a indicadores, 

sobretudo por sua serventia como instrumento ou meio facilitador da gestão, 

especialmente quanto aos encargos de estabelecimento de previsões, de 

coordenação, de controle (de meios) e avaliação (de fins), de comunicações internas e 

externas etc., como já mencionado. 

De maneira que, para enunciar-se as operações necessárias ao manejo da 

noção ou conceito de efetividade de gestão ambiental municipal, foram, aqui, 

formuladas as seguintes hipóteses: 

―Não há gestão sem resultados. Logo, não há alternativa para uma gestão 

ambiental municipal responsável que possa prescindir da utilização de alguma 

modalidade de indicadores, para previsão e aferição desses resultados‖; e 

―No Brasil, e, logo, na área da Baía de Guanabara, a questão ambiental não é 

solucionável no bojo de uma ordem autônoma de gestão ambiental municipal, 

requerendo coordenação da interdependência das gestões municipais intervenientes, 

individualmente consideradas‖. 

Em decorrência, o objetivo geral que se almeja com a elaboração desta tese é o 

de aplicar e demonstrar a aplicabilidade de um sistema de indicadores ambientais, a 
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serem utilizados como instrumentos, como meios estratégicos para aumentar-se a 

efetividade da gestão ambiental municipal. E, como objetivos específicos, 

caracterizar a gestão ambiental municipal, no contexto brasileiro; avaliar o estado da 

arte do uso e aplicação de indicadores ambientais; definir critérios para seleção e 

apresentar proposta de indicadores e índices para gestão ambiental municipal; testar e 

validar as propostas; avaliar os resultados e sugerir recomendações.  

No que respeita à metodologia, entendeu-se que se deveria realizar pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso com a visão de que os indicadores, por mais perfeitos 

que viessem a ser não poderiam valer por si, mas por sua vinculação com a gestão a 

que servem, numa relação de meio e fim. 

Entendeu-se, também, que quanto mais os interessados vierem a participar da 

gestão, da tomada de decisão, mais tenderão a apropriar-se dos resultados ou dos 

benefícios produzidos, o que irá variar, diretamente, com o seu grau de compreensão 

da situação, o que se presume seja facilitado pela disseminação de indicadores que 

carreguem essa intencionalidade, em sua concepção e divulgação. 

Por isso, o indicador haveria que ser reduzido, sempre que possível, à sua 

expressão mais simples, com inteligibilidade perante a população, associado a índices 

ou parâmetros ajustados a essa necessidade.  

Integram-se aos elementos citados, compondo a estrutura da tese: quatro 

capítulos, conclusões e recomendações e dois apêndices, como apresentados, a 

seguir: 

No Capítulo 1, ―O Município no Contexto Brasileiro‖, discorre-se sobre o 

surgimento do município, sua evolução, até chegar-se à concepção atual, conforme o 

estabelecido nas Constituições Federais (CF), com ênfase nos diferentes instrumentos 

de gestão, aí inserida a função de planejamento. Incluem-se alguns dados de 

referência, sobre a totalidade dos municípios brasileiros, com as classificações e 

recortes julgados pertinentes;  

O Capitulo 2 trata de ―Gestão Pública Municipal e Ambiental‖ ― inicialmente, 

aborda-se a gestão municipal como gestão pública, em que se apresentam as 

mudanças conceituais na evolução do pensamento sobre gestão e a natureza da 

gestão pública, propriamente dita. Destaca-se que, na prática, importa, especialmente, 

a consciência de que o bem tutelado é de natureza pública (bem de uso comum do 

povo) e que o gestor é peça chave do processo. Em seguida, cuida-se da gestão 

municipal como gestão ambiental, dando-se relêvo aos instrumentos administrativos, 

econômicos, de participação e de cidadania, aplicáveis à matéria. 
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Do Capítulo 3, ―Estado da Arte de Indicadores Ambientais‖, consta um 

levantamento extenso da produção, desenvolvimento e aplicação de indicadores 

ambientais, com descrição detalhada das metodologias disponíveis, procurando-se 

analisar os diferentes sistemas e as instituições envolvidas; e as características, 

seguidas de quadros comparativos, dos indicadores e dos índices ambientais 

identificados. 

O ―Estudo de Caso: Construção de um Sistema de Indicadores Ambientais para 

Gestão Municipal‖, apresentado no Capítulo 4, tem como lócus, municípios da bacia 

da Baía de Guanabara. Descrevem-se os critérios propostos para a seleção dos 

indicadores, com ênfase no resultado, na participação da população, na transparência 

da gestão, na comunicação com a sociedade e na tomada de decisão. O município de 

Nova Iguaçu é utilizado para validar a aplicação do grupo de indicadores ambientais 

propostos e, na seqüência, com base em alguns índices de pressão e de estado do 

ambiente, foi realizada a comparação (benchmarking) da qualidade ambiental de três 

municípios limítrofes: Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo. 

Finalmente, nas ―Conclusões e Recomendações‖, tenta-se avaliar o quanto o 

trabalho alcançou os objetivos a que se propôs, a potencialidade do uso de 

indicadores ambientais para a efetividade da gestão ambiental municipal, a 

sensibilidade das hipóteses apresentadas e faz-se recomendações para uma gestão 

sustentável dos municípios da bacia da Baía de Guanabara e para o desenvolvimento 

de eventuais iniciativas futuras, sobre o mesmo tema. 

Os Apêndices I e II contêm material suplementar aos apresentados no Capítulo 

III e IV, respectivamente. 
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CAPÍTULO I ― O MUNICÍPIO BRASILEIRO: HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS 

Neste Capítulo, apresenta-se o surgimento do município, sua evolução, até 

chegar-se à concepção atual, conforme o estabelecido nas Constituições Federais 

(CF), com ênfase nos diferentes instrumentos de planejamento e de gestão. Destaque 

será dado à questão ambiental e à participação social, como propostas na CF/88.  

Finalizando, são apresentados alguns dados de referência, sobre a totalidade 

dos municípios brasileiros, relevando-se, por exemplo, comentários correntes de que 

não existe gestão, neste ou naquele município, quando gestão sempre existe, 

podendo ser caracterizada como boa ou má, mas nunca se optando por sua 

inexistência. Em certo sentido, uma boa ou uma má gestão poderá ser caracterizada 

pela presença ou não de planejamento, combinado com os resultados alcançados, 

face aos previstos. 

1.1. Histórico dos Municípios Brasileiros 

1.1.1. O Surgimento do Município e a Organização dos Aglomerados 

Humanos 

Sabe-se que ao expandir-se, pela força das armas, e conquistar o mundo de 

então, o Império Romano1, para manter controle sobre os vencidos e assegurar a 

existência pacífica das cidades, impunha-lhes sujeição e fiel obediência às leis 

romanas, ou seja, ao Senado, ao mesmo tempo em que lhes concedia alguns 

privilégios, como poder e reconhecimento2. As comunidades que recebiam essas 

vantagens chamavam-se municípios (municipium)3.  

Com Júlio César, no ano 40 a. C, a legislação local (editus) provinha de um 

Conselho Municipal (Curia ou Ordo Decuriorum), formado de cidadãos escolhidos 

periodicamente (de cinco em cinco anos) e com funções semelhantes às do Senado. 

Tal modelo foi estendido, pela Lex Julia Municipalis, ao vasto território conquistado, 

mas, ao longo do tempo, e de acordo com os novos dominadores, foi adquirindo novas 

características. 

                                                
1
 Segundo Paulino Jacques (1970, apud Marco, 2005), Roma, depois de passados duzentos anos de Monarquia e 

quinhentos anos de República, passou a imprimir o regime municipal. Segundo esse autor, foi Sila (80 a. C) ―o 

verdadeiro instituidor do regime municipal romano‖. 
2
 Privilégios, como o direito de contrair matrimônio (jus connubium), ao comércio (jus commercium) e à eleição de 

governantes para suas cidades (jus suffragii). Se obtivesse todos estes privilégios, o Município era tido como aliado ou 

confederado (foederata). Observe-se que o atributo que o Senado concedia, em relação ao direito romano, era o direito 

a votar (IBAM, 2007). 
3
 Isto é, munus eris, quer dizer, na linguagem latina, dádivas, privilégios e capere (capio, is, cepi, captum, ere) verbo 

latino que significa receber; etimologicamente: aquela entidade que recebeu privilégios (Meirelles, 1996:31). 
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Na Idade Média, após queda do Império Romano do Ocidente (476), destacam-

se dois períodos: o feudal — total concentração de poder nas mãos dos senhores das 

terras, correspondendo a um tempo de estagnação da organização local; e o comunal 

— surgimento dos fueros municipais: independência e autonomia às populações e 

aglomerações urbanas, reconhecida e atribuída pelos soberanos, pelas ordens 

eclesiásticas e militares.  

Com o Renascimento (1450) houve um novo surto municipalista na Europa4 e, 

inspirado no modelo romano, pelo qual exercia funções políticas, legislativas e 

administrativas, o município vem a receber, também, influências de visigodos e 

árabes5 e chega às comunas portuguesas para, então, implantar-se em terras 

brasileiras. 

A Tabela I.1 resume a evolução da organização dos aglomerados humanos: da 

ausência de fixação até o aparecimento das cidades. 

Tabela I. 1. Organização da Sociedade: do Desenvolvimento Natural ao Econômico  

Características Organização Sociedade 

Tribo e clã: o homem vivia do que a natureza lhe 
oferecia: simples cata ou colheita primitiva e pesca 

- constante nomadismo (caça) 
- populações mais densas e sedentárias (pesca)  

Utilização cavernas: necessidade básicas de 
alimentação, vestuário e preservação da espécie 
atendidas mediante atividade básica de pastoreio 

- primeiros indícios de sociedade — caráter de 
permanência coletiva (pastores) 

- adaptação às condições do habitat  

Vilas: fase agrária com a domesticação de animais 
— exploração comum das fontes de produção 

- inicio das primeiras civilizações, da vida em 
sociedade, surgimento do instituto da propriedade 
privada, com a fixação definitiva ao solo — 
coletivismo 

Cidades: início da especialização, com agricultores, 
pastores, artesões, guerreiros e sacerdotes — 
divisão do trabalho e escambo  

- construções sólidas e seguras cercadas por 
grandes muralhas 

- governo próprio e independente: poder do rei 
dividido com a classe sacerdotal 

- unidade cultural
6
: língua, religião, costumes 

Fonte: elaboração própria, com base em Kieckhöfer, 2005 

1.1.2. O Município no Brasil: a Conquista da Autonomia  

Portugal e Espanha foram os mais fiéis às concepções municipalistas de Roma. 

Por conseguinte, o Brasil seguiu a mesma influência, implantando, desde o início de 

sua colonização, os "Conselhos" que, logo, transformaram-se nas Câmaras 

                                                
4
 Principalmente, na Inglaterra: "Os reis, unindo-se aos ´municípios´, acabaram aniquilando o poder feudal, e, já no 

século XVI, consolidava-se a autoridade real, sem prejuízo da autonomia municipal" (JACQUES, 1970:149). 
5 
Os visigodos (oriundos da Germânia, os chamados "bárbaros" pelos gregos e romanos, pois que eram estrangeiros) e 

os árabes introduziram novas modificações nas então chamadas comunas (municípios): pagamento de tributos 

(chamados monera) pelos munícipes e criação dos cargos de alcaide (oficial de justiça), de alvazil (vereador, 

camarista) e de almotacé (inspetor de pesos e medidas, encarregado de taxar mercadorias). 
6
 Cultura — maneira de viver de um povo: sua língua, sua religião, seus costumes, sua alimentação, sua organização 

econômica e política, suas tradições e lendas. 
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Municipais. O município foi introduzido no Brasil, em 1532, com a fundação da Vila de 

São Vicente, no litoral do Estado de São Paulo, não se registrando, todavia, durante o 

regime das Capitanias Hereditárias (1532-1549), expansão significativa dessa 

modalidade de organização. Não obstante, os povoados seguiram-se organizando, 

primeiramente, sob o advento dos 5 Governos Gerais, até 1580, e, após a restauração 

portuguesa (1640), sob o advento do Vice-reinado (1640-1808), quando, notadamente 

no século XIX, tiveram grande participação em importantes eventos históricos
7
.  

Atualmente, a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, 

26 Estados, o Distrito Federal e 5.563 municípios (em 2007), todos autônomos, nos 

termos da CF. A conquista dessa autonomia está relacionada com a história da 

formação das Constituições Brasileiras, como será apresentado, a seguir: 

O Município na Constituição de 1824 — Montoro (1975:27-8) afirmava que foi 

com a Independência do Brasil que "se iniciou a fase verdadeiramente brasileira de 

nossa história municipal". Asseverava que a origem constitucional do município 

brasileiro está no artigo 1678, da Carta Magna de 1824. Até então, tratava-se de mero 

enxerto do modelo Português. Na época, havia duas correntes nítidas, relativamente à 

natureza jurídica do governo local: uma, defendendo a autonomia; e, a outra, 

predominante, fiel ao poder central rígido, unitário e centralizador, defendendo o 

caráter meramente administrativo do poder municipal.  

Assim, o ente local detinha mais autonomia na fase colonial do que na imperial, 

quando melhor podia reconhecer as necessidades da população9. A figura do Prefeito 

Municipal foi criada pela Província de São Paulo, em 1835. 

O Município na Constituição de 1891 — segundo a nova ordem, imposta pela 

Constituição de 1891, inspirada no modelo norte-americano: os Estados organizar-se-

                                                
7
 Segundo relatos de Jacques (1970:149), quase todos os grandes movimentos cívicos se originaram nas Câmaras: o 

de 1710, com o grito de República, em Olinda; o do Fico, em 1822, nas Câmaras de São Paulo, Vila Rica e Rio de 

Janeiro; a outorga do título de ‖Defensor Perpétuo do Brasil‖, em 1822, ao príncipe D. Pedro e, também, em 1822, a 

representação para ser convocada uma Constituinte, ambos pela Câmara do Rio de Janeiro. 
8
 Art. 167: Em todas as Cidades e Villas

 
ora existentes, e, nas mais, que para o futuro se crearem haverá Câmaras, às 

quaes compete o Governo econômico e Municipal das mesmas Cidades e Villas ["No Império, a diferença entre cidade 

e vila identificava-se apenas pelo critério demográfico e pela composição dos membros das Câmaras Municipais. É que 

as Câmaras das cidades eram compostas de nove membros, além do secretário, e as das vilas, de sete (CASTRO, 

1998:38)]. 
9
 Meirelles (1996:35) resume a situação: "o centralismo provincial não confiava nas administrações locais e poucos 

foram os atos de autonomia praticados pelas Municipalidades, que, distantes do poder central, e desajudadas pelo 

governo da Província, minguavam no seu isolamento, enquanto os presidentes provinciais cortejavam o Imperador, e o 

Imperador desprestigiava os governos regionais, na ânsia centralizadora que impopularizava o Império‖. 
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ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo quanto 

respeite ao seu peculiar interesse (Art. 68)10. 

Durante os mais de 40 anos, em que vigorou aquela Constituição, a autonomia 

municipal foi apenas simbólica11. Assim, como nas relações estaduais-municipais 

imperava a ‗política dos coronéis‘12, nas relações estaduais-federais, imperava a 

‗política dos governadores‘13. Nesse passo, os municípios seguiram com prefeitos 

eleitos ou nomeados, na forma disposta pela legislação Estadual14. Nessa época, a Lei 

Orgânica dos Municípios era elaborada pelas Assembléias Legislativas, em quase 

todos os Estados15. Embora, em 1926, tenha havido uma reforma constitucional, em 

que a autonomia municipal foi elevada à categoria de princípio constitucional, a 

alteração não teria produzido efeito no plano fático. 

O Município na Constituição de 1934 — em razão da revolução de 1930 e a 

conseqüente queda dos dirigentes da Velha República, a corrente social-democrática 

influenciou sensivelmente a elaboração da Constituição de 1934. Para Meirelles 

(1996:38), esse período foi um ―renascimento ao municipalismo‖. O Constituinte de 

1934 consignou, enfim, de forma mais clara, os parâmetros da autonomia municipal. 

Além disso, constou expressamente no texto constitucional a eletividade de prefeitos e 

vereadores, com a possibilidade de aqueles serem eleitos por estes. Ao município foi 

atribuída renda própria, podendo ele decretar os "seus impostos e taxas, e a 

arrecadação e aplicação de suas rendas", bem como "a organização de serviços de 

sua competência".  

                                                
10

 Operou-se tríplice transformação: "a forma de governo, de monárquica passa a republicana; o sistema de governo, 

de parlamentar transmuda-se em presidencial; a forma de estado, de unitária converte-se em federal". (BARROSO, 

1993:11). 
11

 Segundo Meirelles (1996:37), o hábito do centralismo, a opressão do coronelismo e a incultura do povo 

transformaram os Municípios em feudos de políticos truculentos, que mandavam e desmandavam nos ‗seus‘ distritos 

de influência, como se o Município fosse propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu poder. 
12

  Segundo LEAL, (1975): Coronéis "eram, de ordinário, os mais opulentos fazendeiros ou os comerciantes e 

industriais mais abastados, os que exerciam, em cada município, o comando-em-chefe da Guarda Nacional, ao mesmo 

tempo que a direção política, quase ditatorial, senão patriarcal, que lhes confiava o governo provincial. Tal estado de 

coisas passou da Monarquia para a República, até ser formalmente declarada extinta. Mas o sistema ficou arraigado 

de tal modo na mentalidade sertaneja, que até hoje recebem popularmente o tratamento de ´´coronéis´´ os que têm em 

mãos o bastão de comando da política edilícia ou os chefes de partidos de maior influência na comuna, isto é, os 

mandões dos corrilhos de campanário." 
13

 Por meio do compromisso típico do sistema, os chefes locais prestigiavam a política eleitoral dos governadores e 

deles recebiam o necessário apoio para a montagem das oligarquias municipais. Para que aos governadores, e não 

aos ‗coronéis‘, tocasse a posição mais vantajosa nessa troca de serviços, o meio técnico-jurídico mais adequado foi 

justamente a limitação à autonomia das comunas. Assim, a sistemática da recém-criada República Federal 

proporcionou o fortalecimento das oligarquias estaduais, pela troca de apoio aos chefes locais (coronéis) e em prejuízo 

das comunidades municipais. 
14

 Afirma Meirelles (1996:37) que "as eleições eram de antemão preparadas, arranjadas, falseadas ao desejo do 

‖coroneĺ ´. [...] E, nessa atmosfera de opressão, ignorância e mandonismo, o Município viveu quatro décadas, sem 

recurso, sem liberdade, sem progresso, sem autonomia.". 
15

 Alguns, porém, como Rio Grande do Sul, Pará e Goiás, agindo mais democraticamente, atribuíam essa prerrogativa 

aos Municípios. 
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Meirelles (1986:38) afirma que: "Pela primeira vez uma Constituição descia a tais 

minúcias, para resguardar um princípio tão decantado na teoria quanto esquecido na 

prática dos governos anteriores". Para José Nilo de Castro (1998:41), a Constituição 

de 1934 "foi inovadora na organização municipal, pois propiciou o afastamento do 

mandonismo político dos Estados que, no regime anterior, pelas Constituições e por 

suas Leis de Organização Municipal, oprimiam os Municípios". Todavia, os resultados 

práticos de tais alterações não puderam ser auferidos, de vez que a Carta de 1934 

durou apenas pouco mais de três anos, quando foi revogada por Getúlio Vargas, em 

10 de novembro de 1937. 

O Município na Constituição de 1937 — a autonomia dos municípios foi 

gravemente afetada nesse período. Os Prefeitos passaram a ser nomeados pelos 

Governadores dos Estados (Interventores Federais)16 e a previsão de eleição para 

Vereador apenas ilustrou o texto constitucional de 1937, nunca tendo sido obedecido. 

Acima do Prefeito, estava ainda o Conselho Administrativo Estadual, órgão controlador 

das atividades municipais. As Câmaras Municipais perderam completamente sua 

função democrática, visto que todo o poder decisório estava atrelado unicamente ao 

Prefeito. Para Meirelles (1996:39), no regime de 1937, as municipalidades foram 

menos autônomas que sob o centralismo imperial.  

O Município na Constituição de 1946 — em 1945, as Forças Armadas 

depuseram o Governo Ditatorial, renascendo o movimento democrático. O peculiar 

interesse municipal, por força de uma interpretação jurisprudencial encampada na 

década de 30, deixa de ser a expressão de uma idéia vaga e imprecisa, para significar 

tudo aquilo que fosse de interesse predominante do município. 

Essa Constituição estabeleceu simetria entre o governo municipal e as demais 

esferas, dispondo um novo sistema político municipal, integrado agora por Poderes 

Executivo e Legislativo. Foi assegurada a autonomia política, administrativa e 

financeira: pela eleição do prefeito e dos vereadores; pela administração própria, no 

que concerne ao seu peculiar interesse, especialmente, pela decretação e 

arrecadação dos tributos de sua competência; e pela aplicação de suas rendas, bem 

como pela organização dos serviços públicos locais (Meirelles 1996:39). 

Outra grande conquista do município, na CF/46, foi a possibilidade de se invocar 

o Supremo Tribunal Federal, caso as Leis Estaduais ferissem a autonomia municipal. 

A argüição de inconstitucionalidade das Leis Estaduais dava-se por representação do 

                                                
16

 Segundo Meirelles, (1996:38), "Ao golpe de 10 de novembro, seguiu-se um regime interventorial nos Estados e 

Municípios. O interventor era um preposto do ditador, e os prefeitos, prepostos do interventor. Todas as atribuições 

municipais enfeixavam-se nas mãos do prefeito, mas acima dele pairava soberano o Conselho Administrativo estadual, 

órgão controlador de toda a atividade municipal, que entravava eficientemente as iniciativas locais." (MARCO, 2005).
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Procurador-Geral da República, e, caso fosse julgada procedente, seria decretada a 

intervenção no estado. 

Em 1964, a revolução armada lançou por terra grande parte dessas conquistas 

municipais. As ditaduras sempre tiveram como destaque a centralização do poder e, 

conseqüentemente, o enfraquecimento dos poderes locais. Assim, a expectativa em 

torno da municipalização ficou afetada pelo total desrespeito às normas 

constitucionais, bem como pela facilidade com que as vantagens eram oferecidas e 

seguidamente retiradas das comunidades locais (MARCO, 2005). 

O Município na Constituição de 1967 — na opinião de Horta (1982:114), a 

Constituição de 1967 trouxe duas inovações à concepção de município: a primeira, de 

natureza puramente formal, criando um capítulo destinado às competências dos 

Estados e dos Municípios17; e a segunda, a dilatação das matérias de interesse 

municipal, reguladas diretamente pelo Governo Federal, em detrimento da autonomia 

dos Estados-membros18. 

A CF/67 criou mais uma possibilidade de intervenção da União nos Estados-

membros, para garantir que as quotas tributárias fossem realmente entregues aos 

municípios. Previu, ainda, mais uma hipótese de intervenção dos Estados-membros 

nos municípios: "quando a administração municipal não prestar contas a que esteja 

obrigada na forma da lei estadual", o que foi uma evolução à moralidade. 

O Ato Institucional nº 5 (AI-5), e outros que se lhe seguiram, veio modificar, 

substancialmente, a Lei Fundamental, com os municípios perdendo autonomia em 

tríplice aspecto: político, financeiro e administrativo.  

O Município na Constituição de 1967, com a Emenda n. 1/69 — embora 

tenham sido consideradas, por vários autores, pequenas, as alterações introduzidas 

pela Emenda, quanto ao regime municipal, todavia, significaram a abertura do 

caminho para a efetivação, pelo menos formal, do município como ente federado. 

Dentre outros dispositivos de interesse direto dos municípios, passou-se a exigir dos 

entes locais a aplicação, mínima, de 20% (vinte por cento) da receita tributária 

                                                
17

 Horta (1982) considerou esta inovação apenas formal por dois motivos: por não ter inserido expressamente o 

município na Federação brasileira em seu artigo 1º – "O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime 

representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios"-;
 
e, porque não houve 

distribuição de competências entre as esferas governamentais. Ele já reivindicava, portanto, nessa época, a inserção 

constitucional do município como ente da federação. 
18

 Exemplo disso foi a implantação de exigências para a criação de novos Municípios, conforme critérios definidos em 

Lei Complementar Federal: população superior a 10.000 habitantes e não inferior a cinco milésimos da população do 

Estado; b) eleitorado mínimo de 10% da população; c) centro urbano já constituído com um mínimo de 200 casas; d) 

uma arrecadação no último exercício correspondente, pelo menos, a cinco milésimos da receita estadual de impostos; 

e) plebiscito para consulta à população da área territorial interessada (Art. 2º e 3º da Lei Complementar nº 1). 
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municipal no ensino primário. É o início de mais uma tendência: o controle federal na 

aplicação dos recursos dos municípios19. 

O Município na Constituição de 1988 — o município recebeu maiores poderes 

políticos e administrativos do que possuía anteriormente20. Houve ampliação da 

autonomia do município, outorgando-se-lhe o poder de elaborar sua própria Lei 

Orgânica. Os Prefeitos passaram a ser eleitos pelo voto direto e simultâneo, realizado 

em todo o país, a exemplo do que já ocorria com os vereadores. 

O município recebeu algumas competências comuns (art. 23) com a União, 

Estados e Distrito Federal, como, por exemplo: zelar pela guarda da Constituição e 

das instituições democrática; cuidar da saúde e assistência públicas; proporcionar os 

meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; proteger o meio ambiente etc.; 

mas, também, conquistou competências privativas (art. 30), dentre elas, a de legislar 

em assuntos de interesse local. 

Outro avanço diz respeito às relações entre governo e sociedade, ampliando-se 

o espaço para o exercício da cidadania, como a participação da comunidade no 

planejamento municipal (art.29), no controle social, legitimado pela ação popular (art. 

5º), na iniciativa popular de projetos de lei (art. 29) ou, ainda, na promoção, pelo 

Ministério Público, da ação civil pública para a proteção do meio ambiente (art. 129). 

As competências atribuídas aos municípios caracterizam o poder de polícia21, 

que tem por objetivo limitar os interesses individuais, condicionando-os e restringindo-

os, em beneficio das necessidades mais amplas da coletividade ou do próprio Estado.  

1.1.3. A Dimensão Institucional do Município 

A cidade envolve um ecossistema peculiar, que pode ser 
comparado com outro qualquer. Nela pode-se medir os fluxos 

de energia, de materiais e de informação. A cidade é única, 
com relação a um elemento constituinte, o humano. Este é o 

fator que a distingue dos demais, a enorme preponderância do 
fator humano, com suas características sociais, culturais, 

econômicas e políticas. Esta é a razão por que o crescimento 
e a compreensão dos sistemas urbanos requerem mais 

estudos dos aspectos intangíveis da vida humana, como seus 
valores socioculturais. UNESCO (1981) 

 

                                                
19

 Foram estabelecidas novas formas para a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios, por órgãos 

competentes de controle interno e externo. 
20

 A fiscalização do município continuou a ser exercida internamente pelo Poder Executivo e externamente pela 

Câmara de Vereadores, auxiliada pelo Tribunal de Contas e a receita municipal foi ampliada. Além dos impostos 

municipais, passou a ter participação maior nos impostos federais e estaduais (MARCO, 2005). 
21

 O poder de polícia pode ser exercido de duas maneiras: prescritivo – quando propõe medidas e normas 

orientadoras; e proscritivo – com base nos princípios da proibição e da sanção, exercido para limitar as ações e 

desejos individuais.  
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Ao lado da União e dos Estados, os Municípios brasileiros, dentro dos seus 

territórios, são detentores de legítimo poder estatal, de natureza administrativa e 

política. A maior parte da organização política dos municípios está prescrita pela Carta 

Federal, o que limita o poder de as Constituições Estaduais e mesmo a legislação 

infraconstitucional criarem obrigações adicionais para os municípios.  

A estrutura administrativa haverá de ser proporcional aos serviços que a 

Prefeitura coloca à disposição da população, ou seja, complexa, nas grandes e 

simples, nas pequenas. O município deverá manter, com a cooperação técnica e 

financeira do Governo Federal e dos Estados, programas de educação pré-escolar, de 

ensino fundamental e serviços de atendimento à saúde. São inúmeras as áreas em 

que o Governo Federal e os Municípios atuam por meio de convênios, ocorrendo o 

mesmo com os Estados. 

Entre outras, é responsabilidade do município o ordenamento de seu território 

com o planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e da 

autorização e fiscalização de obras particulares. Esses serviços podem ser realizados 

diretamente ou por órgãos de sua administração descentralizada (autarquias, 

empresas mistas, empresas públicas e fundações); e também por particulares, 

mediante concessão ou permissão.  

Entretanto, muitos problemas transcendem o território do município, exigindo que 

sua atuação seja discutida com os municípios vizinhos. Nesta situação, os pactos, os 

consórcios como a sociedade civil sem fins lucrativos, agências, redes, empresas, 

associações, fóruns intermunicipais, são formas encontradas pelo município para se 

associar e resolver problemas comuns, com o objetivo de racionalizar recursos e o 

próprio modelo de gestão22. 

As entidades que dão vida e expressão ao movimento municipalista brasileiro 

são das mais vigorosas da América Latina. Seu êxito tem sido notável, por suas 

campanhas para o fortalecimento financeiro e pela defesa da autonomia municipal. O 

movimento avança, na medida em que os municípios se entendem como instituições 

governamentais capazes de fomentarem o desenvolvimento, juntamente com as 

outras esferas de Governo (IBAM, 2004:51). 

Num país de graves desigualdades sociais, como o Brasil, é indispensável que 

os agentes políticos se comprometam com uma visão de desenvolvimento baseada na 

                                                
22

 Os consórcios geralmente se ocupam de um único serviço, que objetiva somar os esforços e os recursos, materiais e 

humanos, de um grupo de municípios para balizar a prestação de certos serviços de interesse comum, como consórcio 

rodoviário, de saúde, de promoção de desenvolvimento regional. 
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implementação de políticas públicas23 que conduzam à erradicação da pobreza, no 

meio urbano e rural, e à garantia dos direitos de cidadania. Entretanto, o Governo 

Municipal, do ponto de vista de suas responsabilidades e atribuições, tem pouca 

influência sobre as questões mais gerais da ordem econômica. Sua influência política, 

porém, pode ser grande, pois é em seu território que vivem os eleitores, o que lhes 

confere poder de articulação e densidade eleitoral, essenciais na obtenção de 

vantagens econômicas estruturais ou conjunturais, diretas e indiretas, que são rápida 

e significativamente sentidas24, além de poder, ele próprio, fazer muito para ativar a 

vida econômica local, identificando e promovendo a exploração de oportunidades de 

negócio em seu território25.  

O meio ambiente representa outro setor em que a atividade entre os entes 

federados é compartilhada. Em todos esses campos nem sempre as relações são 

fáceis. Aos municípios cabe a gestão ou a provisão dos serviços e aos estados e à 

União, a coordenação, regulação, controle e apoio técnico, os quais nem sempre se 

concretizam. Os estados são, por vezes, relutantes em abandonar seu papel de 

provedor de serviços. No campo das transferências ocorrem conflitos e, por outro lado, 

há a relativa fragilidade técnica da grande maioria dos municípios.  

No entanto, a descentralização da gestão ambiental, com a ampliação das 

responsabilidades municipais é uma tendência que reflete o fortalecimento, cada vez 

maior, da noção de que se trata de uma dimensão norteadora das políticas públicas. 

Nesse sentido, passa a ser relevante que se busque aprimorar o desempenho dos 

municípios no campo da preservação do meio ambiente, com a incorporação da 

dimensão ambiental na prestação dos serviços públicos locais, por meio de medidas 

como: (i) aperfeiçoamento da gestão ambiental; (ii) capacitação de recursos humanos 

para o setor; (iii) adoção de legislação que facilite a ação do município; (iv) informação 

aos cidadãos sobre o seu desempenho nesse campo; (v) participação da comunidade 

nas decisões relacionadas com a proteção do meio ambiente (IBAM, 2004:39).  

                                                
23

 ―Uma política pública é, assim, uma atividade regida pelo Direito (procedimentalmente mediado nas instâncias hoje 

legitimadas a tanto, como os poderes legislativos, os conselhos deliberativos ou setoriais etc.) que visa a um interesse 

público, geralmente coordenados por um ente estatal, mas perfeitamente compatíveis com a articulação com o terceiro 

setor‖(COSTA & HERMANY, 2005:17). 
24 Quando os Municípios têm baixo nível de atividade econômica, a tendência é que neles permaneçam aquelas 

pessoas que não têm condição de migrar e que, portanto, acabam dependentes do Poder Público que, por sua vez, 

não vai dispor de recursos suficientes para fazer frente às necessidades. É por este e outros motivos que o econômico 

e o social não se separam (IBAM, 2004:33). 
25 O IBAM (2004:34) sugere ações para valorizar as pessoas e sua capacidade de gerar renda, mediante: (i) incentivo 

ao empreendedorismo nas comunidades, em ações conjuntas com associações de classe, o empresariado, entidades 

filantrópicas e benemerentes; (ii) organização e implementação de política e programas de microcrédito, para gerar 

maiores oportunidade de trabalho e renda, para as camadas populares; e (iii) promoção de programas de treinamento 

e requalificação da mão-de-obra, para permitir a inserção ou a reinserção no mercado de trabalho ou o 

desenvolvimento de negócios próprios. 
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De maneira geral, o quadro institucional no nível local é caracterizado por: 

 diversidade de instituições governamentais atuando com superposição; 

 obtenção de resultados parciais de desenvolvimento, sob a ótica setorial e a 

curto prazo; 

 falta de integração entre as organizações governamentais e não 

governamentais (práticas isolacionistas); 

 postura comportamental subserviente de certos gestores e técnicos às 

pressões das estruturas organizacionais e de lideranças políticas; 

 fragilidade de organizações representativas da sociedade civil, ineficiência 

habitual das instituições e desconfiança da população ante a construção do 

futuro; 

 dificuldades dos municípios de aglutinar as ações institucionais, seja pela 

pressão da população para soluções imediatistas, ou pela falta de visão 

estratégica, ou, ainda, pela desinformação e desconhecimento (BNDES, 

2002).  

1.1.4. A Importância Social  

―Governar, do ponto-de-vista da governança é sempre um 
processo interativo porque nenhum ator, público ou 

privado, dispõe dos conhecimentos e recursos 
necessários para resolver sozinho os problemas. A 

governança é ligada à vontade de desenvolver o capital 
social e de criar as condições sociais necessárias a uma 

atividade econômica e política eficaz‖. 
 STOKER (1998) 

Na antigüidade, a importância da organização local tinha caráter, principalmente, 

religioso26 e social, realçando-se as características comunitárias. O município, antes 

de ser uma instituição político-jurídica, o era social, e, mesmo, natural, porque 

resultado do agrupamento de várias famílias num mesmo local, unidas por interesses 

comuns. Como a família, a propriedade é um fenômeno social, que precedeu, do 

ponto de vista sociológico, o advento do Estado (Jacques, 1970).  

O status de cidadão surgiu no século XVIII, significando que a pessoa se 

constituía como membro de uma sociedade civil e passava a adquirir direitos políticos 

                                                
26

 Castro (1998:31) discorre sobre a influência da religião: "Espírito essencialmente religioso, o homo antiquus, 

carecendo de viver já em comunidade, em cidade, cuja localização era indicada pela divindade – daí o apego a seu 

torrão natal, o nativismo que vincula os homens ao seu rincão que o viu nascer -, tinha na divindade, na presença de 

seus deuses, a força de sua vida". 
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individuais27. No século XIX estes direitos se consubstanciam na integração das 

pessoas a grupos e adquirem a conotação de coletivo. O século XX, por sua vez, vê 

surgir a concepção dos direitos sociais, que pressupõem o acesso aos bens e serviços 

indispensáveis e à conseqüente garantia de um padrão de vida minimamente 

qualificado para todos (IBAM, 2004a). 

Para Meirelles (1996:33), ―o gigantismo das cidades modernas e os problemas 

do campo destruíram as relações de vizinhança e o espírito comunitário que 

caracterizavam os municípios da antiguidade‖. Embora Rocha (1998:89) deixe claro 

que o brasileiro é mais municipalista do que estadualista: ―a referencia dele e aquilo 

que o atinge é o município, é a cidade, no sentido mais pleno de sua vivência pública, 

da sua vivencia social‖28. 

Para Marco (2005), a administração municipal perde muito com a atual estrutura 

de predomínio político (ou seria predomínio "de certos políticos"?), porque não se lhe 

possibilita aquilo que é o seu grande trunfo: a participação popular. Com ela, se 

evoluiria muito em cidadania, em democracia (participativa) e, enfim, em cultura de 

descentralização. Para Castells (1980, in Serra, 2004), na participação dos cidadãos 

na gestão está a possibilidade e a necessidade de estender as formas de democracia, 

de não reduzi-la às simples instituições de delegação do poder político. 

Note-se que a CF/88 colocou os Governos Municipais, praticamente na condição 

de principal responsável pelo desenvolvimento local. Esse desenvolvimento deve ser 

entendido como dispõe literalmente o ―caput‖ do artigo 182 da CF, isto é, como 

―desenvolvimento urbano (que) tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes‖. Com idêntico 

significado deve-se apreender o teor do parágrafo primeiro do mesmo artigo, quando 

esclarece que o ―plano diretor (...) é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento (...)‖.  

Assim, a solução dos problemas sociais e a promoção do desenvolvimento só 

serão alcançadas com a ação conjugada e coordenada de todos os atores sociais29: 

                                                
27

 Na maioria das cidades gregas, principalmente Atenas, era preciso ser filho de ateniense para freqüentar a 

assembléia: ser cidadão. A partir de 450 a. C., a lei de Péricles impunha que ambos os pais fossem atenienses. Os 

filhos de mães estrangeiras passam a ser considerados bastardos perante o Direito Público. 
28

 E acrescenta: ―...nós brasileiros somos mais municipalistas que federalistas no sentido de nos atermos à entidade 

federada, à entidade estadual. Exemplo disso é que quando se pergunta a alguém ‗– De onde você é?‘ a pessoa 

sempre faz referencia ao Município e não ao Estado. O que é bem contrário, p. ex., ao que acontece nos Estados 

Unidos, em que eles são, evidentemente mais estadualistas, até por que os Estados Unidos no seu próprio nome 

indica que as entidades federadas é que se uniram dando origem ao Estado norte-americano‖. 
29

 Segundo Buarque (2004:92), ―atores sociais – são os grupos sociais e segmentos diferenciados na sociedade que 

constituem conjuntos relativamente homogêneos, segundo sua posição na vida econômica e na vida sociocultural, e 

que, por sua pratica coletiva, constroem identidades, interesses e visões do mundo convergentes, procurando espaços 
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governo, sociedade civil organizada e setor privado. Mas, seja como for, o Governo 

Local tem um papel da mais alta relevância neste processo, pois está em situação 

privilegiada para incentivar a participação, mobilizar e coordenar esforços praticando 

uma gestão democrática da cidade (IBAM, 2004:30). 

Mais do que a planos diretores, as entidades sociais que participam de iniciativas 

de reformas urbanas têm dado prioridade à conquista de instrumentos específicos 

garantidores da participação social (Maricato, 2000). 

Essa modalidade de prática governamental baseia-se na coordenação de ações 

voltadas para a escuta dos partícipes da sociedade, recolhendo-se informações, 

demandas, sugestões, que levem a um processo de planejamento e orçamento 

participativo e de gestão pautada na transparência e no controle social. A 

implementação de Conselhos, com participação da população, relacionados a campos 

específicos de políticas públicas, foi outro marco da CF/88.  

Favoreceu-se o reconhecimento da importância das políticas sociais e da sua 

gestão democrática30. Para Oliveira (2001:18), a primeira dimensão substantiva do 

desenvolvimento local refere-se à capacidade efetiva de participação da cidadania, no 

que se pode chamar de ―governo local‖. A luta pela cidadania é a forma mais moderna, 

contemporânea, do conflito de classes, ―porque é a luta pelos significados, pelo direito 

à fala e à política, que se faz apropriando-se do léxico dos direitos e levando-os, 

redefinindo-os, num novo patamar...‖.  

De forma que políticas públicas podem ser instrumentos para a promoção da 

cidadania e para o reconhecimento dos direitos sociais. Não há política pública neutra, 

em relação à desigualdade social: ou tende a aumentá-la ou a diminuí-la. A 

Administração Municipal será avaliada em termos de sua eficácia em expandir e 

aprimorar a prestação de serviços de sua competência, criando oportunidades de 

inclusão social (IBAM, 2004:35/49). 

A Câmara dos Vereadores é, também, um dispositivo de participação, por meio 

de representação. Ocorre que os cidadãos não enxergam o vereador como seu 

legítimo representante. Essa questão é de suma importância, uma vez que muitas 

                                                                                                                                          
de influenciação no jogo do poder. É importante distinguir os atores sociais das ONG – entidades privadas sem fins 

lucrativos organizadas por área de atuação e voltadas para a assessoria e suporte técnico à sociedade. Normalmente 

representam uma racionalidade técnica e não interesses sociais, embora tendam a assumir compromissos políticos e 

ideológicos que os aproximam dos segmentos sociais marginalizados‖. 
30

 Segundo Cornelius Castoriadis (in BAVA, 2000:10), ―Democracia não é um modelo institucional, tampouco é um 

regime político no sentido tradicional que lhe é atribuído pela ciência política. Democracia é a auto-instiuição que é 

dada por uma coletividade para ela mesma. Esta auto-instiuição deve ser vista como um movimento. É claro, esse 

movimento tem por base e é sustentado e facilitado a cada vez pelas instituições existentes, mas também por um 

conhecimento que existe difuso na coletividade. Não podemos esquecer o fato de que, direta ou indiretamente,  

fizemos nossas próprias leis e de que podemos mudá-las‖. 
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propostas de participação popular no processo decisório são formuladas não em 

associação com os parlamentares, mas, na verdade, em oposição a eles. A 

participação não implica a tomada de decisão exclusivamente pelos cidadãos. Ela não 

exclui, e nem poderia, a participação das autoridades municipais e dos técnicos 

(Serra, 2005). 

Para Figueiredo & Figueiredo (1986, in Kayano & Caldas, 2001), ―a possibilidade 

de maior efetividade da participação popular, em conselhos ou outros tipos de fóruns 

deliberativos, depende, em grande medida, de que se saiba exatamente sobre o que 

se está decidindo e quais as conseqüências de cada decisão‖. Essa opinião é 

compartilhada por De Angelis (1985, in Serra, 2005), que acredita que os projetos 

técnicos de participação popular só terão sentido quando ―levarem junto consigo a 

fermentação de uma consciência política de transformação da sociedade‖.   

Serra (2005:733), ainda complementa, ―em ambientes de carências muito 

pronunciadas, a participação pode ser manipulada, para corroborar as decisões 

tomadas. (...) A informação e a transparência dos processos decisórios são a forma 

mais elementar de iniciar a participação‖. 

1.1.5. O Planejamento e a Exclusão Urbanística  

A exclusão urbanística, representada 

pela gigantesca ocupação ilegal do 

solo urbano, é ignorada na 

representação da ―cidade oficial‖. 

Maricato, 2000:122. 

Até 2030, cerca de 60% da população mundial viverá nos centros urbanos e 

ultrapassará os 50% já a partir de 2008, quando a população total será algo em torno 

de 6,7 bilhões de habitantes. A pobreza aumentará, assim como as tensões sociais. 

No Brasil, 84% da população já mora em áreas urbanas e, até 2030, esse 

percentual poderá alcançar os 90%. A propósito, afirma o Prefeito de São Paulo: "As 

cidades de São Paulo e do Rio31 são as duas únicas do país que têm um número 

superior a 1,4 milhão de pessoas na linha da pobreza. Os pobres das duas cidades 

por si só representam a terceira maior cidade deste país"32. A desigualdade entre as 

cidades é um dos maiores custos da urbanização. 

O modelo de planejamento urbano modernista dos países capitalistas, que 

orientou o crescimento das cidades dos países periféricos, apoiado na centralização e 

na racionalidade do aparelho do Estado, foi aplicado apenas na chamada cidade 

                                                
31

 Respectivamente a terceira e a décima quinta cidades do mundo. 
32 O Globo, 28/06/2007, Caderno O Mundo, pg.31. 
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formal ou legal e contribuiu para que, no Brasil, a modernização fosse incompleta ou 

excludente. Para Ferreira (2004), independentemente do tamanho ou localização, as 

cidades enfrentarão ao menos dois desafios comuns: a degradação ambiental e o 

aumento da tensão urbana provada pela crescente desigualdade entre seus 

moradores. 

Aspecto reforçado por Maricato (1996), segundo ela, o processo político e 

econômico construiu, no Brasil, uma das sociedades mais desiguais do mundo, que 

teve no planejamento urbano importante instrumento de dominação ideológica: 

contribuiu para ocultar a cidade real e para a formação de um mercado imobiliário 

restrito e especulativo. Ressalta que o Plano Diretor está desvinculado da gestão 

urbana: ―Não é por falta de Planos Urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam 

problemas graves. Não é também, necessariamente, devido à má qualidade desses 

planos (...) aprovados nas Câmaras Municipais, que seguem interesses tradicionais da 

política local e grupos específicos ligados ao governo de plantão. (...) Discurso pleno 

de boas intenções, mas distante da prática‖. 

Segundo Maglio (2005), os municípios brasileiros, em sua grande maioria, ainda 

não contemplam processos e instrumentos de planejamento na elaboração de seus 

Planos Diretores, a fim de estruturar seu desenvolvimento futuro. 

A Agenda Habitat II, resultante da Conferência da ONU para os Assentamentos 

Humanos (Istambul, 1996), deu às cidades uma importância ímpar no cenário 

internacional. Diferentemente da agenda Habitat I (1976), constitui um texto pleno da 

defesa do direito à cidade e contra a exclusão social urbana. Da mesma forma, 

manifestações semelhantes podem ser observadas nos documentos produzidos pela 

Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo 

Banco Mundial, que preconizam a descentralização e a afirmação do poder local. 

A invasão de terras urbanas no Brasil é parte intrínseca do processo de 

urbanização e do mercado imobiliário, é estrutural e institucionalizada pela ausência 

de políticas públicas, ignorada pelo urbanismo oficial e também pela sociedade. É 

resultado de um processo de urbanização que segrega e exclui. Segundo Maricato 

(2000:152) algumas características desse processo de urbanização são: 

 industrialização com baixos salários, mercado residencial restrito — o salário 

jamais foi regulado pelo preço da moradia, tendo sido a favela, o lote ilegal e 

a autoconstrução, partes integrantes do crescimento urbano sob a égide da 

industrialização; 
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 as gestões urbanas (prefeituras e governos locais) tem uma tradição de 

investimento regressivo — as obras de infra-estrutura urbana alimentam a 

especulação fundiária e não a democratização do acesso à terra para 

moradia; 

 legislação ambígua ou aplicação arbitrária da lei — a ocupação irregular de 

terras urbanas tem sido tolerada, o Estado não tem exercido o poder de 

polícia. O direito à invasão é até admitido, mas não o direito à cidade: o 

critério definidor é o do mercado ou da localização. Há, ainda, a questão da 

gestão dos impostos e taxas, que poderiam contribuir para deprimir o preço 

da terra, a partir da captação, pelo poder público, da valorização imobiliária 

decorrente de investimentos públicos ou privados (de origem coletiva), como 

o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) progressivo, não 

regulamentado.  

E como conseqüência da exclusão territorial, denuncia (Maricato 2000:155): 

 a predação ambiental, promovida pela dinâmica de exclusão habitacional e 

assentamentos espontâneos; e 

 a escalada de violência, mais intensa nas áreas marcadas pela pobreza 

homogênea, nas grandes cidades. 

Concluindo, ressalta que o uso do solo, moradia social e transporte público são 

indissociáveis para uma gestão do solo, visando melhorar a qualidade ambiental 

urbana. 

Nada pode substituir o papel do Estado na garantia da equalização de 

oportunidades. É preciso considerar a distância que separa as idéias da prática e que 

separa o Brasil dos países centrais, evitando-se o mimetismo33. Assim, o processo de 

formulação participativa de um plano pode ser mais importante que o plano em si.  

Pelo fato de não haver uma tradição de planejamento ambiental relacionada com 

o município, o Plano Diretor pode ser considerado, também, como um instrumento de 

gestão ambiental urbana. Para formulação e implementação de políticas públicas 

compatíveis com os princípios de desenvolvimento sustentável definidos na Agenda 

21, o Ministério do Meio Ambiente, no documento intitulado ―Cidades Sustentáveis‖, 

                                                
33

 Há evidente risco da incorporação acrítica de novos modismos, de conceitos reificados, como cidades mundiais, 

cidades globais, distritos, redes, pólos e nós, clusters etc. (MARICATO, 2000). 
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estabelece quatro estratégias34 de sustentabilidade urbana, duas das quais remetem 

diretamente ao Plano Diretor: 

 aperfeiçoar a regulação do uso e da ocupação do solo urbano e promover o 

ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições de 

vida da população, considerando a promoção da equidade, eficiência e 

qualidade ambiental; 

 promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade 

de planejamento e gestão democrática da cidade, incorporando no processo 

a dimensão ambiental urbana e assegurando a efetiva participação da 

sociedade. 

Segundo Villaça (1999), foi sob a égide do embelezamento que nasceu o 

planejamento urbano brasileiro. Entre 1875 e 1906, a elite brasileira tinha condições 

hegemônicas suficientes para debater abertamente um plano de obras urbanas, 

voltadas, essencialmente, ao melhoramento e ao embelezamento das cidades. Até a 

década de 30 ainda era possível ver resultados da implantação desses planos, 

acompanhados, também, da preocupação com a infra-estrutura urbana, em especial, 

circulação e saneamento. Nessa época, a expressão ‗plano diretor‘ foi utilizada pela 

primeira vez no Plano Agache35, do Rio de Janeiro. 

Mas, a partir de 1930, agora sob a hegemonia da burguesia urbana, a eficiência, 

a ciência e a técnica começam a substituir os conceitos de melhoramento e 

embelezamento. Para Maricato (2000:139), é justamente nesse momento que tem 

início um período de inconseqüência e inutilidade da maioria dos planos elaborados no 

Brasil. Quando a preocupação social surge no texto, o plano não é mais cumprido. Os 

problemas urbanos ganhavam novas dimensões. E observa que foi durante o regime 

militar que a atividade de planejamento urbano mais se desenvolveu, sob as diretrizes 

da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU): ―Álibi ou convicção 

positivista, o planejamento foi tomado como solução para o caos urbano e o 

crescimento descontrolado‖. 

Novamente, Villaça, (1999) enfatiza que o ―planejamento urbano‖ sucedeu ao 

―urbanismo‖, após a década de 40, numa evolução de nomes, forma, conteúdo e 

                                                
34

 As duas outras são: promover mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade, reduzindo custos e 

desperdícios e fomentando o desenvolvimento de tecnologias urbanas sustentáveis; e desenvolver e estimular a 

aplicação de instrumentos econômicos no gerenciamento dos recursos naturais visando a sustentabilidade urbana.  
35

 O Plano Agache (1943) representou a primeira tentativa de ordenação da cidade vista como um conjunto. 

Concentrou-se em três grandes áreas: saneamento, circulação e órgãos funcionais. 
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metodologia dos planos, coerente apenas com a necessidade de dissimular as novas 

formas de dominação.  

É só a partir de 1950 que se desenvolve no Brasil um discurso que passa a 

pregar a necessidade de integração entre os vários objetivos e ações e os planos 

urbanos passam a ver o lugar dessa integração. Esse discurso centra-se na figura do 

plano diretor e recebe, a partir da década de 60, o nome de planejamento urbano ou 

planejamento urbano e local integrado (Villaça, 1999). No período de 1930 a 1965, o 

discurso do planejamento é dominado pela supremacia do conhecimento técnico 

científico como guia da ação, ou seja, a ideologia da tecnocracia36.  

O prestígio do planejamento urbano, nos anos 70, acarretou a proliferação de 

órgãos públicos municipais de planejamento, repercutindo sobre as escolas de 

arquitetura, estas voltadas mais para aquilo que se passava fora do Brasil e para a 

discussão técnica sobre os instrumentos urbanísticos. Essa foi a fase dos Planos 

Diretores Municipais de Desenvolvimento Integrado (PDDI), os quais continham 

diretrizes para o desenvolvimento econômico e social dos municípios e apresentavam 

detalhamento variável, quanto às diretrizes de ordenação e ocupação do território, por 

meio da maior ou menor ênfase na aplicação do zoneamento urbano. Na maioria dos 

casos, todavia, considerou-se que os planos foram ineficientes para orientar o 

desenvolvimento urbano37 (Maglio, 2004). 

A preocupação com a proteção ambiental e com a inserção de proteção de 

elementos naturais, no plano físico-urbanístico, ou com a geração ou redução de 

impactos na formulação de planos municipais de desenvolvimento era incipiente, 

embora compatível com a política de controle da poluição enfatizada no II Plano 

Nacional de Desenvolvimento.  

O Fórum de Reforma Urbana, nos anos 80, priorizou, entre outras, a figura 

jurídica do ―solo criado‖ e foi um dos responsáveis pela inserção na CF/88 de algumas 

conquistas relacionadas à ampliação do direito à cidade. Mas, como observa Maricato 

(2000:148): ―As recorrentes discussões técnicas sobre posturas urbanísticas ignoram 

o fosso existente entre lei e gestão e ignoram também que a aplicação da lei é 

                                                
36

 O autor realça a necessidade de uma mudança na forma de elaboração do plano diretor, em particular a necessária 

quebra do domínio exclusivo da equipe técnica; papel coordenador do poder público municipal; participação de 

diferentes agentes sociais, de forma democrática e negociada, sem perder de vista que sempre estará em jogo, na 

definição das diretrizes e ações do plano, interesses públicos e interesses de grupo de pressão, e que o interesse 

público não é necessariamente igual ao interesse de todos em uma sociedade plural. Tal fato remete à importância da 

prática democrática na formulação do plano diretor como política pública, tornando-o fator de politização em direção à 

solução e ao enfrentamento dos conflitos e problemas decorrentes do processo de urbanização. 
37

 Na década de 70, pesquisa realizada em São Paulo (USP. EESC. CPDES 1976) demonstrou que, de fato, os planos 

diretores elaborados pelos municípios tinham caráter estritamente territorial e desenvolvimentista. 
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instrumento de poder arbitrário. (...) A legislação é ineficaz quando contraria interesses 

de proprietários imobiliários ou quando o assunto são os direitos sociais‖. 

Isso está coerente, por exemplo, com achados da Teoria da Sociedade 

Prismática, de autoria de Riggs (1968), para quem uma das principais características 

das sociedades em transição é o ―formalismo‖, isto é, a discrepância entre a 

prescrição legal e o comportamento social concreto.   

Com a CF/88, advém uma nova fase de estímulo aos planos diretores. O então 

processo de abertura democrática do País levou à mobilização de movimentos 

populares que lutavam pela regularização fundiária e pelo direito a moradia e de 

urbanistas engajados com a necessidade de promover a reforma urbana. Consolidava-

se, no Brasil, o movimento pela reforma urbana, que aglutinou, em escala nacional, os 

vários movimentos e propostas populares em torno dos chamados problemas 

urbanos38.  

Simultaneamente, no processo de discussão da nova CF, foi aprovado o capítulo 

específico sobre o meio ambiente. Consolida-se a proteção do ambiente, como bem 

comum de todos, e os instrumentos de gestão ambiental, instituídos pela Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Desde então, os planos diretores passaram a 

dialogar com maior profundidade com o planejamento ambiental e a absorver e 

promover o intercambio dessas ferramentas. Por outro lado, os estudos de impacto 

ambiental de projetos passaram a requerer avaliações e diagnósticos ambientais 

prévios de suas áreas de influência, exigindo, nesse mesmo sentido, a sistematização 

da análise ambiental aplicada ao território. 

A Conferencia Mundial Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, 

trouxe o fortalecimento da necessidade do planejamento como prática racional, na 

busca da sustentabilidade ambiental e da manutenção dos recursos naturais. Apesar 

disso, no planejamento urbano, em especial na elaboração dos planos diretores, a 

maior parte dos municípios ainda não utiliza instrumentos de gestão urbana e 

ambiental. Nem mesmo as capitais, assoladas por graves problemas e em crise de 

sustentabilidade ambiental, incluem nos seus planos diretores opções socioambientais 

estratégicas, por meio de avaliações dos impactos ambientais de suas proposições 

                                                
38

 Essa conquista foi vista pelos urbanistas como uma conquista insuficiente, pois apesar de reconhecer a 

obrigatoriedade de a propriedade urbana cumprir sua função social, incluindo-se indiretamente a questão do papel 

social da proteção ambiental, os instrumentos de gestão urbana, necessários e decorrente dessa premissa não foram 

instituídos — o usucapião coletivo; a concessão de direito real de uso para terras públicas, a fim de resolver questões 

de moradias precárias; as regras para a desapropriação de propriedades que não cumprem sua função social; 

introdução da outorga onerosa do direito de construir acima de coeficientes definidos como básicos, entre outros 

igualmente importantes (Maricato, 1994). 
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urbanísticas, de obras de infra-estrutura e de processos avaliados com a participação 

da sociedade civil, visando o desenvolvimento futuro das cidades (Maglio, 2004). 

Assim, na década de 90, boa parte do crescimento urbano deu-se fora de 

qualquer plano, sendo que cada metrópole abrigava outra, de moradores de favelas, 

as chamadas ―não cidades‖, periferias extensas de casas autoconstruídas. A atividade 

de pensar a cidade e propor soluções para seus problemas permaneceu alienada 

dessa realidade.  

Por outro lado, crescem as exigências dos ambientalistas e dos movimentos em 

defesa de bairros, pela despoluição das águas, melhoria da qualidade do ar, proteção 

das áreas verdes, bem como de órgãos ambientais, para que os planos diretores 

municipais estabeleçam ações e diretrizes que considerem a redução dos impactos 

ambientais e a proteção do ambiente. Com a CF/88, além do fortalecimento do poder 

municipal, outra atenção maior foi dispensada aos serviços públicos de caráter social, 

como saúde e saneamento. Uma das conseqüências foi a criação em 2003, do 

Ministério das Cidades39, com o objetivo de combater as desigualdades sociais, 

transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso à 

moradia, ao saneamento e ao transporte. Assim, sua criação contempla uma antiga 

reivindicação dos movimentos sociais, de luta pela reforma urbana e maior atenção à 

gestão das cidades, ao tratar da política de desenvolvimento urbano e das políticas 

setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito.  

A expansão urbana desordenada e a ineficiência dos planos diretores 

tradicionais40, que não vinculam as questões urbanas e ambientais e que são pouco 

discutidos com a sociedade, o que os tornam inócuos e pouco eficientes, foram 

destacados pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente41 (ANAMMA), 

que ressalta a importância de sua elaboração a partir de orientações de caráter 

ambiental estratégico (ANAMMA, 1999). 

                                                
39

 Medida Provisória 103, posteriormente convertida na Lei 10.683, de 28.05.03. 
40

 Para Serra (2004), no Brasil a tecnocracia esteve intimamente ligada ao autoritarismo, principalmente no 

processo de urbanização. Citando Alva (1985), ressalta que, em geral, nos países em desenvolvimento, muito 

especialmente na América Latina, os técnicos têm uma tendência muito clara a se assumir como representantes da 

população. O técnico crê que seu grau de instrução maior o habilita e lhe permite tomar decisões em nome da 

população. 
41

 A Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMA), organização não governamental, que congrega os 

dirigentes de órgãos municipais de meio ambiente, foi criada em 1988, a partir de um grupo de municípios, apoiados 

por diversas forças políticas de outras instâncias de governo, coordenados por um outro grupo de municípios nos quais 

já se desenvolvia a ação ambiental municipal: Curitiba, Belo Horizonte e Vitória. 
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1.2. Características dos Municípios Brasileiros 

1.2.1. O Crescimento dos Municípios  

A Revolução de 1930 trouxe ao Estado definitivamente o apoio à consolidação 

da burguesia industrial, que passou a determinar os rumos da economia brasileira. A 

industrialização conferiu uma nova fisionomia às cidades, acelerando o processo de 

urbanização, criando uma população excluída que moldou as periferias urbanas e, 

principalmente, expandindo e concentrando a rede urbana, com a formação, inclusive, 

das metrópoles brasileiras (Jorge, 2005). 

A partir da segunda metade do Século XX, as cidades brasileiras tiveram uma 

imensa e rápida urbanização42: a população urbana representava 44,7% da população 

total, em 1960 e se invertia, com 55,9% urbana, em 1970. Os últimos dados 

censitários, de 2000, já apresentam um País essencialmente urbano, com 81,2 % dos 

169 milhões de brasileiros e a maior parte de suas atividades econômicas ocorrendo 

em áreas urbanas.   

Essa explosão urbana foi resultado de processos migratórios intra e inter-

regional, de populações, principalmente rurais, deslocando-se em busca de melhores 

serviços sociais e renda, bem como as elevadas taxas de crescimento vegetativo 

(Hogan et al, 2001). 

O processo de transferir maiores encargos à instância local de poder, associado 

à maior autonomia financeira dos municípios, tem feito com que os órgãos locais se 

tornem atores políticos, econômicos e sociais cada vez mais importantes, na 

presumida busca de soluções para a melhoria do padrão de vida da população local. 

Um dos fatores ligados à descentralização é a transferência aos Estados, a partir da 

Constituição de 1988, da responsabilidade legal pela definição de critérios para 

criação de novos municípios – que, até então, era prerrogativa federal. Regulada por 

lei estadual e mediante consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, 

descentraliza-se o poder de se criarem novos municípios (Kieckhöfer, 2005).  

O processo de emancipação se acelerou e, no período de 1988 a 2001, cresceu 

em quase 40% o total de municípios brasileiros, o que fez com que se atingisse, até 
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 Em 1945, a população que vivia nas cidades brasileiras correspondia a 25% da população total. 
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2007, 5.56443 municípios, com um crescimento médio anual, no referido período, de 

2,4%.  

Ainda segundo Kieckhöfer (2005), outros dois fatores contribuem para esse 

aumento: o primeiro, relativo à arrecadação, com a possibilidade de compartilhamento 

dos Fundos de Participação entre as unidades, novas e antigas; o segundo, de 

natureza política, já que essas mudanças possibilitariam não só o surgimento de 

lideranças locais, mas também a acomodação de grupos rivais, resultando num novo 

formato de repartição do poder político e administrativo. Um outro aspecto é que a 

opção pela fragmentação se tornou uma forma de simplificar a gestão e favorecer 

soluções locais.  

Para Rangel et al (1997), a desigual evolução socioeconômica entre municípios 

criados mostra a natureza diferenciada da formulação emancipatória, esta, algumas 

vezes, abrindo caminho ao desenvolvimento, porém, em outras, perenizando a 

pobreza, delimitando áreas insustentáveis, com os recursos próprios, incluindo 

aqueles oriundos de possíveis transferências, em escassa atividade produtiva. 

Embora o Brasil seja a quinta nação mais populosa do mundo, sua densidade 

demográfica é baixa, se comparada com a de outros países. A população concentra-

se ao longo da costa atlântica, dos estados das regiões Nordeste e Sudeste. A 

atividade industrial está concentrada na região Sudeste, com 50% da produção 

industrial localizada no estado de São Paulo. A migração do Nordeste para o Sudeste, 

assim como da zona rural para a zona urbana, tem sido significativa desde 1970, 

quando, deliberadamente, adotara-se modelo econômico baseado nos chamados 

―pólos de desenvolvimento‖, com a expectativa, não confirmada, de que haveria 

significativos ganhos de escala e de que os estágios de desenvolvimento alcançados 

se espraiariam para todo o País. Mais recentemente, o fluxo da migração se voltou 

para as regiões Centro-Oeste e Norte, menos habitados. As características de 

formação das regiões brasileiras, com número de municípios, relações proporcionais e 

estatísticas de suas populações são apresentadas nas Tabelas I.2, I.3 e I.4. 

Tabela I. 2. Características das regiões brasileiras 

Região Estados Características 

Norte 

Amazonas, Pará, 
Acre, Rondônia, 
Roraima, Amapá 

e Tocantins 

A Bacia do Amazonas oferece, desde sua descoberta, visão tentadora de 
suas riquezas naturais. A população da Região aumentou mais de seis 
vezes e a renda local cresceu doze vezes, entre 1850 e 1910, quando o 
mercado da borracha entrou em declínio. Um renovado interesse pela 
riqueza mineral e pelo potencial agrícola da Amazônia ocorre desde as 
décadas de 60 e 70. Em 2001, com 45,25% do território nacional, 
compreende 449 municípios — 8,08% dos municípios do País, com uma 
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 Um total de 5.563 municípios mais o Distrito Federal (IBGE, 2007). 
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população de 13.223.859 habitantes, correspondem a 7,7% da 
população do País. 

Nordeste 

Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio 

Grande do Norte, 
Paraíba, 

Pernambuco, 
Bahia, Alagoas e 

Sergipe 

Grandes faixas desta Região, que contém quase 30% da população 
brasileira, estão, cronicamente, sujeitas à seca. A área, entretanto, tem 
possibilidades econômicas importantes, que incluem campos de petróleo 
de grande potencial. Com 18,25% da área brasileira, possui 1.792 
municípios — 32,23% do total do Brasil, concentrando uma população de 
48.332.163 habitantes, que corresponde a 28,2% da população 
brasileira. 

Sudeste 

Rio de Janeiro, 
São Paulo, 

Minas Gerais e 
Espírito Santo 

As áreas altamente industrializadas que cercam as cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte formam o eixo econômico do 
Brasil. Grande parte da população brasileira concentra-se nesta Região. 
A área é rica em minerais e sua agricultura, a mais avançada do País, 
produz café e grãos para exportação, assim como variedade de 
alimentos frescos e industrializados, leite e carne para o consumo 
interno. A Região abrange 42,5% da população brasileira, além de ser 
responsável por 59,41% do produto interno bruto (PIB) nacional. O 
analfabetismo na região é de 8,7%, enquanto o índice nacional é de 
14,7%. São Paulo concentra o maior parque industrial e responde por 
37% do PIB nacional. Com 10,86% da área brasileira, tem 1.668 
municípios — 30,3% do total do País e 73.501.405 habitantes ou 42,5% 
da população brasileira.  A concentração da população nas Regiões 
Sudeste e Nordeste têm se mantido estável – em torno de 70%. 

Sul 
Paraná, Santa 
Catarina e Rio 
Grande do Sul 

Esta Região é igualmente bem desenvolvida e mantém bom equilíbrio 
entre os setores agrícola e industrial. Com apenas 6,7% da área 
nacional, tem um total de 1.189 municípios — 21,37% do total brasileiro. 
A população da Região é de 25.442.941 habitantes, correspondendo a 
14,8% da população do País. 

Centro-
Oeste 

Mato Grosso, 
Mato Grosso do 

Sul, Goiás, 
Tocantins e 

Distrito Federal 

Coberta por extensas planícies e pastagens tropicais, esta Região vive 
intenso processo de urbanização. Estimativas oficiais sugerem que a 
participação da Região no PIB nacional esteja entre 40% e 60%. É a 
maior produtora de soja, sorgo e girassol, além de ser o segundo maior 
produtor de arroz e o terceiro de milho. O Centro-Oeste possui ainda o 
maior rebanho bovino do Brasil, com cerca de 50,7 milhões de cabeças 
de gado. É ainda pouco povoada. Embora uma das mais isoladas áreas 
do País, tem experimentado rápida expansão de sua produção rural e o 
estabelecimento de novas indústrias. Abrange 18,86% da área do Brasil, 
com 463 municípios — 8,33% dos existentes, com 11.885.458 
habitantes, que corresponde a 6,7% da população brasileira. 

Fonte: elaboração própria, com base em MRE, 2007 

Tabela I. 3. População residente e taxa média geométrica de crescimento anual 

Brasil/Regiões População residente Taxa média geométrica de 
crescimento anual 1991/2000 

(%) 1991 2000 

Brasil 146 825 475 169 799 170 1,64 

Norte 10 030 556 12 900 704 2,86 

Nordeste 42 497 540 47 741 711 1,31 

Sudeste 62 740 401 72 412 411 1,62 

Sul 22 129 377 25 107 616 1,43 

Centro-Oeste 9 427 601 11 636 728 2,39 

Fonte: elaboração própria, com base em IBGE, 1991-2000 

Tabela I. 4. Expectativa de vida, envelhecimento populacional, idade mediana da 

população e mortalidade infantil  

Regiões 

Taxa média 
geométrica de 
crescimento 

(%) 

Expectativa de 
vida (em anos) 

Envelheciment
o populacional 
(proporção de 

idosos) 

Idade mediana 
da população 

Taxa de 
mortalidade 
infantil (por 
mil nascidos 

vivos) 

Norte 2,86 68,47 3,64 19,4 29,2 
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Nordeste 1,31 65,78 5,85 21,6 44,2 

Sudeste 1,62 69,58 6,37 26,4 20,6 

Sul 1,43 71,03 6,22 26,4 19,7 

Centro-
Oeste 

2,39 69,42 4,27 23,6 21,2 

Fonte: elaboração própria, com base em IBGE, 1991-2000 

Na Figura I. 1, pode-se observar a distribuição dos municípios brasileiros, entre 

as cinco grandes regiões brasileiras, destacando-se a sua forte heterogeneidade 

física.  

Os números apresentados demonstram que o padrão de fracionamento territorial 

vem obedecendo à dinâmica da ocupação do território, estando o espaço brasileiro 

mais fragmentado nas regiões de maior dinamismo, seja do ponto de vista 

demográfico, cultural ou econômico.  

 

 

Figura I. 1. Distribuição da malha municipal brasileira 

Fonte: IBGE, 2003 

1.2.2. A Configuração Atual dos Municípios 

O intenso processo de criação de novos municípios tem tido como uma de suas 

conseqüências um aumento substancial do número de pequenas municipalidades 

(com até 5.000 habitantes). Em 2001, já representavam 24,7% do total, enquanto dez 

anos antes eram apenas 16,7%. No tocante à população, nelas residiam, em 2001, 

cerca de 4,5 milhões de pessoas, representando apenas 2,7% do total da população.  

O IBGE, em função do porte, adota as classes de tamanho da população em 

pequenos, médios e grandes (Tabela I.5).  
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Tabela I. 5. Classificação dos municípios, por faixa populacional  

Porte do Município Classes População (habitantes) 

Pequeno 
1  
2  

até 5.000  
de 5.001 a 20.000  

Médio 
3  
4  

de 20.001 a 50.000  
de 50.001 a 100.000  

Grande 
5  
6  
7  

de 100.001 a 500.000  
de 500.001 a 1.000.000  
mais de 1.000.000  

Fonte: IBGE, 2000 

Somados os municípios com até 5 mil habitantes aos de até 20 mil habitantes, ou 

seja, os Municípios de Pequeno Porte, representavam 73% do total de municípios, 

em 2001 e neles residiam cerca de 20% da população brasileira. Nos 226 municípios 

com população acima de 100 mil habitantes viviam 88.219.403 brasileiros, sendo que, 

desses, 48.004.567 viviam nos 32 municípios com mais de 500 mil habitantes (27,9% 

da população), ainda que, em termos quantitativos, esses municípios representem 

apenas 0,6% do total existente. 

Verifica-se, na Tabela I.6, que a distribuição espacial da população está muito 

polarizada em torno das grandes cidades.  

Tabela I. 6. Evolução quantitativa e distribuição dos municípios e da população  

Classe 
1970 1980 1991 2001 

Número de municípios / % 

Total 3.951 100 3.991 100 4 .91 100 5.560 100 

Até 5.000 660 16,7 667 16,7 739 16,4 1 371 24,7 

De 5.001 a 

20.000 
2 213 56,0 2 070 51,9 2 354 52,5 2 688 48,3 

De 20.001 

a 100.000 
984 24,9 1 112 27,9 1 213 27,1 1 275 22,9 

De 100 001 

a 500.000 
83 02,1 124 03,1 160 03,5 194 03,5 

Mais de 

500 000 
11 00,3 18 00,4 25 00,5 32 00,6 

 
População 

Total 94 461 969 100 121 148 582 100 146 825 475 100 172 385 826 100 

Até 5.000 2 324 551 02,5 2 319 759 01,9 2 538 881 01, 7 4 577 146 02,7 

De 5.001 a 

20.000 
24 120 305 25,5 22 995 685 19,0 26 135 084 17,8 29 001 311 16,8 

De 20.001 

a 100.000 
35 420 951 37,5 42 654 179 35,2 47 424 469 32,3 50 587 966 29,3 

De 100.001 

a 500.000 
14 606 904 15,5 23 639 370 19,5 31 889 220 21,7 40 214 836 23,3 

Mais de 

500.000 
17 989 258 19,0 29 539 589 24,4 38 837 821 26,5 48 004 567 27,9 

Fonte: elaboração própria, com base em IBGE, 2003 
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Com a modernização e tecnificação da agricultura, principalmente nas últimas 

décadas, os pequenos municípios, antes voltados para as necessidades básicas da 

vida rural, especializam-se para atender a outros tipos de produção. Por outro lado, 

basta recordar as grandes desigualdades regionais brasileiras, para se ter uma 

indicação da heterogeneidade da realidade municipal. Os ―Indicadores Sociais 

Municipais‖ divulgados pelo IBGE (2002a), com base em dados do Censo 2000, 

mostram que é nos municípios com até 20 mil habitantes que estão as piores 

condições de saneamento, escolaridade e de renda dos chefes de domicílio. O 

problema é que são justamente esses municípios que mais se têm multiplicado nos 

últimos anos. Dos 1.069 novos municípios surgidos, de 1991 a 2001, 59,12% têm 

menos de 5.000 habitantes, e 90,36% têm menos de 20 mil habitantes. Depois de 

criados, esses pequenos municípios não conseguem se desenvolver, pois não têm 

base econômica de sustentação e perdem população para as cidades maiores e 

acabam se tornando absolutamente dependentes do Fundo de Participação dos 

Municípios.  

É, normalmente, nos Médios Municípios, para a maioria dos especialistas, que 

se encontram os mais altos níveis de qualidade de vida e, além da expansão física, 

são múltiplos os elementos que levam a essa situação. Entre eles, destacam-se o 

rápido desenvolvimento cultural, a formação de riquezas (pela dispersão da indústria, 

que há até pouco tempo se concentrava em áreas metropolitanas), a modernização do 

campo, a proximidade das indústrias agrícolas e as novas formas de consumo material 

e imaterial. Graças a esses municípios, também ocorre a redistribuição das classes 

médias pelo território, associadas à presença de um número crescente de letrados, 

indispensáveis aos novos modos de produção a que servem.  

Com a difusão, desde os anos 70, do ensino universitário no País, muitos desses 

municípios são, em certos estados, importantes centros de pesquisa. As atuais 

cidades médias exercem atração para os fluxos migratórios, estando algumas delas 

atingindo o estágio submetropolitano, cuja dimensão irá variar, segundo as regiões. 

Os Grandes Municípios, por sua vez, principalmente aqueles com população 

superior a 500 mil habitantes, têm desafios próprios: saneamento, ambientais e 

sociais. Porém, hão de ser consideradas as circunstâncias especiais, como a condição 

de pólos regionais e industriais de grande porte e a relevância, muitas vezes, de suas 

atratividades turísticas. Já as consideradas ―metrópoles‖ (mais de 1 milhão 
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habitantes) têm, entre outras, função importante a ser exercida em uma estratégia de 

desenvolvimento nacional44. 

A verdade é que a vida nas cidades continua a ser um desafio, acirrando cada 

vez mais os conflitantes interesses em jogo e tendo como pano de fundo uma 

urbanização que agrava, diuturnamente, o meio ambiente e o quadro de exclusão 

social, tornando mais evidente a marginalização de grandes segmentos populacionais. 

No Brasil, os diferentes municípios apresentam, também, desafios próprios de 

condições de vida, o que não é de estranhar-se, dada à heterogeneidade do País. 

O ―Índice de Desenvolvimento Humano Municipal‖ (IDH-M)45, divulgado em 2003, 

pela ONU, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a 

Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, proporcionou um mapeamento sobre os 

indicadores sociais, em todo o Brasil,entre os anos de 1991 e 2000 (Tabela I.7). 

Tabela I. 7. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

IDH-M 
N. de Municípios % 

1991 2000 1991 2000 

0 a 0,499 1.818 21 40 0,4 

0,5 a 0,799 2.593 4.911 58 89 

> 0,8 80 575 2 10,6 

Total 4.492 5.507 100 100 

Fonte: elaboração própria, com base em Atlas do Desenvolvimento Humano, 1991 e 2000 

Em termos de dimensão, a que mais se desenvolveu ao longo da década de 

1990, em 83% dos municípios brasileiros, foi a educação. Na média dos 5.507 

municípios, o indicador de educação cresceu 25%, entre 1991 a 2000, contra um 

crescimento de 12%, do indicador de longevidade e de 11%, do indicador de renda. 

Embora a alfabetização da população tenha crescido, o que mais puxou a evolução 

educacional foi a taxa bruta de freqüência à escola. Trata-se da divisão do número de 

alunos de todos os níveis de ensino residentes, pela população de 7 a 22 anos (faixa 

etária ideal das pessoas que estudam), do mesmo município. Em 96% dos municípios 

brasileiros, o crescimento dessa taxa foi proporcionalmente maior do que o aumento 

da alfabetização, o que é explicado pelo esforço de universalização do ensino feito no 

Brasil, especialmente na segunda metade dos anos 90 do século passado. Trata-se de 

um indicador que privilegia a oportunidade de acesso das pessoas à escola, mas não 

mede propriamente a qualidade do ensino ofertado. Esse resultado está expresso na 

melhoria do IDH-M nos municípios em função do seu porte (Tabela I.8) 

                                                
44

 Segundo Wilheim (2002:314), ―na era da globalização, as metrópoles tendem a criar uma rede mundial que dialoga; 

e para a estratégia de desenvolvimento de cada país, a eventualidade de possuir uma metrópole (ou mais) capaz de 

catalisar o diálogo global constitui um fator positivo da maior importância‖.  
45

 Resultante da integração de fatores relacionados à educação, longevidade e renda.  
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Tabela I. 8. IDH-M por Porte dos Municípios  

População dos Municípios 
Crescimento do IDH-M 

1991-2000 (%) 

até 5.000  15,9 

de 50.001 a 500.000  11,2 

de 500.001 a 1.000.000 6,7 

mais de 1.000.000  6,1 

Fonte: elaboração própria, com base em Atlas do Desenvolvimento Humano, 1991 e 2000 

Já os ―Indicadores Sociais Municipais‖, divulgados pelo IBGE (2002a), refletem 

dados da pesquisa do Censo 2000, quando foram levantadas informações sobre 44,7 

milhões de domicílios brasileiros. Na análise dos menores e dos maiores municípios, 

os melhores e piores indicadores de desempenho mostram que enquanto o 

rendimento médio do chefe de família, nos municípios com mais de 500 mil habitantes 

é de R$ 1.190,00, naqueles que têm até 5.000 habitantes é de apenas R$ 424,00 e, 

entre 5 e 10 mil habitantes, ele cai ainda mais: R$ 410,00. Nas capitais e grandes 

cidades, 79,7% dos domicílios têm saneamento adequado, com coleta de lixo, sistema 

de esgoto e acesso à água; nas cidades de até 5 mil habitantes, o percentual é de 

apenas 21,7%. Mas já foi pior: em 1991, apenas 9,7% das cidades menores tinham 

saneamento adequado, contra 73,6% das grandes.  

O Brasil não teve políticas explícitas para o setor urbano até a década de 60. Os 

chamados problemas urbanos ― habitação, transporte e saneamento ― somente 

passaram a ser considerados importantes e críticos quando as cidades brasileiras 

chegaram a patamares populacionais significativos. A questão do crescimento urbano 

não era vista como problemática, e sim, como um salutar reflexo do desenvolvimento 

do País46. Dos investimentos realizados pouco foi dirigido para as cidades, a maior 

parte foi destinada à infra-estrutura regional e a complexos industriais (Jorge, 2005). 

A crise do saneamento, na década de 80, que culminou com o fechamento do 

BNH, em 1986, estimulou a formação da Frente Nacional de Saneamento47, que 

iniciou a contestação à atuação das companhias estaduais de saneamento48. Afastada 

a idéia da perda do controle estatal, após a onda privatista que se seguiu à citada crise 

no setor49, surgem as propostas das empresas estatais de abertura de capital na 

                                                
46

 O slogan adotado no primeiro centenário da cidade: São Paulo não pode parar! 
47

 Mais tarde denominada: Frente Nacional para o Saneamento Ambiental.  
48

 De acordo com voto do Supremo Tribunal Federal (STF), a titularidade dos serviços de interesse predominantemente 

local, com é o caso do saneamento, é dos municípios. Mesmo quando o estado age dentro de suas atribuições e define 

uma região metropolitana, a titularidade permanece do município e, à sua responsabilidade pelo atendimento do 

interesse local, é acrescido o atendimento do interesse interlocal, ou seja, regional (IBGE, 2007) 
49

 São exemplos a SANEPAR (Veolia Environmental, que atua no setor por meio da Proactiva, que faz parte da Dominó 

Holding S/A, com a Construtora Andrade Gutierrez e o Banco Opportunity),  municípios como Limeira/SP (grupo 

francês, Suez) e a Prolagos, operadora do sistema de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo (estatal Águas de Portugal).  
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Bolsa, a exemplo da SAPESP, e da formação de consórcios intermunicipais ― o poder 

local foi reforçado, em 2005, com a aprovação da Lei dos Consórcios, segundo a qual 

os municípios podem se agrupar para realizar atividades de interesse comum50. Os 

consórcios, sem dúvida, enriquecem o arsenal de possibilidades de soluções para os 

grandes problemas enfrentados pelo saneamento brasileiro. Porém, está longe de 

resolver talvez o maior de todos os problemas: a falta de continuidade dos 

investimentos (IBGE, 2003). 

Esse quadro ajuda a explicar o recrudescimento das doenças infecciosas e 

parasitárias, que deveriam estar erradicadas há décadas no Brasil. No caso, 

enfermidades como a Leishmaniose T.A. ― passou de 26.802 casos, no período 

80/84, para 151.231, entre 95/99 ― e da dengue ― no período mencionado, passou 

de 11.000 casos, para 1.346.469 ― têm, como se sabe, ligação direta com 

saneamento ambiental. 

Ainda no referido levantamento do IBGE (2003), os técnicos também 

investigaram a situação das cidades em relação a três indicadores combinados: 

proporção de domicílios sem saneamento adequado, cujos responsáveis têm menos 

de quatro anos de estudo e renda mensal de até dois salários mínimos. Nas cidades 

de mais de 500 mil habitantes, apenas 4% dos domicílios combinam esses três 

indicadores; já nas cidades com até 50 mil habitantes, os índices médios ficam em 

torno de 30%, sendo que naquelas entre 10 mil e 20 mil habitantes, o percentual 

chega a 35,5%. Nos municípios com até 5 mil habitantes, esse percentual chega a 

85%. Esses três indicadores combinados também mostram, claramente, as diferenças 

entre as Regiões Sul e Sudeste e a Região Nordeste. Das dez grandes cidades com 

os piores resultados, oito são nordestinas. 

Outra pesquisa realizada pelo IBGE, intitulada ―Perfil dos Municípios Brasileiros – 

Gestão Pública 2001‖, publicada em 2003, com base em informações fornecidas pelas 

prefeituras dos 5.560 municípios, mostra que a distribuição da população, ainda mais 

desigual que a divisão de renda, faz do Brasil um lugar onde as ofertas de lazer, 

cultura e serviços públicos, que são direitos do cidadão, praticamente inexistam em 

75% dos municípios brasileiros. O estudo revela que apenas 0,4% dos pequenos 

municípios, que concentram 33,6 milhões de pessoas, têm delegacias ou núcleos para 

o atendimento de mulheres, e somente 2,6% contam com comissões de defesa do 

                                                
50

 O Consorcio Regional de Saneamento do Piauí (CORESA), envolvendo 36 municípios, pioneiro no País, é uma 

autarquia com autonomia financeira e diretiva, que surgiu em resposta à precariedade do serviço prestado pela 

companhia estadual.  



34 

consumidor. Em 26,38% dos municípios, cuja população não ultrapassa 20 mil 

habitantes, não há biblioteca pública e, em 98,69%, nenhuma sala de cinema.  

No outro extremo, a referida pesquisa revela que, embora os municípios mais 

populosos disponham de todos esses serviços, muitos sofrem com a favelização ou 

sistemas assemelhados de moradia. As favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados estão presentes em todos os municípios com mais de 500 mil 

habitantes e são comuns nas 11 metrópoles brasileiras, o que confirma que a questão 

habitacional, nos grandes centros, é um dos maiores problemas das administrações 

municipais. No entanto, o problema só existe em apenas 12,1% daqueles municípios 

que têm até 20 mil moradores51.  

A pesquisa também revela que, apesar dos esforços municipais, ainda há muito 

que fazer para resolver o problema habitacional. Segundo as prefeituras, há 

loteamentos irregulares em 36,8% dos municípios, mas somente 19,9% informaram ter 

cadastro desse tipo de ocupação. O número total de prefeituras que desenvolvem 

programas habitacionais é expressivo (52,9%), mas com a contribuição de apenas 

48,65% dos municípios com até 20 mil habitantes, contra 93,8% dos municípios com 

mais de 500 mil moradores.  

Fator gerador de distorções é a existência de grande concentração da 

população, que ocorre em poucos municípios, muito maior do que a da renda. No 

Brasil, o Índice de Gini, referido à distribuição de renda, é de 0,57 e, no que se refere à 

concentração da população, é 0,69 (quanto mais próximo de 1, pior).  

Segundo o IBGE (2003), 77% dos gestores municipais declararam ter o 

município sofrido algum tipo de impacto ambiental, prejudicando as condições de vida 

da população, alterando a paisagem ou refletindo nas atividades econômicas, sendo a 

agricultura a atividade primária mais afetada. Segundo os gestores, os principais 

problemas ambientais são: assoreamento de corpos d‘água, em função da 

degradação da mata ciliar e do desmatamento (53%); esgoto a céu aberto, (41%);  

poluição das águas (38%); poluição do ar (22%). Uma parcela significativa (41%) 

informou ter problema com pelo menos um tipo de desastre ambiental, como 

inundações, deslizamentos de encostas, secas e erosão52. 

Outra questão levantada pela pesquisa concerne aos serviços públicos de 

segurança e defesa da cidadania, os quais representam um divisor de águas entre os 

grandes e os pequenos municípios. Entre os menos populosos, com até 5 mil 

                                                
51

 Foram encontradas favelas em 27,6 % dos municípios brasileiros. Existem favelas em 56,6% dos municípios com 

população entre 50 mil e 100 mil habitantes e em 79,9% daqueles com população entre 100 mil e 500 mil. 
52

 Segundo os pesquisadores, ao serem confrontadas as causas e soluções indicadas pelos gestores para os citados 
problemas, nem sempre a principal ação executada foi considerada a mais eficiente.   
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habitantes, apenas 0,4% dispõem desse serviço. Por outro lado, os habitantes, 

também, não têm como resolver rapidamente seus pequenos conflitos, uma vez que o 

juizado de pequenas causas só pode ser encontrado em apenas 34% dos municípios. 

No tocante aos 5.560 municípios, há lacunas na existência de legislação 

municipal — é maior que 90% a proporção de municípios que possuem os quatro 

instrumentos legais obrigatórios: Lei Orgânica, Plano Plurianual de Investimentos, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento. Somente o Plano de Governo, que 

não é obrigatório e traça as principais linhas de atuação ao longo dos mandatos 

municipais, está presente em menos da metade (45,8%)53. Com relação aos 

instrumentos de planejamento, destaca-se a baixa freqüência de Planos Diretores, 

obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e expansão urbana. Dos 1.501 municípios nesse rol, 

apenas 573 (38%) têm o Plano Diretor. 

Com relação à participação popular na gestão de políticas públicas, por meio de 

órgãos colegiados, os Conselhos, o estudo confirma que, nesse particular, o Brasil tem 

conhecido uma expansão muito grande em todas as esferas de governo e, 

principalmente, na esfera municipal, desde a década de 199054. Uma observação geral 

sobre os dados da distribuição dos Conselhos Municipais no Brasil, por área de 

atuação, demonstra que está mais amplamente difundida em municípios mais 

populosos, o que indica uma maior dificuldade de implantação nos demais. 

 Por último, o estudo do IBGE (Perfil dos Municípios Brasileiros) conclui que 92% 

dos municípios não têm sequer uma sala de cinema; aproximadamente, 82% não têm 

museus ou teatros; não existem livrarias em aproximadamente, 53%; 21% deles não 

têm bibliotecas. Quanto a cinemas, sua existência em apenas 8% dos municípios, 

reafirma a crescente importância dos equipamentos domésticos, principalmente 

aqueles ligados ao áudio-visual, uma vez que 64% dos municípios têm pelo menos 

uma vídeo-locadora. Vê-se, no entanto, que o Brasil começa a dar os primeiros passos 

para melhorar sua relação cultural nos municípios, pois, como visto, 13,2% deles já 

possuíam, em 2001, Conselho de Cultura, embora isso não seja garantia para que 

melhorias sejam efetivadas ou asseguradas.  
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 Curiosamente, a região onde há o menor percentual de municípios que tem o Plano de Governo é o Sudeste (39,6%) 

e o maior o Sul (52,1%). 
54

 O maior número de conselhos está presente no setor de Saúde, cujo percentual chega a 97,6% dos municípios, 

seguido pelos conselhos de Assistência Social, que já existem em 93,10% dos Municípios. Nos demais setores, os 

percentuais são menos expressivos: Direitos da Criança e do Adolescente, 77,5%; Educação, 73,3%; 

Emprego/Trabalho, 33,4%; Meio Ambiente, 29,10%; Turismo, 22,10%; Cultura, 13,2%; Habitação, 11,3%; Política 

Urbana, 6%; Transporte, 4,9%; e Orçamento, 4,9%.  
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Do que foi descrito, uma enorme diferenciação pode ser percebida entre os 

pequenos, médios e grandes municípios, em todas as esferas, não apenas no que 

concerne às condições de vida, mas, também, à capacidade de os mesmos exercerem 

a autonomia administrativa e financeira, conquistada após a Constituição de 1988. Um 

detalhe não deve ser esquecido: dos 5.560 municípios existentes até 2001, apenas 

226 tinham população superior a 100 mil habitantes e concentravam a arrecadação da 

maior parte das receitas tributárias próprias municipais, no caso, os recursos do IPTU 

e do ISS, que são os principais impostos municipais. Nos municípios de pequeno 

porte, o custo de manter um aparelho de arrecadação eficaz pode ser não apenas alto, 

mas também inalcançável, dada à carência de dinamismo econômico, o que os obriga 

a sobreviver com os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, caso novas 

alternativas não venham a ser criadas, como forma de remediar esses problemas. 

O Atlas do Mercado Brasileiro, em sua oitava edição (junho/2007), mostra que 

cidades de porte médio continuam a atrair investimentos que expandem as economias 

locais, melhoram a oferta de empregos e a qualidade de vida dos habitantes, além de 

produzirem efeitos multiplicadores diversos. Dentre os 27 municípios mais dinâmicos 

apenas oito capitais estão incluídas. Segundo o Atlas, a população média dos dez 

municípios mais dinâmicos é de 238 mil habitantes. Em 2006, os gastos sociais 

desses municípios cresceram 42%, em relação a 2005, enquanto nos outros 290 

municípios analisados o crescimento foi de 11%. Os critérios de avaliação são: 

aumento do Índice de Potencial de Consumo (IPC), variação do PIB local, em relação 

ao Brasil, abertura de empresas, licenciamento de veículos, operações bancárias por 

habitante e gastos sociais em saúde, educação, saneamento e ciência e tecnologia 

(JB/Economia, 01.06.2007).   

O Instituto Cidadania, em 2005 e 2006, coordenou um amplo programa de 

discussões, com vista a propor ao Brasil uma inovadora Política Nacional de Apoio 

ao Desenvolvimento Local. Os estudos realizados levaram a conclusão de que os 

entraves ao desenvolvimento local e as propostas correspondentes para superá-los 

podem ser agrupados em oito eixos distintos, e frequentemente sinérgicos, entre si: 

financiamento e comercialização; tecnologia; desenvolvimento institucional; 

informação; comunicação; educação e capacitação; trabalho, renda e emprego; e 

sustentabilidade ambiental. 

Assim é que, por exemplo, formar pessoas para que os recursos sejam melhor 

aproveitados, não será suficiente, se não houver recursos para investimentos, que 

gerem empregos, assim como estes não serão suficientes, se não houver apoio 

tecnológico.  
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Segundo o documento produzido pelo Projeto (Instituto Cidadania, 2006), por 

mais esforços que se façam no plano federal ou estadual, quem tem de por ordem na 

própria casa, em última instancia, é o município, o espaço onde os atores sociais 

conhecem os seus problemas, podem se articular de forma criativa, organizando os 

seus sistemas de informação e monitorando-os. Ao se assegurar apoio 

descentralizado ao pequeno produtor e aos processos participativos de gestão local, 

contribui-se para a própria democratização dos processos locais de decisão. É preciso 

assegurar-se, no entanto, que esse apoio não substitua, mas estimule a apropriação 

local do processo de desenvolvimento.  

Trata-se de gerar soluções institucionais menos rígidas, facilitando a 

estruturação de consórcios intermunicipais, de parcerias entre os diversos setores, de 

conselhos, foros e agencias de desenvolvimento. A unidade territorial deve aprender a 

otimizar o uso dos seus recursos naturais, humanos, sociais, culturais e econômicos. 

O desenvolvimento econômico real — inclusivo, participativo e democrático — resulta 

de articulação inteligente de diversos tipos de aportes. Grande parte da capacidade de 

gestão dependerá da habilidade em articular transversalmente os oito eixos 

identificados. O desenvolvimento do País precisa apoiar-se em unidades territoriais 

básicas, que têm de ser administradas de forma racional e produtiva — os municípios 

constituem os blocos com os quais se constrói o País. 

1.3. Principais Instrumentos de Gestão Municipal 

Grande parte das questões diretamente relacionadas à expansão das atribuições 

do poder público municipal, como visto, são originadas na CF/88, quando o município 

ganha destaque na organização político-administrativa, sendo dotado de autonomia 

política, administrativa, financeira e legislativa.  

Segundo Silva (1997:99-100): ―Com base nas normas constitucionais dirigentes 

da política urbana e as atribuições constitucionais das entidades federativas, de forma 

sistematizada o sistema de normas de direito urbanístico está estruturado da seguinte 

maneira: 1) Na esfera da União: a) lei federal de desenvolvimento urbano que tem por 

finalidade estabelecer as normas gerais sobre Direito urbanístico; b) diretrizes sobre o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos; 2) Na esfera do Estado: a) Constituição Estadual ― normas estaduais sobre 

a política urbana estadual, englobando as que dispõem sobre a organização regional; 

b) lei estadual de política urbana; c) leis estaduais sobre áreas metropolitanas; 3) Na 

esfera do Município: a) Lei Orgânica do Município ― normas municipais sobre a 
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política urbana municipal; b) plano diretor; c) lei de uso do solo urbano nos Municípios 

com menos de vinte mil habitantes; d) legislações urbanísticas‖.   

Como visto, os municípios têm competências para suplementar a legislação 

estadual e federal, no que couber (CF/88, art. 30, II), bem como para legislar sobre 

matéria urbanística, pela combinação dos incisos I e VIII, do art. 30, com o art. 182, 

que versa sobre a política urbana. Nesse particular, segundo a CF/88, integram as 

competências e atribuições dos municípios: (i) executar a política municipal de 

desenvolvimento urbano; (ii) promover adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; (iii) 

proteger o patrimônio artístico, histórico-cultural e natural local; (iv) proteger o meio 

ambiente. 

Para regulamentar os Art. 182 e 183 da CF, que constituem o capítulo relativo à 

Política Urbana, foram necessários longos anos de tramitação legislativa, com muitos 

embates, onde se explicitaram os conflitos entre inúmeros e diversificados interesses 

sobre o futuro destino das cidades. Para a Câmara dos Deputados (2001:16): ―O 

Município é, por excelência, o lócus de solução dos problemas urbanos. Os 

legisladores federais devem apenas criar o suporte jurídico para atuação das 

municipalidades na questão urbana, jamais impor modelos fechados que dificultem ou 

impeçam que a execução da política de desenvolvimento urbano seja concretizada de 

diferentes formas, segundo as peculiaridades de cada local‖. 

Assim é que as questões centrais para a reforma urbana, previstas na CF/88, 

consolidaram-se com a aprovação da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

dispõe sobre o Estatuto das Cidades, cuja ênfase diz respeito ao equilíbrio 

ambiental, porquanto estabelece em seu Art. 2º: ―A política urbana tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 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 (inciso I); e planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades 

econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 

corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente (inciso IV)‖ [grifos nosso]. 

O Estatuto das Cidades determinou o conteúdo mínimo do Plano Diretor e 

estabeleceu normas para sua elaboração, entre as quais se destacam a participação 

da população e a definição dos objetivos a serem cumpridos pela propriedade urbana 
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e pela cidade no cumprimento da sua função social. Consagrou o Plano Diretor, não 

apenas como instrumento de política urbana, mas como instrumento de reforma 

urbana55. 

Destaca-se, pela primeira vez, em uma lei urbanística nacional, a introdução de 

questões ambientais nas diretrizes para a ordenação e controle do uso do solo — a 

poluição e degradação ambiental, o controle do uso excessivo ou inadequado do solo, 

em relação à infra-estrutura urbana, a adoção de padrões de produção de bens e 

serviços e de expansão, compatível com os limites de sustentabilidade do município e 

do território sob sua área de influência. Prevê, ainda, a preservação, conservação e 

proteção do meio ambiente, natural e construído e a instituição de unidades de 

conservação, zoneamento ambiental e estudos prévios de impacto ambiental (EIA) e 

de impacto de vizinhança (EIV). 

Assim, o Estatuto da Cidade instituiu uma nova política urbana e confirmou que o 

Plano Diretor não é um produto puramente técnico e científico, mas um instrumento 

que requer a democratização de sua elaboração com a participação da sociedade civil 

organizada. Por outro lado, reconheceu a existência de conflitos e a necessidade de 

processos de negociação decorrentes de interesses divergentes existentes na 

sociedade, para a solução dos problemas socioambientais da urbanização e para 

inserção da sustentabilidade ambiental (Maglio, 2004). 

Em resumo, o Estatuto da Cidade é o instrumento normativo mais eficaz, 

completo e promissor para todos os municípios que desejarem estar inseridos no 

contexto das novas propostas de desenvolvimento sustentável do século XXI. 

1.3.1. Instrumentos de Planejamento e de Gestão da Ação Municipal 

O planejamento urbano deve resultar de um processo participativo do Poder 

Público com representantes de setores da sociedade, englobando também sua área 

rural e considerando sua interação com municípios vizinhos. Existem vários 

instrumentos que apóiam o planejamento urbano. A Lei Orgânica, uma pseudo-

constituição do município, que estabelece as diretrizes e políticas mais gerais, seguida 

de normas materializadas em leis complementares, como o Plano Diretor ou Plano de 

Ordenamento Territorial, instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de cada 

municipalidade, e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para orientar toda 
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 Nos debates e discussões no Congresso Nacional, que se estenderam por cerca de 10 anos, os movimentos sociais 
pela reforma urbana tiveram um papel importante. Muitos desses movimentos surgiram em defesa do direito à moradia 
e pela regularização fundiária de áreas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares, previstos nos artigos 182 e 183 

da CF/88, mas que dependiam de regulamentação específica para serem aplicados. Participaram também da 
negociação empresários do setor da construção civil e imobiliário, agentes públicos e privados, entidades de classe e 
universidades. 



40 

atividade da Administração e dos administrados nas realizações públicas e 

particulares que interessam ou afetem a coletividade (Meirelles, 1996). 

Lei Orgânica ― cada município deve ter uma Lei Orgânica própria que 

contemple a estrutura básica dos dois poderes municipais – a Prefeitura (o Executivo) 

e a Câmara Municipal (o Legislativo) – assim como normas de caráter geral relativas à 

sua organização e funcionamento, conforme as necessidades e peculiaridades locais, 

respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.  

Ás Leis Orgânicas cabe o importante papel de definir as matérias de 

competência municipal, explicitando a expressão vaga que é o termo ―interesse local‖ 

(Art. 30, I, CF). Observe-se que as leis locais contrárias à Lei Orgânica Municipal 

serão ilegítimas e inválidas, desde que assim seja declarado pelo Judiciário, por via 

indireta, não estando prevista a ação direta de inconstitucionalidade, para tal fim (Krell, 

1999). 

Segundo Saule Júnior (1997:114-115): ―O Município, através da Lei Orgânica, 

deve dispor sobre o plano diretor, definindo as responsabilidades do Poder Executivo 

e Legislativo, em especial sobre o processo legislativo: prazo para sua elaboração e 

aprovação, procedimentos nas comissões permanentes, quorum para deliberação, 

mecanismos de participação popular (audiência pública, iniciativa popular). A Lei 

Orgânica deve traçar as diretrizes gerais do plano diretor como normas condicionantes 

para a sua instituição e execução. O princípio da participação popular reforça essa 

posição, pois é através da lei Orgânica que serão estabelecidos os mecanismos e 

instâncias democráticas que deverão ser utilizados para a instituição e execução do 

plano diretor, uma vez que o respeito a esse princípio constitucional é requisito 

obrigatório para o plano ser legitimo e válido‖. 

Plano Diretor ― no contexto do planejamento urbano no Brasil, o Plano Diretor56 

representa o principal e mais importante instrumento de gestão utilizado para projetar 
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 Segundo Saule Júnior (1997:42): ―1) O Plano Diretor ao ser instituído por norma constitucional configura natureza 

distinta dos antigos planos diretores de desenvolvimento integrado, em razão de: a) ser o instrumento básico da política 

urbana municipal pelo qual se efetiva o planejamento urbanístico local; b) ser requisito obrigatório para o Município 

promover ações e medidas para a propriedade urbana atender sua função social; c) ter como requisito para a sua 

instituição e implementação  a participação popular, que se tornou preceito obrigatório dos processos e instrumentos 

de planejamento; 2) O Plano Diretor, em decorrência da sua natureza de ser o instrumento básico da política urbana 

municipal, tem como pressupostos para a sua eficácia jurídica o planejamento democrático e participativo com base no 

princípio da participação popular, como meio de garantir a apropriação e o reconhecimento institucional da realidade 

social e cultural local para a constituição das regras, procedimentos e instrumentos destinados a tornar efetivo o direito 

à cidade; 3) O fundamento do Plano Diretor com parte integrante do processo de formulação e implementação da 

política urbana ser destinado a criar mecanismos e instrumentos jurídicos que permitam ações e atividades no 

município para tornar concreto o direito à cidade, de modo a ter eficácia jurídica, deve ser extraído do conjunto de 

normas do sistema constitucional‖. 

 



41 

o futuro das cidades. Elevado à condição de instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana, pelo art. 182, da CF/88, é no capítulo III do 

Estatuto da Cidade que, de mero documento administrativo com pretensão de 

resolução de todos os problemas locais, desconsiderando as práticas sociais 

quotidianas, passa a assumir a função de, como instrumento, interferir no processo de 

desenvolvimento local, a partir de compreensão global dos fatores políticos, 

econômicos, financeiros, culturais, ambientais, institucionais, sociais e territoriais, que 

condicionam a situação encontrada no município como um todo, integrando e 

articulando as áreas urbanas e rurais. 

Trata-se de instrumento obrigatório, para cidades com mais de vinte mil 

habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

integrantes de áreas de especial interesse turístico; e inseridas na área de influencia 

de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual vão encontrar suas linhas mestras dentro do Plano Diretor, a que todos esses 

outros instrumentos devem ajustar-se. A obrigatoriedade de audiências públicas e de 

debates no seu processo de elaboração rende obediência ao princípio 

consubstanciado na gestão democrática. É a população influenciando e dizendo o 

que quer para a sua cidade, para um horizonte de dez anos, em termos de qualidade 

de vida, justiça social e crescimento econômico. 

Prescreve o Estatuto da Cidade que toda Lei de Plano Diretor será nula de pleno 

direito se não constar da mesma, expressamente, o respectivo Sistema de 

Acompanhamento e Controle. Isto se justifica em razão de que todo o fundamento 

do ordenamento da cidade repousa na expectativa da realização das aspirações da 

comunidade, da sociedade organizada. Para Kirzner (2003), a elaboração do Plano 

Diretor, por si só, já configura a expressão do desejo da comunidade, pois todos os 

seus passos devem ser antecipados de audiências públicas, onde a participação da 

comunidade é condição sine qua non. 

O Plano Diretor é um instrumento eminentemente político, de gestão democrática 

da cidade, devendo primar pela transparência e participação social, mas 

excessivamente normativo. 

Segundo Maricato (2000:181), alguns constrangimentos devem ser revistos, 

quando da elaboração de uma nova concepção de plano urbanístico, tais como: ―falta 

de vínculo entre o plano urbano e a gestão urbana; falta de previsão, em especial, da 

orientação e localização dos investimentos; linguagem hermética ‗especializada‘ e 
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propostas setoriais desvinculando o físico do social57; conteúdo restrito a diretrizes 

gerais vagas ou normas de uso e ocupação do solo para a cidade formal‖.  

Lei de Parcelamento e Uso do Solo Urbano ― assim como o perímetro e o 

zoneamento, o parcelamento compõe o conjunto harmônico de instrumentos que 

integram o Plano Diretor e, como tal, fica submetido aos princípios para o 

desenvolvimento urbano neste expresso. Ao elaborar a Lei de Parcelamento do Solo, 

que determina as formas de ocupação da cidade, o município deve estabelecer 

normas complementares à lei federal58, considerando suas peculiaridades locais e 

regionais, com vistas a ordenar e controlar a qualidade da expansão urbana, com base 

em parâmetros técnicos, para as variadas formas de divisão e ocupação das zonas 

urbanas (IBAM, 2004a).  

A CF/88 inova em relação ao direito de propriedade, os chamados ―direitos 

adquiridos‖, redefinindo-os em função do uso continuado, como o ‖usucapião‖ de certo 

bem ou propriedade, a quem o venha utilizando por período determinado ou em 

função de seu uso social (Oliveira, 2001). 

Zoneamento do Município ― posicionado em terceiro lugar, logo após o Plano 

Diretor e a Lei de Parcelamento e Uso do Solo, o zoneamento constitui um dos 

principais veículos para a aplicação prática do conceito de função social da 

propriedade, ao condicionar o direito individual – direito de propriedade, direito de 

construir – ao direito coletivo, sobre benefícios do processo de urbanização e sobre 

condições ambientais saudáveis e de acessibilidade, na cidade. É com o zoneamento 

que o Poder Público controla o uso e as destinações possíveis de serem dadas ao 

território, além de ordenar as atividades urbanas que serão levadas a efeito com o uso 

adequado do solo.  

O planejamento territorial, que engloba o zoneamento urbano e rural e deve ter 

cunho ambiental, é o instrumento de gestão adequado para dirimir os conflitos gerados 

pelo desenvolvimento simultâneo de várias atividades impactantes, numa dada região, 

além de regulamentar a preservação dos recursos naturais. Ao identificar as áreas 

representativas dos ecossistemas, ele retrata o perfil ecológico-territorial e explicita as 

atividades, usos e tipos de ocupação que devam ser vedados, condicionados ou 

permitidos, nas diversas áreas. 
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 Entretanto Viola (1997) ressalta que, diferentemente da política ambiental federal, em algumas cidades, como Porto 

Alegre e Belo Horizonte, houve uma real preocupação em vincular a questão ambiental com a questão social, pelo 

menos na formulação de seus Planos Diretores ou, ainda, na formulação de suas Leis Orgânicas.  
58

 O parcelamento do solo, para fins urbanos, é regido pela Lei Federal 6.766/79, modificada pela 9.785/99. Nela 

consta a proibição de parcelamento em determinadas áreas.  
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Por essas razões é, certamente, o mais difundido instrumento urbanístico e, 

também, o mais criticado, pelas distorções que nele podem ser introduzidas e que irão 

responder, tanto por sua eventual ineficácia, quanto por seus efeitos perversos – 

especulação imobiliária e segregação sócio espacial (Braga, 2001). 

 Usualmente, o zoneamento propõe a subdivisão do território municipal em áreas 

ou zonas, de acordo com as características ambientais, fisiográficas e urbanas, além 

de definir parâmetros para a ocupação do solo nessas zonas, indicando, dentre outros 

parâmetros, usos permitidos, altura das edificações, taxas de ocupação do terreno, 

área total da edificação e afastamentos das edificações com relação às divisas do 

terreno.  

O ponto fundamental do (macro)zoneamento municipal é a definição das zonas 

urbanas e, principalmente, de expansão urbana, sendo os critérios essenciais para a 

delimitação da zona de expansão urbana, de natureza eminentemente ambiental.  

Todavia, o zoneamento tem contribuído para restringir o mercado de acesso à 

moradia, por meio de padrões segregadores, que favorecem a desigualdade 

(Maricato, 2000). 

Lei do Perímetro Urbano ― os limites da ocupação urbana, identificados na Lei 

do Perímetro Urbano, devem seguir as orientações e ser coerentes com as análises e 

propostas do Plano Diretor, principalmente no que diz respeito à definição das áreas 

de expansão urbana. O seu processo de elaboração tem como premissa a 

participação da sociedade e é, por sua natureza, inclusivo, abrigando o conceito de 

acessibilidade, por constituir o fórum para a discussão de demandas diferenciadas dos 

diversos grupos sociais da cidade (IBAM, 2004a). 

Código de Obras e Edificações ― por estabelecer as normas técnicas para a 

construção dos diversos tipos de edificações, pode-se considerar o Código de Obras 

como o instrumento urbanístico de maior visibilidade para a promoção da 

acessibilidade do espaço construído. Além de abrigar em seu escopo a regulação do 

objeto arquitetônico, estende sua aplicação aos espaços externos, tratando de 

passeios e do mobiliário urbano, influenciando tanto a acessibilidade, quanto a 

mobilidade das pessoas (IBAM, 2004a). 

Planejamento Estratégico Municipal ― o estabelecimento de um 

Planejamento Estratégico Municipal59 é muito importante para que o Governo 

                                                
59

 Trata-se de um processo contínuo e interativo que visa manter o município harmônica e progressivamente, um 

conjunto integrado ao seu ambiente, mediante identificação, análise e solução de problemas, envolvendo, no contexto 

atual, variáveis econômicas, políticas, sociais e éticas. Na prática, é uma abordagem sistemática, para decidir onde, 

como e com que recursos definir e alcançar estados futuros desejados prioritários.  
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Municipal identifique as oportunidades de negócio em seu território e sua primeira 

etapa é a elaboração do Perfil Econômico Municipal. As ações do Governo que 

promovem as oportunidades de trabalho, emprego e renda geram a autonomia dos 

cidadãos e propiciam maior volume de recursos para que o município possa aplicar 

em programas e projetos que visem à inclusão social. 

O planejamento estratégico aparece, nos últimos anos, como a grande novidade 

no setor, um instrumento capaz de oferecer suporte às gestões urbanas perante as 

questões de desenvolvimento, das quais a mais importante é atrair investimentos 

externos. Mas essa teoria, quando focaliza na cidade a competência do próprio 

desenvolvimento, obscurece a importância do Estado, pois, no mundo da acumulação 

flexível e globalizada, quanto menos Estado, melhor. No entanto, a grande parte dos 

problemas da cidade é resultado das políticas do governo federal e a sua superação 

não pode ser atribuição estrita dos municípios, muito menos contando com uma 

técnica ideologizada de planejamento (Jorge, 2005).  

Plano Plurianual de Investimentos ― estabelece as diretrizes, objetivos e 

metas da Administração Municipal para as despesas de capital e correntes, bem 

como, para suas consectárias e para as relativas aos programas de duração 

continuada.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal60 impõe ao administrador público maior 

respeito para com o patrimônio público, obrigando a observância de uma série de 

instrumentos que levarão ao estabelecimento de metas compatíveis com os planos 

plurianuais e leis de diretrizes orçamentárias, dando destaque ao combate à 

sonegação fiscal e coibindo abusos em períodos pré-eleitorais. As Prefeituras que 

ultrapassarem os gastos dos orçamentos serão proibidas de tomar novos 

empréstimos, deixarão de receber transferências da União e não contarão mais com 

avais do Tesouro Nacional, para financiamento (IBAM, 2004:47). 

As contas anuais da Administração Municipal deverão, obrigatoriamente, ficar à 

disposição dos cidadãos, para exame e apreciação, em lugar de fácil acesso, durante 

60 dias. 

Diretrizes Orçamentárias ― a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício subseqüente, orienta a Lei orçamentária anual, 

                                                
60

 A Lei Complementar n.101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, provocou uma mudança substancial 

na maneira como é conduzida a gestão financeira dos três níveis de governo, pelo seu caráter orientador de políticas 

públicas, no campo financeiro e na gestão fiscal. 
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dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação 

dos recursos municipais. 

Orçamento Anual ― a elaboração Lei Orçamentária Anual é uma função de 

Governo intimamente relacionada com o fortalecimento das práticas democráticas, 

para atendimento dos interesses da população, na medida em que a comunidade, por 

meio de suas entidades representativas e da Câmara de Vereadores, desempenhe 

papel relevante, desde o início do processo e durante a execução orçamentária.   

Na verdade, o orçamento é, antes de qualquer coisa, uma decisão de Governo 

ou um exercício de poder e, nesse sentido, uma questão política. Implica a 

determinação de prioridades relacionadas, por sua vez, com a capacidade de 

intervenção e negociação de certos setores da sociedade ou com as opções do 

próprio Governo, além de ser um instrumento básico para a viabilização das políticas 

públicas (IBAM, 2004:48). 

Por sua vez, o chamado ‗orçamento participativo‘ é um processo de 

―desformalização‖ e ―desregulamentação‖, uma tendência contraria aos processos 

dominantes, que relativiza a legitimidade da representação tradicional, pondo ao seu 

lado uma nova forma, diretamente ancorada numa cidadania ―participativa‖, propondo 

a criação de um ―novo‖ Estado, responsável perante as classes sociais dominadas. 

Embora seu espectro seja bastante restrito, posto que a porção do orçamento que 

está em jogo é diminuta, transforma as escolhas populares no elo entre a legislação e 

a execução, o Plano de Ação (OLIVEIRA 2001). 

Para Maricato (2000), o orçamento participativo talvez seja mais eficiente do que 

a legislação urbanística, em relação ao objetivo de diminuir a segregação territorial. 

Indo além, especula sobre sua integração com o Plano de Ação, que pode constituir 

um motor de reversão na gestão das cidades no Brasil. O controle urbano, ou a 

chamada fiscalização do uso e da ocupação do solo, está na essência da 

implementação de qualquer plano, além do que exige a integração dos diferentes 

setores do governo e do governo com a sociedade. Integração esta que envolve ações 

não apenas urbanísticas e ambientais, mas, ao mesmo tempo, de natureza econômica 

(emprego e renda) e social (educação, saúde e cultura). 

As receitas municipais estão constituídas por impostos diversos, taxas, tarifas, 

contribuições para custeio de serviços, rendas por venda ou exploração de bens 

patrimoniais e participação em tributos federais e estaduais
61

. Segundo IBAM 
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 O repasse federal corresponde a 22,5% do Fundo de Participação do Município (FPM); a 10% dos 25% que a União 

transfere aos Estados, proveniente de impostos sobre exportações (ICM-exportação); a 50% do imposto territorial rural; 

a 70% do imposto sobre ouro; a 25% da parcela transferida ao Estado, à conta da Contribuição de Intervenção no 
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(2004:44), o Brasil está a frente de todos os países em vias de desenvolvimento, em 

matéria de participação dos municípios na receita fiscal do País. Com a CF/88 essa 

participação chegou a 19,1%, em 2002, caindo para 14,8%, em 2002. 

O IPTU constitui, seguramente, o instrumento de arrecadação fiscal urbana mais 

importante, previsto na CF/88, embora no Brasil, e em toda a América Latina, haja 

uma rejeição em relação à tributação do IPTU progressivo, pois a valorização 

imobiliária é vista como um direito do proprietário (Furtado, 1999). 

1.3.2. Instrumentos Voluntários de Representação Municipal 

Fóruns da Cidade ― a construção de espaço público de negociação tem como 

pressuposto o reconhecimento do conflito como algo constitutivo das relações sociais 

e que, ao invés de suprimido ou negado, deve ser assumido como tal. Para isso, 

conta-se com representação dos empresários, comerciantes, sindicatos e movimentos 

populares que, presumidamente, dispõem-se a discutir os problemas e as opções 

políticas para enfrentá-los. Buscam-se neutralizar resistências, combater privilégios e 

estabelecer acordos importantes para o exercício da governabilidade em questões 

municipais, tendo como critério, em princípio, o interesse da maioria (Bava, 2000). 

Fórum Nacional de Reforma Urbana ― além dos fóruns regionais, o Nacional 

envolve uma coalizão de entidades representativas de diferentes categorias 

profissionais, de ensino e pesquisa, estudantes e ONG, que lutam pela reforma urbana 

e pela realização do direito à cidade para todos. Tem como princípios: garantia do 

Estado quanto ao direito à cidade; função social da propriedade; política urbana 

redistributiva; e gestão democrática e participativa. No âmbito do atual Fórum, há 

entendimento de que o enfrentamento dos desafios para a construção de uma nova 

agenda de desenvolvimento para o País e de uma nova política nacional de 

desenvolvimento urbano requer o fortalecimento do Conselho Nacional das Cidades, 

com caráter deliberativo, garantindo a participação da sociedade e o controle social. 

Conselhos ― de acordo com suas especificidades, reúnem entidades 

representativas do poder público como associações de moradores, associações 

profissionais, entidades de representação de trabalhadores, entidades religiosas e 

                                                                                                                                          
Domínio Econômico (CIDE). Já a participação em tributos estaduais corresponde a 25% do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias (ICMS) e a 50% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em relação ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 15%, pelo menos, da 

receita referente ao FPM, IPI, ICM, ICM-exportação é distribuída aos Estados e a seus Municípios, proporcionalmente 

ao número de alunos matriculados. Desse total, um proporção não inferior a 60% deverá ser destinada ao pagamento 

de professores. Por outro lado, os municípios podem contratar empréstimos internos e externos, segundo sua 

capacidade de endividamento. 
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organizações ambientalistas. Tais Conselhos, sobretudo quando se busca fortalecer o 

debate em torno da autonomia municipal, vêm tentando se firmar como novos canais 

de participação complementares às formas clássicas de representação indireta, via 

partidos políticos e representações legislativas. Funcionam de maneira diferenciada, 

dependendo do grau de democratização alcançado pelos grupos que o compõem, da 

freqüência com que seus conselheiros realizam reuniões e da intensidade da 

fiscalização que venha a exercer (Carvalho et al, 2005). 

Da forma como estão estruturados, os Conselhos ainda guardam características 

corporativistas, estão relacionados a áreas sem representá-las, sem vínculos com as 

dinâmicas da sociedade civil, restritos aos grupos de interesse que, de fato, 

representam. Muitas vezes, não olham a cidade, mas buscam relações políticas e 

apoios para realizar eventos ou atividades. Os Conselhos precisam contextualizar-se, 

na cidade, para que a cultura seja considerada na sua totalidade e não apenas como 

um segmento da realidade. A cultura participativa é também importante na formação 

cultural de sujeitos ativos, inventivos, capazes de mover a sociedade para alternativas 

sociopolíticas inovadoras. A governança terá que ser exercida como um processo 

permanente de controle da gestão pública, com avaliações qualitativas das ações 

socioculturais no território do município (Moreira e Faria, 2005). 

Agenda 21 ― foi proposta de forma a ser interpretada e colocada em prática nos 

níveis global, nacional ou local. O capítulo 28 é todo dedicado às iniciativas de 

elaboração da Agenda 21 Local e ao papel da sociedade e das esferas de governo 

no processo, com o pressuposto de que é no nível local que as ações concretamente 

se realizam e que são as comunidades ― que usam os recursos naturais e 

estabelecem os vínculos sociais e produtivos para sua sobrevivência ― que podem 

ser mais eficientemente mobilizadas para mantê-los. Sem superestimar a capacidade 

dos municípios e comunidades, nem negligenciar as responsabilidades dos estados e 

do nível federal de governo, pode-se afirmar que a Agenda 21 contribui para efetivar a 

democracia participativa e o envolvimento das comunidades na solução dos seus 

problemas (MMA, 2005).  

A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento, um processo 

multissetorial de construção e implementação de estratégias de desenvolvimento 

sustentável local, que integram as dimensões social, econômica, político-institucional, 

cultural e ambiental. Como tal, reúne os diversos grupos sociais para a mobilização, 

troca de informações, geração de consensos em torno das potencialidades, problemas 

e possíveis soluções locais, estabelecimento de prioridades e de meios de 

implementação. 
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Porém, a incorporação dos princípios de sustentabilidade no processo de 

planejamento e gestão urbana requer a criação ou adequação de ferramentas 

convencionalmente utilizadas, como a concretização de objetivos e metas 

sustentabilidade, possibilitando a atuação harmônica dos atores desse processo e do 

monitoramento do progresso alcançado (Philippi Jr. et al, 2005a). 

Segundo dados da já citada pesquisa do IBGE (2003), dos 5560 municípios 

quase um terço informou ter dado início ao processo de Agenda 21 Local, podendo-se 

observar que essa proporção chega a 70%, nos municípios com mais de 500.000 

habitantes. Segundo Malheiros et al (2008), apesar desses esforços, o tema ainda é 

recente e demanda maior atenção por parte das instituições de pesquisa e aplicação 

prática pelas instituições governamentais e não governamentais. Ressaltam, ainda, 

que ―uma das importantes lacunas refere-se ao desenvolvimento de estudos de 

avaliação de resultados e impactos desses processos de âmbito local, que orientem 

políticas e ações no sentido de ampliar investimentos nesse componente e melhorar 

aspectos ainda não satisfatórios, como, por exemplo, forma de engajamento de atores, 

continuidade de ações após períodos de mudanças de gestão governamental‖.  

Especificamente em relação às Agendas 21 Locais, o Ministério do Meio 

Ambiente tem procurado expandir sua atuação, realizando parcerias com diferentes 

instituições, inclusive na construção da Agenda 21 na escola e Agenda 21 na 

empresa; com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). Há, ainda, um 

projeto de formação de agentes locais com o objetivo de implementar ações para a 

formação continuada de agentes regionais. 

Entretanto, permanece o desafio de introduzir, democraticamente, opções 

sustentáveis nos municípios, em particular na formulação de planos urbanos, planos 

diretores, leis de zoneamento e operações urbanas. No caso do Plano Diretor, 

instrumento que se propõe como ferramenta importante para o futuro das cidades, 

seja diretamente no plano físico urbanístico, seja na definição das políticas públicas 

municipais de desenvolvimento, o desafio torna-se ainda mais concreto e candente 

(Maglio, 2004).  

Assim, os principais desafios da Agenda 21 Local consistem na construção de 

políticas públicas para um planejamento voltado para a ação; de propostas pactuadas, 

que apresentem uma visão de futuro consensuado entre os diferentes atores locais 

envolvidos; de descentralização e controle social, e de incorporação de uma visão 

multidisciplinar, em todas as suas etapas (MMA, 205).  
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1.4. Outras Considerações  

A evolução histórica dos entes locais reflete o tratamento que receberam nas 

constituições brasileiras e a sua importância social. A distribuição de competências 

está diretamente relacionada à descentralização e à redefinição de encargos entre 

União, Estados e Municípios que representa uma perspectiva de alteração da 

conjuntura política, ampliando as discussões sobre a transferência de 

responsabilidades e de recursos, que só terão efeitos positivos se os governos 

municipais puderem assumir suas funções com eficiência (redução de custos), eficácia 

(obtenção de resultados) e efetividade (resultados relevantes para a sociedade).   

Para Marco (2005), a autonomia da municipalidade tem recebido, ao longo da 

história constitucional brasileira, tratamento inconstante. Essa constatação leva a 

concluir que, no Brasil, embora as Constituições e as legislações infraconstitucionais 

proclamem autonomias e poderes aos entes locais, tais não passam de liberalidades 

formais do poder central. Assim, é inegável o predomínio da cultura unitarista 

brasileira, contrariamente aos postulados da descentralização. O próprio sistema 

Constitucional de competências, de 1988, denuncia esse fato. Praticamente, todos os 

poderes estão nas mãos da União, a despeito da inclusão do município enquanto ente 

federado. 

Segundo Amaral Filho (2001), os argumentos favoráveis à descentralização da 

ação pública estão baseados em três elementos-chave: (a) o da proximidade e da 

informação, isto é, o de que os governos locais estão mais próximos dos produtores e 

consumidores finais de bens e serviços públicos (e privados) e por isso são mais bem 

informados do que os governos centrais, a respeito das preferências da população; (b) 

o da experimentação variada e simultânea, ou seja, o de que a diferenciação nas 

experiências locais pode ajudar a detetar métodos superiores de oferta do serviço 

público; e (c) o elemento relacionado a tamanho, quer dizer, quanto menor o aparelho 

estatal, melhor é o resultado em termos de alocação e eficiência. 

O fato é que a descentralização governamental tem nos municípios seu principal 

suporte. Embora, frequentemente, acusados de serem os responsáveis pela crise 

nacional, o que se vê é sua fragilização diante do centralismo fiscal exercido pela 

União. Há uma pressão social muito forte, em torno da melhoria do desempenho dos 

municípios, sobretudo no campo dos chamados serviços sociais. Os municípios 

precisam de estabilidade institucional e de recursos financeiros para atender a todas 
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as necessidades das populações pelas quais são responsáveis. Para isso, é 

imprescindível chegar-se a uma definição clara dos seus direitos e responsabilidades, 

em relação ao Estado e à União, face às numerosas competências concorrentes. 

Entretanto, para Krell (1999), essa concretização só pode atender às 

peculiaridades regionais e locais se for efetuada por parte dos estados federados, 

sendo insuficiente a auto-definição isolada de autonomia nas leis orgânicas locais. 

Como os direitos e deveres do município brasileiro emanam diretamente da CF, esta 

teria de estabelecer, expressamente, o dever dos estados a definirem o conceito do 

"interesse local" dos seus municípios62. 

Nesse sentido, é importante frisar que os municípios do Brasil, há muito tempo, 

costumam imitar, voluntariamente, normas legais e modelos de organização 

administrativa da União ou do estado e transferi-los, sem maiores adaptações, para o 

seu âmbito63. Assim, como diz Abiko et al (1993), a gestão urbana tem sido feita de 

forma tradicional e convencional e pouco eficiente (in Garcia Netto, 2000). 

Outro aspecto relevante diz respeito à transparência da gestão fiscal dos 

municípios, ponto fundamental para a democratização da sociedade e consolidação da 

cidadania. Para Cruz (2001), a transparência dos atos de governo pode ser parte 

constitutiva do modelo de gestão municipal; pode modificar o conteúdo das demandas 

e as expectativas de movimentos sociais e de outros setores organizados da 

sociedade; e promover mudanças culturais, em dois níveis: tanto na cultura 

organizacional, transformando práticas e posturas arraigadas entre os servidores; 

como em termos da sociedade local, reduzindo a margem para atos de clientelismo e 

corrupção, fortemente arraigados na prática e na cultura política brasileira. 

A crise do planejamento urbano e a consolidação de uma nova matriz, que rejeite 

o mesmo e antigo papel de ocultar a verdadeira orientação dos investimentos ou dos 

privilégios, nas cidades, constituem momento importante para uma produção 

intelectual comprometida com a democracia no Brasil (Maricato, 2000). 

A política de desenvolvimento urbano deve ser destinada para promover o 

desenvolvimento sustentável, de modo a atender as necessidades essenciais das 

gerações presente e futura. O atendimento dessas necessidades significa 
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 Os critérios dessa definição podem ser fornecidos pela "teoria de escalas", apresentada, nos anos 70, pela cientista 

política Ana Maria Brasileiro, do IBAM, e, depois, retomada por Fernando Antonio Rezende da Silva (1989). Busca 

orientar a repartição das competências, encargos e serviços entre os diferentes níveis estatais, segundo critérios 

geográficos, econômicos, técnicos, financeiros, bem como de poder político e de força administrativa (KRELL, 1999) .  
63

 Para Lordello de Mello (1960:141), essa atitude pode ser explicada tanto pela insegurança de muitos vereadores e 

servidores, quanto, também, pelo simples comodismo daqueles que, antes de tudo, "não querem fazer nada errado". A 

uniformidade das instituições de governo local no Brasil tem resultado mais da tradição e da imitação do que de 

imposições legais (in Krell, 1999). 
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compreender o desenvolvimento urbano como uma política pública que torne efetivo 

os direitos humanos, de modo a garantir à pessoa humana uma qualidade de vida 

digna. Para promover esse desenvolvimento são necessárias medidas e políticas 

formuladas e implementadas com a participação popular, voltadas para a proteção do 

meio ambiente sadio, da eliminação da pobreza, da redução das desigualdades 

sociais, da adoção de novos padrões de produção e consumo sustentáveis (Saule 

Júnior, 1997). 

Para tal, a democratização das informações auxilia a sociedade, não só a 

controlar as ações do governo municipal, como permite que os movimentos e 

entidades que atuam na vida política e social formulem propostas de prioridades e de 

intervenção e as ofereçam ao poder público para implantação. Nesse sentido, a 

formulação e a operacionalização de um sistema municipal de indicadores são 

medidas importantes para que se tenham informações adequadas para o diagnóstico, 

o monitoramento e a avaliação de políticas públicas. 

O rol de medidas propostas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) terá 

impacto sobre as cidades e sobre a política de desenvolvimento urbano, em especial 

nos aspectos relacionados à habitação, saneamento e transporte. Para o Fórum 

Nacional de Reforma Urbana64, o PAC coloca o desenvolvimento urbano como 

elemento central para o desenvolvimento econômico nacional, destacando:  

 democratização da estrutura fundiária, tornando efetiva a função social da 

propriedade urbana e criando instrumentos e mecanismos de combate à 

segregação urbana e a estrutura fundiária patrimonialista que caracteriza o 

mercado imobiliário especulativo da terra; 

 criação de estruturas descentralizadas, acompanhadas da criação de 

instancias participativas e deliberativas, na forma dos conselhos das cidades, 

com participação popular, no nível estadual, metropolitano e municipal; 

 implementação do Estatuto da Cidade, em especial com a efetivação dos 

Planos Diretores, criando condições institucionais em todas as instancias 

federativas, para a garantia da função social da cidade; 

 implementação da política urbana, de forma integrada, nas regiões 

metropolitanas, priorizando o atendimento às famílias de baixa renda, 

                                                
64 Na apresentação de ―O Fórum Nacional de Reforma Urbana e o Programa de Aceleração do Crescimento: desafios 

para a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável com Cidades Justas e Democráticas ‖, realizada 

no IPPUR-UFRJ, em 07/05/07. 
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apoiando o desenvolvimento de programas metropolitanos e a construção de 

modelos políticos institucionais de gestão compartilhada e consorciada; e 

 ampliação de recursos destinados à habitação de interesse social e a 

implementação de uma política habitacional que incentive e amplie as 

experiências autogestionárias dos movimentos sociais urbanos, no campo da 

produção da moradia de interesse social. 

A garantia de assistência técnica e jurídica na formulação e implementação de  

políticas urbanas, visando à qualificação da gestão local para o desenvolvimento 

urbano, torna necessário investir-se na capacitação técnica dos municípios, para o 

desenvolvimento de bases de informações territorial, de sistemas de controle 

informatizados, de cadastro fiscal e de elaboração de diagnóstico. Capacitação e infra-

estrutura específicas são, também, requisitos para adequada gestão ambiental local, 

como será visto, a seguir.  
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CAPÍTULO II ― GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AMBIENTAL 

Como, aqui, se vai discorrer sobre Gestão Pública – Municipal – Ambiental, convém, 

de início, definir-se esses termos. 

Gestão: faz gestão quem planeja, organiza, supervisiona ou dirige 

(orienta/coordena/controla) e avalia bens, serviços ou interesses públicos ou privados, 

com a finalidade de defendê-los, conservá-los e aprimorá-los; 

Pública: manifesta-se quando a ação de gestão é praticada dentro de competência 

legal, segundo as normas estabelecidas em Direito (aí incluída a moralidade 

administrativa) e os bens, serviços ou interesses afetados pertencem à coletividade; 

Municipal: corresponde ao poder local, cuja ação pode produzir efeitos para além 

dos limites circunscritos por uma geografia e autonomia política, administrativa e 

financeira; 

Ambiental: o que se relaciona ―ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

público 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 com a finalidade básica 

de usufruto pelas presentes e futuras gerações‖ (CF/88). 

No Brasil, o conceito de gestão ambiental, segundo a Política Nacional de Meio 

Ambiente, Lei 6938/81 se refere a ―administração, pelo governo, do uso dos recursos 

ambientais, por meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e providências 

institucionais e jurídicas, com a finalidade de manter ou recuperar a qualidade do meio 

ambiente, assegurar a produtividade dos recursos e o desenvolvimento social‖. 

Por ser razoável admitir-se que, nos seus efeitos, a Gestão Pública e Ambiental será 

tão mais efetiva quanto mais consciência houver, pessoal e coletiva, de cada uma dessas 

relevantes dimensões, individualmente consideradas, optou-se por apresentá-las em 

separado.   

2.1. A Gestão Pública  

O tema não é novo: afinal, trata-se de gestão, tema sobre o qual ensinamentos e 

recomendações não têm faltado, ao longo do tempo, especialmente desde o início do 

século passado, com Henri Fayol, o primeiro a tentar elaborar uma teoria completa de 

gestão e a reconhecer a necessidade de ser a mesma aprendida nas escolas. 
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O que talvez seja novo vem a ser o fato de o assunto, como aqui abordado, não 

freqüentar, com assiduidade, os textos dos iniciados, ou não, na questão ambiental. A 

relevância é considerável: pesquisas realizadas no Brasil e no exterior constatam que a 

causa principal do insucesso de organizações reside mais em deficiências na tecnologia 

de gestão do que, propriamente, em tecnologia física de produção. 

Atualmente, no Brasil, essa situação vem atingindo níveis críticos. A freqüência com 

que a sociedade vem socorrendo-se dos Programas de Proteção dos Consumidores 

(PROCON) e do Ministério Público bem atestam seu desagrado com o desempenho de 

certos setores do mercado. Todavia, no setor privado, o sócio ou administrador, ao lado 

do acionista, é, em princípio, o único responsável pela absorção de concordatas, falências 

e de outros eventuais prejuízos, no caso de insucesso na gestão da atividade 

empresarial. 

No setor público, ao contrário, é a coletividade que tem de arcar com esse pesado 

ônus. Por isso, inconformada, a sociedade civil vem fazendo severas e persistentes 

censuras ao que julga ser a insuficiente qualificação do gestor, a baixa qualidade do 

produto, do serviço, do atendimento ao cliente e ao elevado desperdício, no setor público. 

Sua percepção parece ser a de que existe um desvio, uma desproporção entre o preço, 

imposto, taxa ou contribuição que paga e o valor do bem ou do serviço que as entidades 

governamentais lhe oferecem, inclusive, do serviço ambiental. 

Tal percepção, provavelmente, acentua-se naquelas cidades do País em que a 

pressão sobre o meio ambiente vem, visivelmente, superando a capacidade de auto-

regeneração do sistema água-solo-ar, ensejando um grau de poluição acumulado nocivo 

à vida, à saúde e à economia da população, que reage, cobrando, pelas vias disponíveis, 

inclusive judicial, as reparações devidas, além de mais responsabilidade e eficiência do 

gestor público. 

Sensíveis a essa realidade, as empresas, os organismos nacionais e internacionais 

(agora, também, mundiais) de financiamento, geralmente, reservam, na estrutura 

orçamentária dos correspondentes projetos, um percentual significativo para aplicação em 

melhoria do sistema de gestão vigente. 
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2.1.1. Principais Mudanças Conceituais na Evolução do Pensamento sobre 

Gestão 

Como é sabido, no domínio do pensamento administrativo, ainda não se dispõe de 

um paradigma ou de uma teoria de gestão estabelecida e firme. Persistem questões a 

resolver, na ordem ontológica e, logo, também, na metodológica. 

Isto é, embora ainda se observem pendências na definição da natureza específica 

da matéria ―gestão‖, bem com no enunciado dos seus pressupostos básicos ou 

postulados, pesquisas, há tempos, evidenciam a ―existência de algumas poucas, porém 

bem desenvolvidas teorias de organização (...), à base da clássica dicotomia — 

administração pública e empresa privada — ou à base dos dois aspectos fundamentais da 

própria organização: o problema técnico e a estrutura social‖ (Wahrlich, 1986:66). Sendo 

assim, há que se ter cautela, quando se incursiona pela vasta literatura, dita 

especializada, no campo da gestão.  

Desde Nascimento (1976), é possível afirmar que, ao longo do século XX, ocorreram 

três marcantes mudanças conceituais, no campo da gestão, face às bases já assentadas 

por Taylor (1911/1995) e Fayol (1916/1987). A primeira mudança emerge na década de 

20/30, quando o foco desloca-se da chamada ―engenharia humana‖1, para a ―ciência 

social aplicada‖2. 

A segunda mudança inicia-se em meados da década de 40, quando se constata que 

o ―cerne da administração é a tomada de decisões‖ (Simon, 1946:XLVI), desviando-se o 

interesse maior da gestão, dos processos de execução, para os processos decisórios. 

Inverte-se, portanto, a importância relativa das noções de eficiência e eficácia. Como se 

sabe, eficiência pode ser entendida como variável de natureza econômica, concernente a 

custos incorridos, nas operações internas de captação de recursos, de produção e de 

distribuição. Diz respeito à economia de meios, em termos de tempo, dinheiro, 

instalações, equipamentos e mão-de-obra, dispendidos na execução das mencionadas 

operações. Já eficácia tem caráter, essencialmente, administrativo e refere-se aos fins, 

aos resultados da gestão, à capacidade que esta demonstra de estabelecer objetivos e 

metas e de alcançá-los, nas condições previstas. 

                                                
1
 Aí incluídos os ensinamentos associados às chamadas ―Escola da Administração Científica‖, ―Teoria Clássica‖ e ―Teoria 

da Burocracia‖. 
2
 Compreendendo esta as colocações das chamadas ―Escola das Relações Humanas‖, ―Escola do Comportamento 

Organizacional‖ e ―Escola do Desenvolvimento Organizacional‖. 
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A idéia de eficácia não elide a de eficiência, absolutamente, ambas devem coexistir, 

mas a decisão tomada deve ter a primazia, porque, além de estabelecer o que deve ser 

executado, com eficiência, contém ―futuridade‖, comprometendo a sobrevivência e o 

crescimento da organização, no curto, médio e longo prazo. 

Finalmente, a terceira grande mudança advém da concepção da organização como 

sistema aberto, e não, fechado, como antes se admitia, assumindo o ambiente (aí incluída 

a tecnologia) o papel de variável independente, alterando, significativamente, as relações 

de causa-e-efeito, no que tange à explicação da estrutura e funcionamento 

(comportamento) organizacionais, e ampliando, para além das variáveis endógenas ou 

intra-organizacionais, o escopo da gestão. 

Surge, então, no bojo dessa terceira mudança, na década de 70, a chamada ―Teoria 

da Contingência‖, dando relevo especial às exigências da situação e aos conceitos da 

―Teoria dos Sistemas‖.  

Então, hoje a área de investigação da disciplina de gestão, para assumir e integrar 

os aperfeiçoamentos decorrentes das mudanças comentadas haveria de comprometer-se, 

principalmente, com: 

 o reconhecimento de que a produtividade e as relações humanas estão 

definitivamente interligadas; 

 a busca de consenso, em torno de valores, entre os membros da organização; 

 a busca de coordenação pelas idéias, mediante a promoção de valores 

comuns; 

 o desenvolvimento de competências essenciais, compatíveis com os 

interesses individuais, coletivos e organizacionais; 

 estilos de liderança participativos; 

 a promoção de condições favoráveis à criatividade, à inovação e à motivação3; 

 à aceitação de um modelo de homem racional-emocional, ao invés de 

econômico-racional; 

                                                
3
 Kleber Nascimento assume que, dentre as funções essenciais de um executivo, a principal é a sua responsabilidade pela 

motivação humana no trabalho (Nascimento, 1976:36). John Kenneth Galbraith afirma que a motivação é o meio ou 

incentivo pelo qual se efetua a coordenação, sendo esta a palavra-chave de qualquer definição de organização (Galbraith, 

1983:104). 
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 mais ênfase em eficácia ― em resultados, em processos decisórios de 

formulação e aprovação de programas e projetos ― face à concedida à 

eficiência; 

 as relações de mútuo condicionamento e influência da organização com seu 

ambiente externo, especialmente, com outras organizações, que lhe propiciem 

recursos, imponham normas, desenvolvam atividades que lhe são 

complementares ou concorrentes, reais ou potenciais, estatais, públicas não-

estatais ou privadas. 

Enfim, se a ênfase deve estar colocada nessas questões, seria razoável que se 

adotasse alguma modalidade de gestão inspirada nos modelos disponíveis de 

―administração por objetivos‖, inclusive no primeiro deles, proposto por Peter Drucker, na 

década de 50, ou em modelo mais recente, como é o caso do ―Balanced Scorecard‖, 

apresentado por Kaplan & Norton (1992), na década de 90. 

Tais modelos, isto é que convém aqui ressaltar, necessariamente incluem definição 

de ―áreas de resultado‖ e dos seus respectivos indicadores. 

A título de ilustração reproduz-se, a seguir, relato sobre o assunto, de um Presidente 

de Estatal Estadual Brasileira: ―Um novo conjunto de valores foi expresso através da 

formulação de oito ‗áreas de resultado‘, conforme se verifica pelas suas próprias 

denominações: (1) satisfação do cliente; (2) inovação; (3) produtividade; (4) recursos 

físicos; (5) recursos financeiros; (6) atitude e desempenho dos empregados; (7) 

responsabilidade pública; e (8) rentabilidade. Uma vez esboçados esses referenciais, 

colocou-se o problema de se definirem parâmetros através dos quais o desempenho da 

organização pudesse ser medido e fosse possível constatar se ela estava ou não 

seguindo a direção definida. De acordo com os valores adotados e em coerência com a 

‗Política Operativa da Organização‘, além das 8 áreas de resultados, foram definidos 24 

indicadores de gestão, que tinham por fim mostrar o desempenho da organização nas 

várias áreas (...). Cada área procurou estabelecer indicadores setoriais, de forma que 

existiam, ao todo, 150 indicadores (...)‖ (Hubert, 1983:69-70). 

2.1.2. A Natureza da Gestão Pública 

Como se pode inferir do item anterior, não há de ser por falta de avanços conceituais 

ou de recursos tecnológicos, hoje disponíveis no campo da gestão, que a questão 

ambiental deixará de ser bem equacionada e resolvida. Ainda que não tenha atingido a 
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perfeição nem o estatuto pleno de ciência, não parece mais razoável que se alegue 

carência insuperável no estágio alcançado na disciplina de gestão para justificar-se 

eventual insucesso, local ou parcial, no trato da questão ambiental. Por outro lado, aqui se 

entende que a questão ambiental depende, sim, da adequada integração de iniciativas e 

interesses públicos e privados, mas, em qualquer caso, o que está em jogo é um objeto 

ou um bem público, no caso, um bem de uso comum do povo (art. 225, da CF/88), pelo 

que se há de requerer uma ontologia e uma metodologia de gestão pública para uma 

satisfatória preservação e aperfeiçoamento desse bem, objeto da gestão ambiental. 

Cabe, agora, observar que gestão pública não decorre de qualquer atributo natural 

ou necessário, mas resulta de construção ou convenção social, pela via do Direito. 

Isto é, gestão pública possui definição dada por lei, seja esta entendida, por 

exemplo, como ―integração normativa de fatos segundo valores‖ (Reale, 1986:98) ou 

como ―organização coletiva do direito individual de legítima defesa‖ (Bastiat, 1991:11). 

O que importa destacar é que sendo regido por lei, o comportamento humano, na 

gestão pública, obedece à chamada relação de normatividade ou de subordinação, não 

cabendo, no caso, falar-se em relação de causalidade. ―O homem deve, assim, 

subordinar-se à norma jurídica, sob pena de ser um elemento de dissociação social‖ 

(Paupério, 1986:41). 

Todavia, essa norma tanto pode assumir a feição de lei, propriamente dita, como a 

de princípio jurídico, como o são os princípios básicos da gestão pública, de observância 

permanente e obrigatória, quais sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade ou 

finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público (Meirelles, 

2006:87). 

Os princípios jurídicos só vêm agregar funcionalidade à prática da gestão pública (e , 

especialmente, da gestão ambiental), sempre que haja, e normalmente há, necessidade 

de lidar-se com situações conflituosas. 

Como se sabe, resolução de conflitos é tema recorrente no dia-a-dia de qualquer 

gestão, é tarefa que lhe é inerente, seja porque a tomada de decisão requeira avaliação 

de alternativas concorrentes, seja porque haja conflito de interesses entre atores 

intervenientes, seja por combinação das duas circunstâncias. 
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Em tais situações, presentes, em cada caso concreto, as condições fáticas 

necessárias à incidência de normas-regra ou de normas-princípios, a escolha da norma-

regra a aplicar dá-se por critério de validade4, enquanto que a norma-princípio será 

definida mediante critério de ponderação, isto é, ―o conflito é solucionado levando em 

consideração o peso relativo assumido por cada princípio, dentro das circunstâncias 

concretas presente no caso‖ (Sarmento, 1994:23). 

Por isso os princípios são sempre concorrentes; nunca incompatíveis entre si. Assim 

é que, no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do Direito 

Administrativo (e Ambiental), legalidade subentende não só atuação conforme a lei, mas 

também a observância dos princípios. Tanto que se constitui em ato de improbidade 

administrativa, inclusive, atentar-se contra os princípios de gestão pública. 

Essa funcionalidade propiciada pela incidência dos princípios, em especial na gestão 

pública (e na gestão ambiental), em parte resulta da mitigação dos rigores da lógica 

silogística, própria das ciências descritivas e de reduzida aplicação real nas ciências (ou 

técnicas) normativas, como o Direito e, como, por extensão, a gestão pública. 

Compatibilizar causa e efeito, segundo uma lógica do racional, voltada à aquisição 

de conhecimento, é diferente de tentar-se compatibilizar razões com interesses, mediante 

uma lógica sujeita a valorações subjetivas, uma lógica do razoável (H. Simon diria: do 

satisfatório), voltada à tomada de decisão. 

Em termos mais precisos: ―tomar decisões complexas, para atender a interesses, 

não é o mesmo que perseguir caminhos racionais para obter resultados no universo 

natural. Para construir uma ponte, usa-se um tipo de lógica; para decidir se se deve 

construir uma ponte, necessita-se de outro tipo. Estaremos trabalhando com razões e não 

com causas; com interesses e não com efeitos‖ (Moreira Neto, 1989:38).  

E mais adiante: ―O aplicador da lei, seja o administrador, seja o juiz, não pode 

desligar-se do resultado de sua ação e considerar cumprido seu dever com a simples 

aplicação racional da norma ao fato (como se fora ato puramente técnico, neutro ou 

mecânico). Sua tarefa é criativa por natureza, pois que com ela integra a ordem jurídica‖ 

(Moreira Neto, 1989:39). 

                                                
4
 Uma é eleita e outra é recusada, em configuração de ―tudo ou nada‖, prevalecendo, por exclusão das demais, a de maior 

hierarquia, a mais recente, a mais especializada etc.. 
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De modo que não parece pertinente falar-se, por exemplo, em ―abordagem jurídica‖ 

ou ―legalista‖ da gestão pública, posto que esta não é, nem seria desejável que fosse, 

simplesmente suscetível de constituir-se em objeto de outra modalidade de abordagem, 

que não a do Direito, especialmente, a do Direito Administrativo, que a regula, inclusive 

quanto a ―reger os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar 

[concreta (se fosse abstrata, seria a atividade legislativa), direta (se fosse indireta, seria a 

atividade jurídica) e imediatamente (se fosse mediatamente, estar-se-ia falando da ação 

social pública)] os fins desejados pelo Estado (Meirelles, 1989:24).  

Nesses termos, de meios e fins, resta averiguar se os critérios usuais de eficiência e 

eficácia, embora necessários, são suficientes para avaliação do desempenho da gestão 

pública. Cabe, aqui, explorar um pouco mais essa questão, para além do que já se 

mencionou no item anterior. 

A esse respeito esclarece Paulo Motta ―...eficácia não significa, necessariamente, a 

realização de objetivos desenvolvimentistas, mas simplesmente dos objetivos 

organizacionais (possivelmente) modificados‖ (Motta, 1972:42). 

Já o conceito de eficiência seria aplicável apenas parcialmente à gestão pública, 

face às suas condições peculiares de concorrência ou de monopólio, sujeita, no dia-a-dia, 

ao mercado, somente quanto à aquisição de certos insumos. 

Por outro lado, tal gestão não necessariamente retira da comercialização dos 

respectivos produtos ou serviços (cujo valor, em geral, não é determinado pelo sistema de 

preços de mercado) a totalidade dos recursos que assegurem a continuidade de suas 

operações nem a expansão de sua capacidade instalada. 

Não há, dessa forma, condições objetivas para aplicação de critérios de 

racionalidade econômica a sua atuação.  

Ademais, o conceito de eficiência ―demanda que haja clareza (...) quanto aos 

objetivos e também quanto aos recursos de que se dispõe; senão (como é usual na 

gestão pública) o mero obter resultados a certo nível, sem uso inteiramente absurdo dos 

recursos pode apresentar-se satisfatório (...). Ser eficiente poderia ser traduzido em 

termos de não gastar absurdamente‖ (Zajdsznajder, 1984). 

Nesse sentido, Anthony e Herzlinger (1980) chamam a atenção para o fato de que 

eficiência (como eficácia) é conceito quase sempre utilizado em termos comparativos, 
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antes que em termos absolutos, o que, por si, implica na relativa impropriedade de sua 

aplicação à gestão pública, que atua em situação igual ou próxima a de monopólio. 

Diversos outros autores têm apontado outras dificuldades práticas à intenção de 

aferir-se, objetivamente, a eficiência da gestão pública. 

Nessa linha, Schwartzman (1976:41) relembra que: ―Pelo menos teoricamente, a 

principal justificativa para a criação de órgãos e empresas públicas de tipo particular é a 

existência dos benefícios oriundos dos mecanismos de mercado‖  

Citando K. E. Boulding, a propósito da comparação entre uma empresa submetida 

ao mercado e uma outra pertencente ao Estado, o que tem reflexo direto no cálculo da 

eficiência para uma e outra, Schwartzman (1976:41) transcreve: ―A principal diferença 

entre elas é que a primeira depende, para sobreviver, da cooperação voluntária dos 

indivíduos que se relacionam com ela, seja como empregados, capitalistas, fornecedores 

ou clientes, enquanto que a última depende, para sua subrevivencia, de seu poder de 

coagir os indivíduos a cooperarem com ela (...). No mercado livre ideal há sempre uma 

‗alternativa‘ — este é o conceito de competição pura, tal como o economista o entende, e 

é desta forma que a competição limita o poder do organizador ou do empresário‖. 

Ou como atestam, por exemplo, Milton e Rose Friedman: ―O grande perigo para o 

consumidor é o monopólio — seja privado, seja governamental. E sua proteção mais 

eficiente é a livre concorrência no país e o livre comércio em todo o mundo. O consumidor 

é defendido da exploração por um vendedor pela existência de outro, de quem pode 

comprar e que está ansioso para vender. Fontes alternativas de suprimento protegem o 

consumidor muito mais eficazmente do que todos os agentes (de defesa de consumidor) 

do mundo‖ (Friedman M.e R., 1979:223). 

No mesmo sentido, Robert Michels — citado por Etzioni (1976), após estudar as 

graves distorções organizacionais provocadas pelo fenômeno da substituição de objetivo, 

constatou a existência de uma verdadeira ―Lei de Ferro da Oligarquia‖ nas organizações 

(públicas). Tal lei, que não teria exceções, explicaria, entre outros fatos, o desvio dos 

dirigentes, face aos objetivos originais da organização, e o investimento dos mesmos na 

manutenção de suas respectivas posições, por meio de expedientes variados, com o do 

controle das comunicações e o da absorção ou ―expurgo‖ de líderes potenciais, jovens e 

ambiciosos. 

Para Campos (1981:119): ―A organização burocrática não dispõe de mecanismos 

para lidar com as contradições decorrentes da diversidade de perspectivas entre os 
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diferentes participantes e entre estes e os clientes da organização. Na verdade tal 

diversidade não é nem mesmo admitida. A primazia da especialização sobre outros tipos 

de conhecimentos justifica não só as relações de subordinação dentro da organização 

mas também a subordinação das clientelas à organização ...‖. 

Por sua vez, Riggs (1963:114), reportando-se às sociedades em transição, ou em 

desenvolvimento, evidencia a debilidade relativa dos organismos políticos responsáveis 

pela elaboração dos planos de governo, causada pela tendência das estruturas 

burocráticas, (encarregadas da implementação dos planos) em apropriarem-se 

significativamente da função política. ―Se fizermos uma rápida investigação nas 

sociedades em transição dos dias atuais, ficaremos impressionados com a debilidade de 

suas instituições políticas não burocráticas em contraste com o vigoroso crescimento de 

suas burocracias. Mais ainda, interessa à burocracia evitar, dentro do mundo dos 

negócios, a criação de qualquer grupo que tenha alguma possibilidade de adquirir poder 

suficiente para impor o domínio da lei sobre o governo‖. 

Observe-se, por outro lado, que, em face do regime de propriedade típico do setor 

público: ―não há apropriação do lucro advindo das operações da burocracia, por parte do 

burocrata (o dirigente assalariado da burocracia). Só indiretamente ocorreria tal 

apropriação, como aumentos salariais, maior reputação e poder, mais mordomias, maior 

numero de funcionários sobre seu comando etc.‖ (Monteiro, 1987:98). 

A propósito, assim se expressa Angel Latorre: ―O problema tradicional de direito 

administrativo é o de harmonizar a liberdade de ação de que a administração necessita 

para cumprir com eficácia e rapidez os seus fins, com a segurança do cidadão e o 

controle jurídico da atividade administrativa que evite o risco da arbitrariedade. Dois 

princípios básicos têm servido de inspiradores na matéria: o da submissão da 

administração à lei e o da adequação entre o exercício do poder e o fim para que esse 

poder está concebido‖ (Latorre, 1978:222). 

Ainda que impositivos, não se pode negar a qualidade dos comandos normativos 

que integram esse Direito, no campo da gestão pública, como o atestam, por exemplo, as 

disposições relativas à descentralização (dentro dos quadros da Administração Federal, 

ou desta para as unidades federadas e para a órbita privada) e à delegação de 

competência, como um dos seus principais instrumentos, destinado a assegurar maior 

rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou 

problemas a atender. A título de ilustração: ―para melhor desincumbir-se das tarefas de 
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planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o 

crescimento desmesurado da máquina administrativa (a gestão pública) procurará 

desobrigar-se da realização material das tarefas executivas, recorrendo, sempre que 

possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 

privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução‖ (DL n. 200/67). 

A propósito esclarece Meirelles (1989:66): ―Os poderes e deveres do gestor público 

são os expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo 

interesse da coletividade. Fora dessa generalidade, não se poderá indicar o que é poder e 

o que é dever do gestor público, porque, estando sujeito ao ordenamento jurídico geral e 

às leis administrativas especiais, só essas normas poderão catalogar, para cada entidade, 

órgão, cargo, função, serviço ou atividade públicos, os poderes e os deveres de quem os 

exerce‖. 

Assim, podem ser inócuas, na prática (se não houver sistema jurídico que assim o 

estabeleça) afirmações correntes, como a de que o usuário é o motivo principal ou a 

razão de ser das entidades prestadoras de serviços públicos estatais ou a de que o dever 

de todo gestor público é a administração eficaz e responsável dos bens e interesses da 

comunidade etc. 

O que vale, por enquanto, acrescentar é que a norma de Direito (distintamente, por 

exemplo, da norma religiosa, consuetudinária ou moral) é uma norma singular, a única 

que possui ―autorizamento‖, como sua marca específica, ou seja, sua eventual violação 

(ou ameaça de violação) pode gerar direito subjetivo para quem, direta ou indiretamente, 

se julgue ofendido e queira pedir reparação, por meios pacíficos ou contenciosos. 

Emerge do exposto o reconhecimento de que parece haver mesmo um risco 

intrínseco de a gestão pública sofrer algum tipo de desvio de sua verdadeira finalidade, se 

entregue a si mesma, o que conduz ao entendimento de que sua submissão ao Direito, ou 

seja, ao ―Mínimo Ético‖ — como lhe alcunhou renomado jurista — corresponda a uma 

verdadeira aspiração geral, especialmente em termos dissuasivos ou preventivos. 

Emerge, também, que os critérios usuais de eficiência e eficácia não são, como se 

viu, suficientes a uma adequada avaliação do desempenho da gestão pública.  

De que modo, então, deve-se suprir essa importante lacuna? Sugere-se que seja 

mediante utilização da idéia de efetividade, sobre o qual se discorrerá, a seguir. 
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Entende-se que a efetividade represente a dimensão mais característica da gestão 

pública (e da gestão ambiental) por consistir no ―alcance de objetivos amplos de equidade 

e de desenvolvimento econômico-social (...), com a premissa básica de estarem todos os 

membros da gestão comprometidos com tais objetivos‖ (Motta, 1972:52). 

Embora se reconheça que reside no poder de organização e de reivindicação da 

própria comunidade, ou no poder de cidadania, o caminho mais direto de promoção da 

efetividade, esta pode emergir da ação guiada por sentimentos de solidariedade, da 

perspectiva de obtenção de aprovação pública pela conclusão vitoriosa de um programa 

de interesse da população, do desejo de servir à coletividade, da aspiração ao bem 

comum etc. 

Por isso, a idéia de efetividade sempre poderá suprir, como fonte de motivação, a 

ausência de mercado, de competição, de incentivo do lucro, no âmbito da gestão pública 

e contribuir para o seu desempenho satisfatório, no entender da própria sociedade. 

Uma gestão que encarne, nos sentimentos e consciências dos seus membros, essa 

idéia5 como congruente com a realidade, evitará que ela corra risco de desencaminhar-se 

em ideologias ou utopia (Mannheim, 1976), favorecendo o alcance dos objetivos 

almejados, sensível ao alerta de Paulo R. Motta de que a efetividade é especialmente 

importante para a gestão pública, por tornar possível reverter a tendência de a mesma 

modificar aqueles objetivos, em benefício de sua perpetuação e em detrimento das 

finalidades para as quais foi criada. 

A noção de efetividade (e dos valores que lhe são subjacentes), para além das 

noções usuais de eficiência e eficácia, parece ser crucial para o êxito da gestão pública 

(e, logo, para o êxito de qualquer modalidade de gestão ambiental). 

Sempre se poderá admitir que toda gestão pública (ou ambiental) compreenderá 

uma estrutura e um modo de funcionamento, que, se coerente com o exposto, tenderá a 

perpassar todos os níveis da mesma estrutura (estratégico, tático e operacional, e 

equivalentes) impregnando-os, simultaneamente, das dimensões de efetividade, eficácia 

e eficiência, que fluem do ―mínimo ético‖, vale dizer, das normas de Direito, justiça e 

equidade. A Tabela II. 1 pretende ajudar a fixar o assunto.  

                                                
5
 ―Uma idéia, como uma norma ou qualquer valor, ‗per si‘ não são eficazes; tudo depende do homem que os ‗acolhe em sua 

vida concreta‘, emprestando-lhes sua vontade e dotando-os de uma energia social capaz de levá-las a prevalecer sobre o 

grupo‖ (Moreira Neto, 1976).  
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Tabela II. 1 Gestão Pública ou Ambiental 

Estrutura    
(níveis) 

Funcionamento 
(dimensões) 

Estratégico Efetividade 

Eficácia 

Eficiência 

Tático 

Operacional 

 

Esse entendimento já parece constar, explicita ou implicitamente, de crescentes 

manifestações de autores respeitáveis na matéria, como é o caso de: 

I. Sachs (2004:15): ―a (gestão) ambiental sustentável é baseada no duplo imperativo 

ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com 

as gerações futuras‖. 

M. Andrés Ribeiro (2005:174): ―A finalidade central da gestão ambiental é garantir a 

qualidade de vida e a qualidade ambiental, atendendo aos interesses públicos e coletivos 

acima dos interesses particularistas dos atores específicos‖. 

Paulo Affonso Leme Machado (1994): ―O Direito Ambiental é um direito de proteção 

à natureza e à vida, dotado de instrumentos peculiares que se projetam em diversas 

áreas do direito, sobretudo no Direito Administrativo‖ (in Antunes, 1999:8). 

Paulo de Bessa Antunes (1997:8/25/26): ―Os princípios do Direito Ambiental estão 

voltados para a finalidade básica de proteger a vida, em qualquer forma em que esta se 

apresente, e garantir um padrão de existência digno para os seres humanos desta e das 

futuras gerações, bem como de conciliar os dois elementos anteriores com o 

desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável‖. 

E mais adiante: ―As medidas capazes de assegurar uma maior proteção do meio 

ambiente (...) dependem do grau de consciência social em relação à necessidade de que 

se dê ao meio ambiente uma atenção prioritária‖. 

E ainda: ―A fixação dos limites é de extrema importância, pois será a partir deles que 

a Administração poderá impor coercitivamente as medidas necessárias para que se 

evitem, ou pelo menos se minimizem a poluição e a degradação (...). O princípio do limite 

deve ser aplicado e compreendido simultaneamente com o princípio da prudência‖. 

E, finalmente, para Paulo Roberto Pereira de Souza (2003:270-1): ―A tutela jurídica 

do meio ambiente surge em decorrência de uma revolta do objeto; abandona-se a visão 



66 

antropocêntrica do direito, voltada, exclusivamente, para o interesse do sujeito; visa-se, 

agora, a tutela da vida em todas as suas formas. Fazer jus a um meio ambiente 

equilibrado e à sadia qualidade de vida é direito de terceira geração, finalmente 

constitucionalizado e consagrado como fundamental, (o que) implica uma revisão no 

plano do direito material e do direito processual, pois os institutos jurídicos tratarão de 

condutas humanas não apenas sob o aspecto das relações sociais, mas, sim, com o 

intuito de adequar tais condutas às exigências das leis materiais‖  

2.2. Gestão Ambiental  

A CF/88, Art. 30, incisos I, II e V, dispõe que compete aos municípios: legislar sobre 

assuntos de interesse local; suplementar a legislação estadual e federal no que couber; 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local etc., estimulando a implementação de um novo paradigma de 

gestão das políticas públicas, promovendo a descentralização das decisões e ampliando 

o espaço de participação da sociedade. 

As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida, como 

matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as 

formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um 

valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações com as de 

desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, com as da iniciativa 

privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidencia, não 

podem primar sobre o direito fundamenta à vida, que está em jogo quando se discute a 

tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumental no sentido de que, através 

dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida humana (Silva, 

1995) 

Observe-se que o Art. 1706, inciso VI, da mesma Lei Fundamental, não ‗subordina o 

desenvolvimento econômico à proteção do meio ambiente‘, como argumentam alguns, 

mas apresenta uma série de princípios que a ordem econômica deve observar, como os 

da livre concorrência, da propriedade privada, do pleno emprego, da defesa do 

                                                
6
 Artigo 170: ―A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional; 

propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do meio ambiente; 

redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País‖. 
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consumidor e da ‗defesa do meio ambiente‘. Defender não significa subordinar o 

desenvolvimento, mas desenvolver em harmonia com o meio ambiente, que é o que se 

pretende com o desenvolvimento sustentável, a nortear a ação reguladora dos órgãos 

públicos. No Brasil, são as resoluções do CONAMA que estabelecem normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente, ecologicamente equilibrado (Goldemberg, 2004). 

Assim é que a gestão ambiental vem ganhando peso nas administrações municipais, 

ao longo das últimas décadas. Um importante marco desse processo foi a Lei 6.938/81, 

que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), onde está explicito que os 

municípios poderão elaborar normas ambientais concorrentes, desde que não entrem em 

conflito, com os níveis federal e estadual.  

Com a Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais ― ordenamento jurídico 

nacional, tipificando as irregularidades, disciplinando, de forma específica, a cobrança de 

multas por infração ambiental e introduzindo o princípio da responsabilidade, que obriga 

os infratores a indenização ou ao reparo aos danos ambientais, independente da culpa ― 

coube, também, ao município, o direito à aplicação de tais institutos, desde que disponha 

de uma secretaria de meio ambiente (ou órgão equivalente) ou de um Conselho de Meio 

Ambiente, integrado(s) ao Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 

A visão de que é preciso ―pensar globalmente e agir localmente‖ está vinculada ao 

fato de que é no nível local que os problemas ambientais deixam de ser difusos e se 

tornam pontuais e pessoais. O Brasil tem um explícito arcabouço jurídico para a área 

ambiental, mas a lei é apenas uma alavanca que requer força política e/ou social para 

tornar-se efetiva. Segundo o Instituto Cidadania (2006), a gestão organizada dos bens 

públicos locais e das reservas naturais, a geração de uma cultura de respeito aos 

interesses da comunidade, por parte dos atores públicos e privados (e pode-se 

acrescentar: por parte, principalmente, da própria comunidade), a busca de soluções 

concretas e diferenciadas, em cada localidade, são caminhos que passam pela gestão 

local do capital natural de que uma região dispõe.  

Essa constatação é reforçada por Pinheiro (2007), ao colocar a necessidade de uma 

revisão da legislação ambiental brasileira, pois a atual não atende à demanda ambiental 

nacional, por não respeitar as diferenças regionais e o regime federativo constitucional. 

Da mesma forma, porém de modo articulado, seria necessário revisar o sistema erigido 

nessa mesma base legal. A título de exemplo, cita a pressão constante, sobre o IBAMA, 

para licenciar obras e atividades, antes autorizadas pelos órgãos estaduais e a dificuldade 
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dos municípios de assumirem sua competência constitucional, para fiscalizar e licenciar 

empreendimentos, face aos conflitos com os estados e com o governo federal7. Tudo isso, 

segundo ele, ―por falta de uma lei complementar que ponha fim a esses 

desentendimentos, quanto a normas de cooperação entre entes federados, vácuo legal 

que fragiliza o atual Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e faz surgir posições 

radicalizadas, quanto à aplicação da norma constitucional‖.  

Há tentativas de consolidação das leis ambientais, desde o início da década de 90, 

com uma iniciativa do então presidente Collor de Mello, por ocasião da Rio-92. 

Atualmente, encontra-se em análise, no Congresso Nacional, o projeto de lei do Deputado 

Federal Bonifácio Andrada (PSDB/MG), sobre a matéria: PL Consolidação das Leis 

Ambientais.  

Com o objetivo de apoiar as cidades brasileiras, no aperfeiçoamento da gestão 

ambiental urbana, o MMA, em parceria com o Ministério das Cidades, com o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e com o Programa das Nações 

Unidades para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), desenvolve o projeto 

―Estratégia de Apoio à Gestão Ambiental Urbana‖. Este visa inserir, nos instrumentos 

urbanísticos, a variável ambiental, como os Planos Diretores, e desenvolver, dentre 

outros, o Relatório GEO Cidades e a Avaliação de Vulnerabilidades Ambientais. 

Na dinâmica das sociedades complexas, pode-se afirmar que os processos de 

modernização produziram uma generalização de riscos e vulnerabilidades8, numa escala 

global, e que as populações estão desigualmente sujeitas a eles. Assim, a geração de 

populações vulneráveis remete a múltiplas dimensões das sociedades de riscos, desde os 

industriais e tecnológicos até os relativos ao ambiente urbano construído (Fahel et al, 

2006). 

Sob outra perspectiva, deve-se considerar, também, nessa questão de riscos e 

vulnerabilidade, as relações estabelecidas entre a saúde e as demais condicionantes que 

interferem no seu estado e que vêm ganhando vulto, para fins de uma discussão mais 

adensada na matéria. Neste campo, as interferências exercidas pelo ambiente (na saúde) 

começam a introduzir novas discussões, de cunho teórico e empírico, que se pautam pelo 

                                                
7
 E acrescenta: em reação a essa celeuma, surge a campanha, conduzida por setores do Ministério Público Brasileiro, e 

admitida por parcela do Judiciário, para federalizar conflitos de licenciamento, num processo que desgasta, ainda mais, as 

bases estruturais do sistema de controle ambiental. 
8
 O conceito de riscos ambientais, adotado pelo MMA (2007), relaciona-se à estimativa de danos ou prejuízos potenciais ao 

meio ambiente, calculada em função da probabilidade de ocorrência do dano e da intensidade de suas conseqüências ao 

meio afetado. Essa estimativa pode ser obtida de forma quantitativa ou qualitativa.  
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entendimento de que as variáveis ambientais, de cada sociedade, podem ter influencia 

significativa em um melhor ou pior estado de saúde (IBAMA, 2002). 

Para Fahel et al (2006), as influências do meio ambiente sobre a saúde podem ser 

observadas em duas direções: uma positiva, na medida em que ele pode promover o 

bem-estar e contribuir para a plena realização das capacidades humanas; e outra 

negativa, atuando ele como agente gerador da emergência e manutenção de patologias 

e, até mesmo, morte, em determinados grupos populacionais. 

Fatores relevantes de riscos à saúde são, por exemplo, os derivados de processos 

produtivos, que geram a contaminação por agentes químicos, com destaque para os 

agrotóxicos, chumbo e mercúrio. Segundo a OMS (2002), dos casos de intoxicação 

humana, por agrotóxicos, 70% ocorrem nos países em desenvolvimento. A exposição ao 

mercúrio metálico, gerado por uso industrial, acontece principalmente no Sul e Sudeste do 

País e, no caso da Amazônia Legal, em função da mineração de ouro. 

Os indicadores de saúde, no território nacional, mostram um quadro de diferenças 

acentuadas, de morbimortalidade, entre regiões e municípios. A taxa de mortalidade 

infantil na região Nordeste (52,4/1.000 nascidos vivos) é 3,5 vezes superior a do Sul 

(15,1/1.000). Quando a questão passa para as mortes por causas respiratórias, a situação 

se inverte, identificando-se maior incidência nas regiões Sul e Sudeste, onde as 

respectivas patologias corresponderam a 16,22% das internações hospitalares, em 2000, 

ocupando o segundo lugar entre as doenças mais prevalentes, passando a ocupar o 

primeiro lugar, em 2005, com 13,7% das internações (RIPSA, 2006). Em São Paulo, há 

uma forte correlação entre o aumento de poluição e a incidência de doenças respiratórias, 

que respondem por 20% a 25% dos atendimentos no sistema de saúde e por 10% a 12% 

da mortalidade. Outro fator contribuinte é a prática corrente de queimadas, em extensas 

áreas agrícolas. Em Alta Floresta, Mato Grosso, foi registrado um aumento de 20 vezes 

no número de pessoas acometidas de problemas respiratórios, durante um episódio de 

queima da biomassa (IBAMA, 2002)  

Por ocasião da declaração da Agenda 21, o Brasil assinou e ratificou algumas 

convenções, relacionadas, diretamente, às questões de saúde e meio ambiente, no País, 

destacando-se: a Convenção da Biodiversidade Biológica, a Convenção das Mudanças 

Climáticas, a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, sobre a Proteção da 

Camada de Ozônio.  
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Uma clara evidência da dimensão e da importância do disciplinamento das questões 

ambientais, no âmbito local, foi a criação da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano (SRHU), na nova estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente (Decreto 

6.101, de 26 de abril de 2007)9, com um específico Departamento de Ambiente Urbano, 

que, a partir de então, é responsável pela condução da política ambiental urbana e pela 

definição de estratégias para a implementação de programas e projetos, em temas 

relacionados com a avaliação e a mitigação de vulnerabilidades e fragilidades ambientais, 

em áreas urbanas, e pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos locais e 

regionais de planejamento e gestão, que incorporem a variável ambiental.   

Os ecossistemas, constantemente expostos à pressão das atividades humanas, 

estão sujeitos a progressivas vulnerabilidades e apresentam evidências de que a 

resistência do ambiente natural não é infinita. Por isso, surge um número crescente de 

mecanismos e políticas para a tutela ambiental e, sucessivamente, para a promoção de 

um desenvolvimento sustentável. E, como decorrência, vem o processo de planejamento 

para o ordenamento do espaço, um meio sistemático de se conhecer a situação atual, 

para se ter clareza satisfatória de onde se pode chegar, utilizando-se melhores caminhos, 

para o alcance de melhores resultados.  

2.2.1. Planejamento: Ordenamento do Espaço 

Ao longo da história, até se formarem as primeiras cidades, os homens planejaram 

seu espaço buscando atender a preceitos religiosos, de estética ou de conforto. Com os 

gregos10, inicia-se a preocupação com o planejamento dos centros urbanos, que perdura, 

da Grécia Antiga à época da Revolução Industrial. De certa maneira, a história das 

ciências e os paradigmas dentro dos quais governaram-se as sociedades refletiram-se na 

forma de idealizar os processos e a organização territorial, com os chamados 

planejamentos setoriais, com maior desenvolvimento nas áreas econômicas e de recursos 

hídricos. Assim, é que a cidade foi composta e planejada ―por partes‖, sem a preocupação 

de torná-las iterativas.  

O Planejamento Territorial era feito para permitir condições melhores para habitar, 

trabalhar, recrear e circular e, assim, levar ao alcance níveis de produção que 

permitissem ao país atuar entre as nações amigas. Tratava-se de uma atividade exclusiva 

                                                
9
 Substituiu a antiga Secretaria de Recursos Hídricos, criada em 1995. 

10
 Aristóteles, por exemplo, foi considerado o ―grande teórico da cidade‖. 
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do poder público (Phillipi Jr. et al, 2005). Conceitualmente, o planejamento territorial é um 

processo que ―ordena, articula e equipe reacionalmente o espaço, destinando as partes e 

o todo a diversas atividades da vida‖ (Phillipi Jr., 1988:198). Envolve no seu 

desenvolvimento aspectos físicos, político-institucionais, sociais, econômicos e 

ambientais. 

Historicamente, no Brasil, os documentos de alerta que nortearam os primeiros 

regulamentos de proteção ambiental, nas décadas de 1800, foram escritos por 

naturalistas, trazidos pelo Império, que já se preocupavam com a proteção das florestas, 

para a conservação dos recursos hídricos. Um exemplo de solução de um problema 

específico e localizado é o reflorestamento, ao longo dos cursos d‘água do Maciço da 

Tijuca, no Rio de Janeiro, como forma de estimular e garantir a qualidade da água. Nos 

anos 1930, foram modelados os planejamentos de recursos hídricos e de gestão de 

bacias hidrográficas, para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Nos anos 1950-1960, quando os conceitos de desenvolvimento e de 

subdesenvolvimento adquirirem relevância, o planejamento econômico passa a ter maior 

importância, ligado a parâmetros econômicos, como o Produto Interno Bruto (PIB), e se 

torna comum em vários níveis de governo, apresentando, porém, vários problemas, como 

rigidez e falta de comunicação entre planejadores, administradores, políticos e sociedade.  

Nesse período, surge nos Estados Unidos uma visão um pouco diferenciada de 

planejamento, com preocupações voltadas para os impactos ambientais, resultantes de 

grandes obras estatais. O atendimento a demandas sociais, como geração de emprego, 

apresentava, todavia, como uma de suas conseqüências, um crescimento inadequado 

das cidades. Durante quase vinte anos, debateu-se no Congresso Americano a 

necessidade de se exigir estudos prévios de impacto ambiental, o que culmina com a 

publicação, em 1969, da Política Ambiental Americana (NEPA11), que exigia 

considerações ambientais, no planejamento e nas decisões sobre projetos de grande 

escala.  

A idéia propaga-se e vários países debatem temas diversos, como avaliação de 

impactos ambientais, planejamento e gerenciamento ambiental. Aderem à discussão, na 

década de 70, a Europa Ocidental, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão; e, na 

década de 80, a América Latina, Europa Oriental, União Soviética e Sul e Leste Asiático. 

                                                
11

 National Environmental Policy Act (NEPA). 
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Finalmente, na década de 90, passam a participar do debate os países da África, do 

mundo árabe e a China.  

O envolvimento do Brasil ocorre, oficialmente, em 1981, quando é publicada a 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), mediante edição da Lei 6.338/81, com 

prioridade para o aumento da industrialização, que marcou as décadas de 1960 e 1970, 

quando se teve pouquíssima preocupação com o meio ambiente. Com a PNMA, criou-se 

o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), formularam-se diretrizes de avaliação de impactos, planejamento e 

gerenciamento e zoneamentos ambientais usando-se como unidades de planejamento as 

bacias hidrográficas.  

Como comenta Santos (2007:21), ―foi a primeira vez que, explicitamente, surgiu uma 

proposta de planejamento ambiental no Brasil, como forma de orientação de ordenamento 

territorial. A Lei 6.938/81 era densa e se baseava em concepções modernas de avaliação 

e gerenciamento do espaço‖. Os primeiros estudos de avaliação de impacto refletiam a 

existência de ―sistemas de planejamento‖, de caráter ambiental, mas referenciados por 

obras públicas, sendo os métodos adotados um somatório de avaliações de 

custo/benefício, segundo técnicas desenvolvidas entre os anos 30 e 70.  

Como se sabe, desde o final da década de 1960, ocorre uma releitura dos 

fundamentos conceituais de desenvolvimento. Ganham destaque modelos alternativos, 

considerando benefícios desvinculados do aspecto puramente econômico, bem como 

identificação de características negativas do mundo desenvolvido, como poluição e 

degradação ambiental. As antigas premissas de planejamento, com base em definições 

econômicas e de caráter setorial, não mais serviam como referência. Passou-se, então, a 

questionar suas diretrizes, discutindo-se tanto aspectos relacionados ao processo em si, 

como o papel dos planejadores, sua objetividade e imparcialidade, porque e como o 

público deveria ser envolvido e, mesmo, como intervir no manejo das regiões. 

Na década de 80, tempo em que o ambiente e o desenvolvimento já não podiam ser 

apresentados separadamente, grupos governamentais organizam-se para implantar 

planejamentos regionais, unindo esforços para incluir conceitos ecológicos, econômicos e 

políticos em planejamento de caráter regional e urbano, mas, quase sempre, barrados por 

dificuldades institucionais. O ecodesenvolvimento propunha observar as potencialidades e 

fragilidades dos sistemas que compunham o meio e estimular a participação popular.  
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No Brasil, naquela década, o planejamento ambiental é incorporado pelos órgãos 

governamentais, instituições, sociedades e organizações. No período, destacam-se a 

Resolução CONAMA 001/86, que cria a obrigatoriedade de estudos prévios de impacto 

ambiental, para atividades de elevado potencial poluidor, e os diagnósticos, realizados 

pelos órgãos ambientais, visando à criação de Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

Todavia, esse conjunto de informações, conclusões e proposições, de estudos 

diversificados, elaborados com objetivos, concepções e métodos diferentes, tornou-se de 

difícil utilização, para compor o sistema de planejamento de uma dada região. 

Com as premissas do desenvolvimento sustentável, propugnadas no relatório 

―Nosso Futuro Comum‖, voltadas a atender às necessidades do presente sem 

comprometer o atendimento às gerações futuras, passa-se a ter, vinte anos após o 

encontro de Estocolmo, as bases para um acordo internacional, norteador de futuros 

planejamentos ambientais. Por sua vez, n Rio-92, nos caminhos propostos pela Cúpula 

da Terra, sobressai-se ― além da Convenção sobre mudanças climáticas, da Convenção 

sobre diversidade biológica, dos Princípios para manejo e conservação de florestas e da 

Declaração do Rio ― a famosa Agenda 21. Dentre os quarenta capítulos que a compõem, 

versando sobre diferentes temas, o Capítulo 7 faz especial referência ao planejamento 

urbano e rural, recomendando a avaliação das atividades humanas, do uso da terra e da 

ordenação desejada dos espaços, dentro dos preceitos de desenvolvimento sustentável, 

desdobrados em suas dimensões econômica, social, ambiental, política e cultural. Face a 

isso, os processos de planejamento começaram a estruturar-se dentro de uma nova 

ordem. 

É, então, na década de 1990, que, no Brasil, o planejamento ambiental é 

incorporado aos Planos Diretores Municipais, obtendo-se, a partir daí, informações mais 

contundentes, sobre sociedade e meio ambiente, advindas da preocupação com a vida, 

em geral, mas, sobretudo, com o ser humano.  

Mas é com a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433/97, resgatando 

antiga prática de planejamento, que novas perspectivas positivas se apresentam, 

inclusive para o setor ambiental, com instrumentos inovadores: regionalização do sistema 

de gestão, por meio de Conselhos Estaduais; implantação de Comitês de Gestão de 

Bacias Hidrográficas, com participação do Estado, Municípios, sociedade civil e usuários 

da água; e inserção do princípio ―poluidor/usuário-pagador‖, com a regulamentação da 

outorga e cobrança pelo uso da água, para captação e lançamento de efluentes.  
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Para o MMA12, as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos têm se 

desenvolvido de forma desarticulada. Um problema decorrente dessa situação pode ser a 

limitação da gestão de bacias às questões de manejo dos recursos hídricos e à realização 

de obras hidráulicas e de saneamento sem considerarem-se os demais recursos e fatores 

ambientais envolvidos na gestão ambiental integrada de uma mesma bacia.  

Embora o planejamento ambiental já incorpore a perspectiva de desenvolvimento 

sustentável, preocupando-se com a manutenção de estoques de recursos naturais, 

qualidade de vida e uso adequado do solo, além do aspecto da conservação e 

preservação de sistemas naturais, ainda é comum a engenharia e a economia dominarem 

as tomadas de decisão. Os conflitos e oportunidades identificados nem sempre refletem 

considerações ecológicas e socioculturais, de forma adequada (Santos, 2007). Diversas 

experiências de planejamento baseado na comunidade já começam a emergir em vários 

países do mundo. 

Há toda uma conjuntura local que explica o descompasso, enraizadas nas respostas 

históricas do Brasil aos movimentos mundiais para a conservação ambiental, como as 

deficiências e imperfeições do processo de planejamento. É o caso de ausência de 

avaliação ambiental no planejamento de políticas, na elaboração de planos e programas e 

no controle de metas de sustentabilidade, amplamente utilizada em outros países. 

Para Phillipi Jr. et al (2005:628/658), "o desafio científico nesse limiar histórico é 

determinar quais os enfoques intelectuais que podem ser utilizados para entender esse 

processo de transformação ambiental. É necessário saber conhecer e avaliar quais os 

mecanismos científicos mais eficientes para diagnosticar e prognosticar essas 

modificações (...) O planejamento ambiental é uma atividade de extremo dinamismo e 

evolução constante. Essa evolução implica necessariamente em uma constante mudança 

de enfoques e paradigmas frente à questão ambiental‖. 

A seguir, são apresentados, de forma mais detalhada, os instrumentos de 

planejamento e de gestão ambiental utilizados no Brasil. 

2.2.2. Instrumentos Administrativos de Gestão Ambiental  

Estabelecidos para viabilizar a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), a maioria dos instrumentos administrativos de gestão ambiental tem caráter 

                                                
12

 Resultado de pesquisa realizada junto aos órgãos estaduais de meio ambiente (OEMA). 
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preventivo, consoantes com o Princípio da Prevenção, portanto, relevantes para promover 

um desenvolvimento sustentável. As matérias de que trata a Lei no 6.938/81, como a 

PNMA, o SISNAMA e o Cadastro de Defesa Ambiental, ganham status constitucionais, 

conforme teor dos artigos 225 e 23 da Lei Magna vigente. A PNMA objetiva não só a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, mas também compromete-

se a assegurar as condições para o desenvolvimento socioeconômico, da segurança 

nacional e da proteção da dignidade da vida humana.  

As entidades que integram o SISNAMA possuem competência para: a concessão de 

licenças, que deve ser feita tendo em vista os princípios da tutela ambiental e os preceitos 

legais pertinentes; a definição das áreas prioritárias de ação governamental, relativas ao 

equilíbrio biológico, atendendo aos interesses da União, Estados e Municípios; o 

estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao 

uso e manejo dos recursos ambientais; o desenvolvimento de pesquisas orientadas para 

o uso dos recursos ambientais; e a difusão de tecnologia de manejo do meio ambiente. 

Compete, também, às mesmas entidades, a divulgação de dados e informações 

ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; a adoção de medidas para 

a preservação dos recursos ambientais, com vistas a sua utilização racional e 

disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico 

propício à vida; a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 

indenizar os danos causados; e, ao usuário, a imposição de contribuição pela utilização 

de recursos ambientais, com fins econômicos. Dentre os instrumentos, propriamente 

ditos, de Gestão Ambiental, cabe destacar os que se seguem. 

Além do que já se expôs sobre Planejamento Ambiental, cabe acrescentar que o 

mesmo surgiu nas ultimas três décadas, em razão do aumento da competição por terras, 

água, recursos energéticos e biológicos, o que gerou a necessidade de organizar-se o 

uso da terra, de compatibilizar-se este uso com a proteção de ambientes ameaçados e de 

melhorar-se a qualidade de vida da população. O planejamento ambiental vem, também, 

como um auxílio à solução de conflitos que possam ocorrer entre as metas de 

conservação ambiental e as de planejamento tecnológico, e fundamentando-se na 

interação e integração dos sistemas que compõem o ambiente, tendo-se como estratégia 

estabelecer ações vinculadas a seus contextos e não isoladamente, levando-se em conta 

os eixos técnico, social e político (Santos, 2007). Visando-se à sustentabilidade, 
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geralmente considera-se critérios a longo prazo, mas busca-se estabelecer, também, 

medidas a curto e médio prazos.  

Dentre as múltiplas manifestações de planejamento ambiental, uma das mais 

importantes é a que corresponde ao fato de o mesmo pautar-se, predominantemente, 

pelo potencial e pelos limites que o meio apresenta e não pela demanda corrente ou 

eventual sobre a gestão. Todavia, embora sua concepção se baseie num elevado grau de 

interdisciplinaridade e integração de informações, quase sempre seus produtos, isto é, 

diretrizes, planos e programas, não refletem essa abordagem, resultando em uma soma, 

uma justaposição e não em interação, de fato. 

Almeida et al (2004), consideram o planejamento, do ponto de vista de uma técnica 

administrativa moderna, um processo que permite dar racionalidade à ação, que utiliza da 

criatividade para resoluções dos problemas a que se propõe. De qualquer maneira, cabe 

ao planejador encontrar estratégias que permitam discernir o que é factível do que não o 

é. Por essa razão, as múltiplas alternativas, dentro desses extremos, devem ser 

apresentadas à sociedade, que, assim, poderá participar da tomada de decisão, 

observando-se um grau mínimo de confiabilidade, de conhecimento e de qualidade das 

informações que a subsidiam. 

Todo tomador de decisão que passar por qualquer processo decisório irá deparar-se 

com três momentos (Santos, 2007: 152): (i) sistematização da questão ― definir, 

claramente, o que deve ser decidido e determinar os critérios que o fariam optar por uma 

e não outra alternativa; (ii) esclarecimento sobre as informações que subsidiaram as 

alternativas e as estratégias que as estruturaram, bem como as suas limitações técnicas; 

e (iii) prognóstico das conseqüências da decisão tomada e o estabelecimento de uma 

hierarquia entre as alternativas selecionadas. 

A estratégia do planejamento ambiental é adotada com base em dois instrumentos, 

o zoneamento ambiental, que define as diretrizes de uso e ocupação do solo e de 

apropriação de recursos naturais; e a avaliação de impactos ambientais, que se aplica ao 

estudo das possíveis conseqüências ambientais e sociais de projetos, públicos e 

privados.  

Por outro lado, quando se fala em Zoneamento, este deve ser entendido de modo 

unitário, englobando os seus vários tipos, seja urbano, industrial ou de áreas protegidas, 

tenha o mesmo origem tipicamente urbana. É mediante o zoneamento que se 
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estabelecem os critérios e parâmetros, a partir dos quais deverá ser procedida a 

delimitação de espaços territoriais, com objetivos de utilização especificamente definida. 

O zoneamento é a compartimentação de uma região em porções territoriais, obtida 

pela avaliação dos seus atributos mais relevantes e de suas dinâmicas. Cada 

compartimento é apresentado como uma ―área homogênea‖, ou seja, uma zona, ou 

unidade de zoneamento, delimitada no espaço, com estrutura e funcionamento uniforme. 

Zoneamento é, antes de tudo, um trabalho interdisciplinar, predominantemente qualitativo, 

mas que lança mão do uso de análise quantitativa, dentro dos seguintes enfoques: 

analítico ― com critérios adotados a partir do inventário dos principais temas; e sistêmico 

― com estrutura proposta para a integração dos temas e aplicação dos critérios, 

resultando em síntese do conjunto de informações (Santos, 2007). 

As bases constitucionais para o zoneamento são bastante amplas. A CF, em seu  

artigo 21, inciso IX13, fornece uma primeira referência do poder-dever da União, nessa 

matéria. Os Estados, por força do artigo 25, § 30, poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum. Seguindo a tendência de diversos 

países, as primeiras normas brasileiras, destinadas a estabelecer regras de zoneamento, 

tiveram por motivação a proteção da saúde humana14. 

Assim como o planejamento, o zoneamento também é adjetivado, para refletir a 

tipificação de unidades geográficas homogêneas, definidas por critérios pré-

estabelecidos.  

Nos termos do artigo 90, da Lei 6.939/81, inciso II, ―o zoneamento ambiental é um 

instrumento da política nacional do meio ambiente‖, que prevê a preservação, reabilitação 

e recuperação da qualidade ambiental. Com esse instrumento, pretende-se contribuir para 

o desenvolvimento socioeconômico, condicionado à manutenção, em longo prazo, dos 

recursos naturais e melhoria das condições de vida do homem. Aqui, se trabalha, 

essencialmente, com indicadores ambientais, que destacam as potencialidades, vocações 

e as fragilidades de cunho físico, biológico e antrópico das áreas a serem utilizadas. 

                                                
13

 CF/88, ―art. 21 – Compete à União (...) IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e 

de desenvolvimento econômico e social‖. 
14

 A Lei 5.027/66, que instituiu o Código Sanitário do Distrito Federal, foi um dos primeiros diplomas legais a tratar do 

Zoneamento urbano (ANTUNES, 1999). 
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À sua vez, as zonas industriais15 podem surgir ―espontaneamente‖ ou de forma 

induzida, pelo Poder Público. As zonas espontâneas surgem em determinados espaços 

geográficos, nos quais o acúmulo de capital conjuga-se: (i) com a existência de matérias-

primas (p.ex. zonas minerárias); (ii) com boas condições de comercialização do produto 

(p.ex., zonas portuárias); e (iii) com a existência de mercado e de mão-de-obra (p.ex., 

regiões metropolitanas), possibilitando a implantação de indústrias. As zonas induzidas 

são aquelas cuja localização é feita em razão de um planejamento econômico, resultante 

de determinada política de governo (p. ex., pólos petroquímicos) ou aquelas construídas, 

especificamente, para abrigar empresas (p.ex., Zonas de Processamento de Exportações 

– ZPE). 

A idéia de zoneamento é contemporânea à de urbanismo e, de fato, foi com o 

planejamento das modernas cidades industriais que surgiu a idéia de definir-se espaços 

urbanos voltados para fins determinados. ―Na verdade, tal conceito se funda em uma 

intervenção estatal sobre atividades industriais visando a diminuir ou manter ‗sob controle‘ 

os efeitos negativos que, inevitavelmente, são gerados pelo processo de crescimento 

econômico‖ (Antunes, 1999:99). 

Foi a partir da percepção de áreas críticas de poluição industrial que se iniciou um 

processo sistemático e coerente de delimitação de espaços urbanos, com finalidade de 

proteção ao meio ambiente. Nessas áreas, as zonas destinadas à instalação de unidades 

industriais serão definidas em esquema de Zoneamento, que seja capaz de compatibilizar 

essas atividades com a preservação e a proteção ambiental. Para que isso ocorra, a 

legislação define as seguintes categorias: (i) zona de uso estritamente industrial; (ii) zona 

de uso predominantemente industrial; e (iii) zonas de uso diversificado (Antunes, 1996). 

Por outro lado, se se trata de subsidiar políticas autônomas, para uso estratégico do 

território, recorre-se ao Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), que, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, é o instrumento que possibilita recuperar uma visão de 

conjunto de nação, enquadrando-se na noção contemporânea de política pública, tendo 

por horizonte a redução da desigualdade social e o respeito ao pluralismo, contribuindo 

para a prática de uma cidadania ativa e participativa, à medida que pressupõe a abertura 

de canais institucionais de diálogo com a sociedade, para fins de consulta, informação e 

co-gestão e articulando diversas possibilidades de abordagem, cada qual portadora de 

                                                
15

 As zonas industriais, em geral, resultantes da intervenção do poder público, tiveram sua origem na Inglaterra, em 1897, 

na região de Manchester. Na França, foi somente em 1950 que apareceram na região de Chalon-sur-Marne (Antunes, 

1999). 
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atores e temas específicos. Na ultima década, o ZEE tem sido utilizado pelo Governo 

como o instrumento principal de planejamento ambiental. 

Em 06/12/2007, foi assinado Decreto do Governo Federal autorizando a realização 

de Zoneamentos Ecológico-Econômicos, locais ou regionais, desde que referendados 

pelas comissões estaduais de zoneamento e aprovados pelas respectivas assembléias 

legislativas. A medida modifica a atual regulamentação, editada em 2002, que só 

reconhecia ZEE estaduais que compreendessem a totalidade dos seus territórios. A 

flexibilidade proporcionada permitirá mais agilidade no enfrentamento de problemas 

localizados e que exijam respostas mais rápidas dos governos municipais, estaduais ou 

federal,16 para prever vocações e desenvolver planos que envolvam proteção ambiental. 

Ao avaliar a implementação dos ZEE, quando se refere aos municípios, Egler (2003) 

ressalta que nas esferas administrativas, onde efetivamente os diferentes projetos se 

concretizam, é que se constata a inexistência de arranjos institucionais que tenham como 

responsabilidade decidir sobre o uso do território. 

A costa brasileira, por força de expressa disposição constitucional (art. 225, § 40) é 

um espaço territorial submetido a regime especial de proteção. Assim, para promover a 

gestão integrada da zona costeira e marinha, o Brasil dispõe do Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (GERCO), cujo objetivo é operacionalizar o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), de forma a garantir sua utilização sustentável, por meio 

de medidas de controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e 

ecossistemas costeiros. A lei 7.661/88 estabelece que o PNGC será implementado com a 

participação da União, dos Estados e dos Municípios17, por meio de órgãos e entidades 

integradas ao SISNAMA. Estabelece, ainda, um sistema especial de licenciamento para 

as atividades que impliquem alteração das características da Zona Costeira, devendo 

todas ser submetidas a Estudo de Impacto Ambiental (art. 60). Ao longo dos 20 anos do 

PNGC, houve um forte investimento do MMA para que os 17 Estados costeiros brasileiros 

estruturassem seus planos estaduais de gerenciamento costeiro. 

                                                
16

 Os ZEE podem ser representados em três escalas de aproximação, de acordo com a função que será desempenhada em 

cada caso: a menor escala, de 1:1.000.000, será aplicada para indicativos estratégicos e planejamento territorial e de 

gestão de ecossistemas; os indicativos de gestão e/ou ordenamento devem ser feitos, no mínimo, em escala de 1:250.000; 

e os indicativos operacionais (de gestão), como planos diretores municipais e planos de gestão ambiental, como de usos de 

áreas de preservação permanente, exigem a aproximação de, no mínimo, 1:100.000. 
17

 Após 20 anos de criação do PNGC, o município de Itapoá, em Santa Catarina, é o primeiro no País a ostentar um plano 

de gerenciamento costeiro municipal (Ambiente Brasil – Portal Ambiental). 

https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L7661.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_arquivos/pngc2.pdf
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=35186
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A estrutura do PNGC envolve: (i) o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 

(Projeto Orla), que busca o ordenamento dos espaços litorâneos sob domínio da União, 

aproximando as políticas ambiental e patrimonial18 com ampla articulação entre as três 

esferas de governo e a sociedade; e (ii) o Programa de Avaliação do Potencial 

Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), que se origina 

de duas linhas básicas de motivação: a primeira reflete o compromisso assumido pelo 

Brasil, quando da ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

que atribui, aos Países costeiros, direitos e responsabilidades, quanto à exploração, 

conservação e gestão dos recursos vivos de suas Zonas Econômicas Exclusivas; e a 

segunda linha de motivação tem origem na própria dinâmica interna e na evolução da 

atividade pesqueira nacional.  

Na ausência de medidas de ordenamento eficientes, tem ocorrido a depleção e a 

conseqüente queda na rentabilidade econômica, verificadas para importantes estoques, 

ao longo da costa brasileira. Todo o setor da pesca, no Brasil, está diante de graves 

questões dessa natureza, e o REVIZEE deixa claro que nada menos de 80% dos 

recursos pesqueiros nacionais estão ameaçados pela sobrepesca19 (Goldemberg, 2004). 

Já o zoneamento agrícola ou agrário é uma transposição, para a área rural e 

atividade agrícola, das disposições de zoneamento, originalmente concebidas para as 

regiões urbanas. 

O Estatuto da Terra20 foi a primeira norma a dispor sobre a questão, estabelecendo 

competência ao atual Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para 

realização de zoneamentos homogêneos, do ponto de vista socioeconômico e das 

características da estrutura agrária.  

Posteriormente, com a Lei Agrícola21, coube ao poder público a atribuição de 

―realizar Zoneamentos agroecológicos que permitam estabelecer critérios para o 

disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades 

produtivas, bem como para a instalação de novas hidrelétricas‖. 

                                                
18

 Trata-se de ação conjunta do MMA com o Ministério do Planejamento, no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU). 
19

 Segundo a ONU, a aqüicultura é o setor alimentar em mais rápido crescimento, no mundo. Os últimos relatórios dizem 

que 52% dos recursos pesqueiros já estão plenamente explorados; 25%, sobre-explorados (dos quais 7%, já esgotados); e 

20%, moderadamente explorados. As previsões da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) afirmam que, apesar da crise, a pressão sobre os estoques triplicará o ritmo atual, até 2050. 
20

 Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
21

 Lei 8.171, de 17 de Janeiro de 1991 (artigo 19, inciso III). 
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Por fim, o inciso III, do artigo 225, da Lei Fundamental, estabelece que espaços 

territoriais e seus componentes devem ser especialmente protegidos, por parte dos três 

níveis da Administração Pública. A demarcação das áreas protegidas é feita com base 

no poder de polícia e de delimitação legal do exercício de direitos individuais, em 

beneficio da coletividade, de que é dotado a Administração Pública. A dificuldade para 

preservar a existência de unidades de conservação é muito grande, na ocorrência de 

escassez de recursos econômicos, na área. Por isso, é normal e fortemente criticada a 

sua simples criação, sem a correspondente definição de fonte de recursos.  

No âmbito do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira (PROBIO), o MMA promoveu a revisão/atualização das Áreas e 

Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios 

da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. Assim, constam, hoje, no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação: 306 unidades de conservação, validadas pelos 

órgãos gestores, sendo 257 sob gestão federal, 47 unidades estaduais e 2 unidades 

municipais. Para Philippi Jr. et al (2005), essa vantagem competitiva do Brasil em termos 

de produção de recursos naturais precisa ser compreendida em um pacto de 

conformidade entre setores público, empresarial e sociedade civil, para uso apropriado e 

de forma sustentável. 

Quanto ao Licenciamento Ambiental, um dos mais eficazes instrumentos de 

gestão ambiental, traduz em uma obrigação legal, prévia à instalação de qualquer 

empreendimento ou atividade potencial ou efetivamente capaz de alterar as condições do 

meio ambiente, sobressaindo-se como uma de suas mais expressivas características a 

participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas. 

As Licenças são outorgadas a partir de um conjunto de normas jurídicas, técnicas e 

administrativas, que consubstanciam direito e obrigações. Como esclarece Antunes 

(1996), o licenciamento de qualquer atividade humana que interfira nas condições 

ambientais é tarefa tipicamente administrativa e, desta forma, essencialmente sujeita às 

regras gerais do Direito Administrativo e, evidentemente, às normas especiais de Direito 

Ambiental. Em assim sendo, somente são permitidas práticas e condutas cujos impactos 

ambientais22 estejam compreendidos dentro dos padrões técnicos estabelecidos por ato 

regular da Administração Pública, naquilo que diz respeito aos indicadores ambientais.  

                                                
22

 A Resolução CONAMA n. 001/86 define impacto ambiental como ―qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetem: (i) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) as atividades sociais e 

javascript:document.form_inicio.submit();
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A CF/88, em seu artigo 24, estabeleceu competência concorrente para a disciplina 

das questões ligadas ao meio ambiente, o que implica na possibilidade de disposição 

sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa. Essa faculdade 

é compartilhada pelos órgãos ambientais, como partes integrantes do SISNAMA. 

No Brasil, no âmbito estadual, predomina, com algumas variações, modelo de 

organização institucional, para a gestão ambiental, orientado por uma concepção 

sistêmica e participativa, que se caracteriza pela existência de uma secretaria de estado, 

uma ou mais entidade a ela vinculadas, um ou mais órgãos colegiados e um fundo para o 

financiamento de ações de proteção ambiental, onde se destacam os conselhos de meio 

ambiente, único fórum de negociação de conflitos existentes no interior do sistema. Os 

sintomas mais comuns é a sobrecarga dos conselhos, devido à necessidade de tratar dos 

licenciamentos ambientais, em detrimento do aperfeiçoamento da política ambiental. 

A municipalização do licenciamento de algumas atividades de impacto local23, que 

vem ocorrendo em alguns estados brasileiros, busca maior envolvimento dos municípios 

na gestão ambiental, agregando novos agentes ao processo e aproximando do cidadão a 

tomada de decisão, principalmente nas questões de incômodos ou conflitos de 

vizinhança, que podem ser mais bem gerenciadas no âmbito municipal24.  

A Resolução CONAMA 237/97 estabeleceu alguns princípios para a 

descentralização da gestão ambiental, tendo em vista o licenciamento ambiental: 

implementação de Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação 

social; e profissionais legalmente habilitados.  

A linha de demarcação união/estado é bastante clara, mas há divergências quanto à 

aplicabilidade do conceito de impacto local, como de competência municipal. As 

classificações estão sempre associadas ao pequeno porte das suas atividades e a pouca 

complexidade das suas operações. Há entendimento de que apenas um largo exercício 

dessa competência, por parte dos municípios, poderá definir e consubstanciar um 

discernimento pleno da questão (Souza, 2003). 

                                                                                                                                               
econômicas; (iii) a biota; (iv) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) a qualidade dos recursos 

ambientais‖. 
23

 Considera-se que há impacto local, ―quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações‖ (FEEMA, 1990a). 
24

 O processo de descentralização ocorre mais intensamente em alguns Estados como: Rio Grande do Sul, em 187 dos 

496; Bahia, em 56 dos 417 municípios; Rio de Janeiro, em 21 dos 91; Minas Gerais, em 5 dos 853 e São Paulo, em 4 dos 

645. 
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Para Maglio (2007), o desenvolvimento de políticas de descentralização não devem 

impor ―a reprodução das tendências de aplicação cartorial de instrumento de gestão e as 

estruturas burocráticas dos órgãos estaduais, forçadas por um planejamento 

excessivamente centralizado, mas permitir que os municípios se organizem de acordo 

com suas potencialidades e considerando suas desigualdades‖. Do ponto de vista dos 

municípios, encontram-se condições favoráveis para sua evolução, embora com 

dificuldades de estrutura, de recursos técnicos, de capacitação e de conhecimento da 

legislação. Segundo ele, a transformação das prefeituras em catalisadoras das forças 

econômicas e sociais regionais pode ser aferida pela proliferação dos consórcios de 

bacias hidrográficas, para recuperação de ambientes e impulsão da gestão de recursos 

hídricos25.  

A ANAMMA, enquanto representante dos órgãos municipais de meio ambiente, 

concorda com a atualização da legislação para os municípios brasileiros assumirem a 

gestão ambiental de seus territórios, mas não com a licença integrada urbanística e 

ambiental, emitida em conjunto por órgãos ambientais e urbanísticos municipais, prevista 

no Projeto de Lei 3.05726, de 2000, aprovado por uma Comissão Especial da Câmara 

Federal, em dezembro de 2007. Entende que os órgãos ambientais devem ser 

independentes para emitir licenças de acordo com parâmetros próprios, sem se submeter 

à força política que os órgãos urbanísticos normalmente possuem.   

Para a ANAMMA (1999) a estruturação da gestão ambiental municipal depende do 

fortalecimento dos Conselhos Ambientais, como instrumento efetivo, democrático e com 

poder deliberativo, para ampliar a participação da sociedade na escolha das opções de 

desenvolvimento e na aplicação de instrumentos de gestão ambiental, em especial, para 

a elaboração dos Planos Diretores. 

 Segundo o MMA, a política de desconcentração administrativa da gestão ambiental, 

em diferentes regiões de um estado, deveria considerar sua complementaridade com a 

política de descentralização da gestão ambiental para as instancias locais ― criação de 

agências regionais em municípios nos quais as demandas não extrapolem os interesses 

                                                
25

 Nesse mesmo sentido, Maglio (2007) destaca a experiência de descentralização da Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), que criou uma rede de 29 associações municipais para o enfrentamento 

conjunto de deficiências técnicas, carência de profissionais e realização de cursos de capacitação. 
26

 Trata-se de substitutivo à Lei Federal 6.766/79, de Parcelamento do Solo Urbano.  
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locais e direção dos esforços para áreas onde haja maior incidência de atividades de 

impacto regional27. 

Aborda-se, agora, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que possui dois 

papeis bem distintos: o de instrumento auxiliar do processo de decisão ― neste contexto, 

um método de análise sistemática, com parâmetros técnico-científicos, dos impactos 

ambientais, associados, no Brasil, a um determinado projeto; e o de instrumento de auxilio 

ao processo de negociação ― nesta vertente, político-institucional, atribui-se à AIA, um 

papel de interlocutora, entre projetos públicos e ou privados e a sociedade, na qual estes 

projetos estão inseridos (La Rovere, 1992).  

Inúmeros aspectos caracterizam um processo para a AIA, podendo-se destacar: 

conhecimento das possíveis alternativas da proposta (localização e ou processo 

operacional); descrição do local e do empreendimento projetado; definição dos limites 

espaciais da área; avaliação dos impactos nas etapas de planejamento, implantação, 

operação e desativação; definição de medidas mitigadoras e de um programa de 

monitoramento; e, ainda, de um padrão28 de qualidade ambiental29 desejado após a 

implementação do projeto.  

Ainda, segundo La Rovere (1992), a opção adotada pelo governo brasileiro foi a de 

vincular a AIA ao processo de licenciamento ambiental, nos órgãos setoriais (estaduais), e 

para atividades de caráter nacional, ao IBAMA. Com a Resolução CONAMA 01/86, cada 

estado adquiriu autonomia para conduzir, instruir e fiscalizar o processo de AIA, com 

procedimentos jurídicos apropriados. Como visto, não há qualquer previsão de 

envolvimento dos municípios, na análise desses empreendimentos de potencial poluidor 

significativo.  

Pelo lado da sociedade civil, o grande marco legal foi a Lei Federal 7.347/85, que 

instituiu a ação pública de injunção, ou processo legal, com base na qual um cidadão ou 

associação civil pode argüir a ilegalidade da AIA, ou mesmo, promover ação cautelar, 

objetivando evitar danos ao meio ambiente. 

                                                
27

 Resultado de pesquisa realizada junto aos OEMA. 
28

 Segundo FEEMA (1990a), em sentido restrito, padrão é o nível ou grau de qualidade de um elemento (substancia ou 

produto), que é próprio ou adequado a um determinado propósito; são ―limites quantitativos e qualitativos oficiais, 

regularmente estabelecidos‖. 
29

 Também, segundo FEEMA (1990a), entende-se por qualidade ambiental: ―O estado do meio ambiente, como 

objetivamente percebido, em termos de medição de seus componentes, ou subjetivamente, em termos de atributos como 

beleza e valor‖ (Munn, 1979); ―É o estado do ar, da água, do solo e dos ecossistemas, em relação aos efeitos da ação 

humana‖ (Horberry, 1984).  



85 

Se hoje essa avaliação preventiva pode ser considerada como uma modalidade já 

usual na seleção de intervenções é, sobretudo, graças aos princípios e métodos 

propostos, pela primeira vez, de maneira sistemática e exaustiva, na Política Ambiental 

Norte Americana (NEPA), em 1969, e em suas sucessivas regulamentações, a que o 

Brasil, a seu tempo, associou-se, como citado anteriormente. 

Desde o final dos anos 60, foram propostos e adotados muitos outros instrumentos, 

que têm contribuído para os objetivos de salvaguarda e de maior sustentabilidade do 

desenvolvimento, como sejam: análise do impacto de tecnologias; análise de custo-

benefício; análise de risco; análise multi-critério; análise de impacto social (Bina, 2004). 

A realização de avaliações de impacto ambiental mais abrangentes, excedendo a 

esfera de projetos isolados e envolvendo a análise de interferências sobre o meio 

ambiente de políticas, planos ou programas de desenvolvimento, configura uma nova 

percepção de planejamento, no setor ambiental: a Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE). Uma abordagem preventiva, de inserção da variável ambiental já na fase de 

formulação de políticas e planejamento, pela qual se busca o equilíbrio entre objetivos 

econômicos, sociais e ambientais, reduzindo-se parcela de riscos e incertezas, muitas 

vezes traduzidos em maiores custos e prazos para a implementação de futuros projetos. 

O MMA, coerente com sua política de promoção da ―transversalidade‖, tem investido 

no estudo de novos instrumentos de gestão que possibilitem a incorporação da dimensão 

ambiental no planejamento dos diversos setores de desenvolvimento do governo (energia, 

transporte, habitação, saneamento etc.). Nesse contexto, a AAE surge como um 

instrumento de gestão ambiental capaz de subsidiar a tomada de decisão, no âmbito do 

processo de formulação de políticas, planos e programas de governo, tentando-se 

assegurar efetiva incorporação da dimensão ambiental no planejamento estratégico do 

País. Essa incorporação constitui passo fundamental, rumo à sustentabilidade, no médio 

e longo prazo, respondendo às demandas de compatibilização entre desenvolvimento 

econômico e conservação ambiental, além de possibilitar o diálogo intersetorial, na busca 

de alternativas de desenvolvimento ambientalmente equilibradas, economicamente 

viáveis e socialmente justas. 

A importância da inserção da variável ambiental no planejamento evidencia-se na 

relação benefício-custo dos projetos de desenvolvimento, considerando os diversos 

grupos sociais afetados. Da mesma maneira pode-se considerar a inserção da relação 

risco-benefício. A questão ambiental tem uma complexidade e um dinamismo 
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desproporcional em relação à capacidade humana de ação intelectual, sendo um dos 

meios mais eficientes de enfocá-lo o de trabalhar no plano preventivo (Philippi Jr. et al, 

2005). 

O último instrumento administrativo de gestão ambiental de interesse a ser, aqui, 

ressaltado é o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), que 

representa uma garantia de prestação, à população, de informações relativas ao meio 

ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las e divulgá-las, quando inexistentes. 

O SINIMA será tão mais útil quanto mais favorecer a compreensão dos principais 

problemas ambientais de um território, pressupondo-se que revele capacidade de 

oferecer aquelas informações de que se possa extrair as características do fenômeno sob 

análise, em cada caso concreto. O que se poderia chamar de inventário ambiental, isto é, 

a seleção da informação e o reconhecimento do seu grau de importância, para a 

elaboração dos respectivos diagnósticos e prognósticos, necessários ao entendimento do 

fenômeno, de suas circunstâncias e conseqüências ― seria um dos princípios a presidir 

ao início do processo de planejamento e de tomada de decisão, no setor ambiental. 

2.2.3. Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental 

Os Instrumentos Econômicos estão sendo usados, de forma crescente, em muitos 

países, como mecanismos para melhorar o desempenho da gestão ambiental. Incluem: 

desde multas ou sanções, que são ligadas aos tradicionais regulamentos, do tipo 

comando e controle; taxação e/ou subsídio e mecanismos baseados em direitos de 

propriedade comercializáveis; até incentivos materiais e simbólicos. No Brasil já se 

adotam, entre outros, royalties, compensações fiscais, cobranças especiais ao usuário de 

água, tarifa de efluentes industriais, ICMS-Ecológico, inspeção veicular e tributação 

florestal.  

Entretanto, os instrumentos de gestão ambiental, no Brasil, baseiam-se ainda, 

fundamentalmente, na ação fiscalizadora e policial das agências estaduais de meio 

ambiente e muito pouco em incentivos econômicos, que complementem estes sistemas 

de comando e controle. O princípio do poluidor/usuário-pagador vem sendo utilizado na 

Europa, desde a década de 1970. 

Segundo Philippi Jr. et al (2005), a administração pública desde a CF/88 tem-se 

pautado por uma ação em prol da descentralização. Nesse aspecto, a desregulamentação 

e o enxugamento dos gastos públicos demandam novos princípios de planejamento 
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ambiental, uma vez que essa descentralização vem sendo implementada por meio de 

parcerias entre os setores públicos, privados e a sociedade organizada. Nesse sentido, 

torna-se cada vez mais importante, também, poder computar nos processos 

socioeconômicos os custos advindo da poluição, considerados até então como 

externalidades. 

Para Margulis et al (1997), o fato de o principal instrumento de gestão ambiental ser 

ainda o licenciamento ambiental é prova da incapacidade de se introduzirem novos 

instrumentos. Enfatiza a importância de estímulos a formas de incentivos para acordos 

voluntários, em que se daria uma livre negociação entre poluidores e a comunidade 

afetada e em que a interferência do Estado seria mínima. 

Embora possam ser considerados como alternativas economicamente eficientes e 

ambientalmente eficazes, para complementarem as estritas abordagens de comando e 

controle, os custos administrativos, diretos e indiretos podem ser mais elevados, face às 

exigências de monitoramento e de outras atividades de fiscalização, podendo haver a 

necessidade de esforços adicionais, a fim de fazer-se frente às mudanças institucionais e 

de projetos que surgem de sua aplicação (MMA, 1997). 

Assim, o ICMS Ecológico foi idealizado como alternativa para estimular ações 

ambientais, no âmbito municipal e, ao mesmo tempo, possibilitar o incremento de suas 

receitas tributárias, com base em critérios de preservação ambiental e de melhoria de 

qualidade de vida. Estados como Paraná30, Minas Gerais31, Rio Grande do Sul, São 

Paulo, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já possuem legislação em vigor e 

promovem ações individuais ou projetos conjuntos entre municípios, para soluções 

comuns, como disposição de lixo, tratamento de esgotos e preservação de unidades de 

conservação.  

No Estado Rio de Janeiro, a Lei do ICMS Verde foi aprovada, em outubro de 2007, 

com a alteração da Lei 2.664/96, que dispõe sobre a repartição do ICMS entre estado e 

municípios. O repasse verde representará 2,5% do valor do ICMS distribuído aos 

municípios e será composto da seguinte forma: 45% para áreas conservadas (unidades 

de conservação, reservas particulares e áreas de proteção permanentes); 30% para 

qualidade da água; e 25% para a administração dos resíduos sólidos. As prefeituras que 

                                                
30

 No Paraná, o Município de Guaraqueçaba é um exemplo significativo, tendo aumentado sua arrecadação em, 

aproximadamente, 600%. 
31

 Em Minas Gerais, os Municípios de Betim, Contagem, Ipatinga, Uberlândia e Coimbra, após investirem em sistemas de 

disposição adequada de resíduos urbanos, atendendo a mais de 3 milhões de habitantes ou a 1/5 da população urbana do 

Estado, tiveram sensível incremento em sua receita tributária. 
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criarem suas próprias unidades de conservação terão direito a 20% dos 45% destinados à 

manutenção de áreas protegidas. 

Segundo Pires (2001), mais do que simplesmente determinar uma melhor repartição 

de receitas tributárias, o ICMS Ecológico representa uma ação governamental objetiva, 

―uma ação administrativa, política e comunitária, com tendência a tangenciar futuramente 

o modelo estatal de intervenção na política ambiental‖. Esclarece, ainda, que não se trata 

de uma nova modalidade de tributo ou uma espécie de ICMS, vinculado a atividades de 

cunho ambiental, mas indica uma maior destinação de parcela do ICMS aos municípios, 

em razão de sua adequação a níveis de controle legalmente estabelecidos, observados 

os limites constitucionais de distribuição de receitas tributárias e os critérios técnicos 

definidos em lei. 

A finalidade do ICMS Ecológico é estabelecida de acordo com as prioridades de 

cada estado, em geral, estimulando: ações de saneamento básico; manutenção de 

sistemas de disposição final de resíduos sólidos; execução de redes de tratamento de 

esgoto; manutenção de mananciais de abastecimento público; criação e manutenção de 

unidades de conservação; investimentos em educação e saúde; atividades agropecuárias; 

e incremento de ações fiscais, visando o aumento das arrecadações municipais. 

Na seqüência, cabe referencia aos Fundos Especiais de Meio Ambiente, com que 

as administrações municipais podem eventualmente contar, objetivando apoiar projetos 

destinados ao uso racional e sustentável dos recursos naturais, em seu território, bem 

como à manutenção e à recuperação da qualidade ambiental, de acordo com as 

prioridades da PNMA. Previstos na CF/88 e autorizados pela Lei Federal 4.320/64, em 

princípio, a Criação de Fundos Especiais de Meio Ambiente têm motivação de ordem 

econômica. A Lei 9.606/98, dispondo sobre crimes ambientais, determina que os valores 

arrecadados, em pagamento de multas aplicadas por infração ambiental, sejam revertidas 

ao Fundo ou, na sua inexistência, ao estado ou à União.  

Ao instituir o Fundo, o município define as respectivas fontes de recursos, que tanto 

podem ter origem em outras instancias da Administração Pública, como podem, 

eventualmente, originar-se de dotações orçamentárias ou da iniciativa privada ou de 

organizações-não-governamentais, nacionais e internacionais.  

Carvalho et al (2005), com base na Pesquisa de Informações Básicas Municipais, de 

2001, do IBGE, que abrange a totalidade dos 5.560 municípios brasileiros, buscaram 

mostrar a incidência e a distribuição dos Fundos de Meio Ambiente (Figura II.1).  
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Figura II. 1. Percentual de Municípios com Fundos Especiais de Meio Ambiente, segundo 

faixas de população 

Fonte: IBGE, 2001, in Carvalho et al, 2005 

Embora não haja qualquer exigência legal, com relação à necessidade da existência 

de Conselho de Meio Ambiente, para se instituir Fundos, constatou-se, na pesquisa, que 

estes existem em 29,7% dos municípios onde há Conselho. Por outro lado, é na Região 

Sul que se encontra a maior proporção de municípios com Fundo (42,7%), tendo 

surpreendido o resultado da Região Sudeste, com apenas 19,6% de municípios com 

Fundo: é o mais baixo resultado percentual, situando-se aquém da média brasileira. 

2.2.4. Instrumentos de Participação e Cidadania 

Os objetivos de gestão e controle ambiental não podem ser abordados sem que se 

considerem as outras demandas sociais. Nessa ótica, observa-se uma transição de uma 

política pública assistencialista para outra com uma dinâmica de autogestão. No entanto, 

todas as formas de intervenção, sejam legais ou administrativas, econômicas ou as de 

domínio social, todas estão permeadas por um princípio maior: a educação ambiental. A 

educação ambiental pode ser definida como um processo de formação e informação 

social orientado para o desenvolvimento de: (i) consciência crítica sobre a problemática 

ambiental; (ii) habilidades e instrumentos tecnológicos necessários à solução dos 

problemas ambientais; e (iii) atitudes que levem à participação das comunidades na 

preservação do equilíbrio ambiental (Philippi Jr. et al, 2005).   

A sociedade brasileira tem conhecido, desde a CF/88, um quadro favorável e 

estimulador à participação social. A descentralização, pela qual se atribuem funções e 

responsabilidades novas às municipalidades, particularmente no campo da saúde e da 

educação e, também, as funções designadas ao Ministério Público, associadas à imagem 
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que o mesmo adquiriu, aos poucos, junto aos movimentos organizados da sociedade civil, 

foram contribuindo para dar, à população, mecanismos de participação antes inexistentes. 

Por outro lado, o papel da mídia, acompanhando e investigando a ação pública, em várias 

dimensões, o aumento da consciência política nacional e as medidas de controle e 

aumento da transparência da gestão pública, têm contribuído na mesma direção. No 

entanto, apesar dos progressos em cidadania, o nível de participação social ainda 

continua baixo.  

O associativismo na sociedade, que parecia ganhar novas dimensões com os 

movimentos sociais urbanos da década de 1980, assumiu feições retrocedentes, na 

década seguinte. Não apenas as associações de moradores e as formas organizativas de 

vizinhança esgotaram seu movimento ascendente e ingressaram em um recuo visível, 

como o movimento sindical urbano também refluiu.  

É verdade que a sociedade ganhou, na década passada, novas formas 

organizativas, particularmente em torno das organizações não governamentais, que se 

desenvolveram de forma surpreendente, em todos os campos da vida civil, como: 

educação, gênero, defesa da criança, ciência e tecnologia, expressões culturais, crédito, 

cooperativas, direitos humanos e meio ambiente; particularmente, nestes dois últimos 

campos, em anos mais recentes. 

Simultaneamente, no período mencionado, novos atores ganharam expressão na 

sociedade, a exemplo do movimento dos sem terra, como a expressão mais importante 

do campo, o movimento dos sem teto, ainda em processo de constituição, e os atores da 

nova economia solidária, cooperativas, associações de coletores de resíduos sólidos e 

recicladores. De maneira idêntica, cresceram, desde os anos 1980, as organizações de 

defesa dos consumidores e agências territoriais: o primeiro relacionado à constituição de 

um ator social significativo na economia de massa, o consumidor, e o segundo, 

relacionado ao processo de constituição e fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais 

(APL).  

O crescimento do terceiro setor fez-se paralelamente ao de igrejas 

neopentencostais, que se disseminaram em todo o País e ganharam o campo da política, 

por meio de bancadas de parlamentares, em todas as instancias governamentais, 

chegando a se constituir, ao menos de fato, como partido político. 

Agregados à esfera governamental, desenvolveram-se os Conselhos Nacionais, 

estaduais e municipais, nas áreas da assistência social, da saúde, da educação, da 

segurança pública e do meio ambiente, dentre outras. Porém, apresentam níveis de 
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participação, grau de organização e capacidade de atuação muito diferenciadas, em 

função do tamanho do município, da importância política e social dos participantes e do 

apoio governamental. Assim, na maioria dos pequenos municípios, os conselhos não 

conseguiram ganhar estatura suficiente, para agir de forma independente e autônoma do 

Poder Municipal e, em conseqüência, desempenhar seu papel de controle social efetivo. 

Em municípios médios e grandes, as condições foram mais favoráveis, mas seu bom 

desempenho dependeu e depende da existência de uma escassa tradição participativa e 

de organizações sólidas e autônomas da sociedade civil. 

Todavia, uma nova prática se consagrou, em muitos espaços municipais, sobretudo 

na década passada, um pouco menos na presente, a saber: a do orçamento participativo. 

Consolidada em Porto Alegre, que lhe deu visibilidade e prestígio, disseminou-se em 

muitas municipalidades brasileiras, estimulando a participação social, na gestão do 

espaço público. 

No entanto, apesar das condições favoráveis, da ampliação dos canais de mútua 

influência, do surgimento de novos atores e de práticas inovadoras, a participação social 

compreende ainda uma parcela minoritária da população brasileira, caracterizando-se 

como limitada.  

Constituem-se como obstáculos à sua expansão, entre outros, a baixa escolaridade, 

o frágil nível de renda, a ausência de tradições comunitárias e associativistas, os altos 

custos da participação e o desgaste do campo político, o que alimenta o individualismo 

próprio das economias de mercado de massa (LIMA/COPPE/UFRJ, 2007).  

Nesse âmbito de ação, surgem os fóruns conhecidos como Conselhos Municipais 

de Meio Ambiente, um dos espaços de participação social, negociação de demandas, de 

interesses e de mediação de conflitos, que vêm se consolidando num conjunto expressivo 

de municípios brasileiros. Com caráter normativo e deliberativo, têm-se apresentado como 

a mais difundida forma de participação dos cidadãos, para legitimar as decisões locais. 

Ao mesmo tempo em que se apresenta um novo formato de relações entre Estado e 

sociedade, tende-se a institucionalizar a participação e possibilitar o início de uma nova 

cultura cívica. 

Cabe mencionar a existência de motivação, inclusive, de ordem econômica, para 

que os municípios criem Conselhos de Meio Ambiente, qual seja, a possibilidade de os 

mesmos exercerem atividades de licenciamento ambiental (prevista na Resolução 

CONAMA 237/97), pelas quais podem cobrar taxas, desde que regulamentadas, se para 
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isso implantaram o Conselho, ―com caráter deliberativo e participação social e, ainda, 

possuir em seus quadros ou a sua disposição, profissionais legalmente habilitados‖. 

Carvalho et al (2005), com base na citada Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais, buscaram mostrar a incidência e a distribuição dos Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente32 (Figura II. 2). 

 

Figura II.2. Percentual de Municípios com Conselho de Meio Ambiente, segundo faixas de 

população 

Fonte: IBGE, 2001, in Carvalho et al, 2005 

Nos 1.237 municípios que têm Conselho, vive quase a metade dos brasileiros 

(47,6%), justamente porque é aí que emergem as pressões com mais freqüência e 

intensidade, exigindo uma preocupação maior das administrações locais e dos 

movimentos sociais. Em geral, são os estados das Regiões Sul e Sudeste que 

apresentam maior incidência de municípios com Conselho. As exceções ficam por conta 

dos Estados do Amapá e de Roraima.  

Embora com um incremento em relação à pesquisa anterior (1999) — quando 1.177 

municípios tinham o referido Conselho (21,4%) — comparativamente a outros tipos de 

Conselhos, de maior incidência (como os de Saúde, Assistência Social, Educação, 

Crianças/Adolescentes e Emprego e Trabalho), o de Meio Ambiente ocupa a 6ª posição, 

neste ranking. Segundo Carvalho et al (2005), isto pode estar ocorrendo, dentre outros 

motivos, pela conjugação de duas situações: são poucos os repasses de recursos na área 

ambiental; e a existência de Conselhos está fortemente associada a esses repasses e à 

sua fiscalização.  

Surgem, também, as Áreas de Interesse Especial, que, segundo a pesquisa do 

IBGE, correspondem a toda área ―criada em função da preservação ambiental, cultural, 
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 Foram considerados apenas os municípios nos quais os Conselhos tenham se reunido pelo menos uma vez, em 2001. 
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paisagística ou do estabelecimento de um tipo especifico de uso do solo, como por 

exemplo, a habitação de interesse social‖. Portanto, abrangem interesses outros além dos 

especificamente ambientais. 

Carvalho et al (2005), com base na mencionada Pesquisa, investigaram a existência 

de legislação a respeito dessas áreas de interesse, o que lhes permitiu chegar à situação 

mostrada na Figura II.3. 

 

Figura II. 3. Percentagem de Municípios com Legislação sobre Áreas de Interesse 

Especial, segundo faixas de população  

Fonte: IBGE, 2001, in Carvalho et al, 2005 

No Brasil, segundo a mesma fonte, apenas 13,5% dos municípios tinham, em 

200133, legislação sobre essas áreas. O percentual é mais elevado nas Regiões Sudeste 

e Sul com, respectivamente, 18,2% e 19,6% de seus municípios manifestando esta 

preocupação, por meio de legislações específicas.  

Analisando a proporção de municípios que, simultaneamente, possuem Conselho de 

Meio Ambiente ativo, Fundo de Meio Ambiente e legislação sobre Áreas de Interesse 

Especial, nota-se que o índice para o Brasil é muito baixo: 2,2%. Sobre o assunto, 

constatam-se significativas disparidades regionais: na Região Sudeste, o índice do Rio de 

Janeiro (8,7%) situa-se três vezes acima do seguinte, o do Espírito Santo, com 2,6%. As 

regiões Norte e Nordeste apresentam os menores índices do País. Vários estados 

simplesmente não possuem nenhum município com esses três relevantes instrumentos34. 

Cabe, aqui, expressa referencia à Agenda 21, depositária dos principais 

compromissos assumidos durante a Conferência Rio 92, os quais, combinados com a 

                                                
33

 Em 1999, apenas 8,7% do conjunto dos municípios brasileiros dispunham de legislação sobre essas áreas. 

34
 Na Região Norte: Tocantins, Amapá, Roraima e Rondônia; e na Regiao Nordeste: Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte 

e Maranhão. 



94 

consagração do paradigma da sustentabilidade, ampliaram as expectativas de construção 

de uma nova perspectiva mundial, para romper com o recorrente ciclo de 

insustentabilidade. Assim, com a formulação e implementação de políticas públicas 

nacionais e locais, por meio de planejamento estratégico, descentralizado e participativo, 

estabelece-se as prioridades a serem definidas e executadas, em parceria governo e 

sociedade buscando, juntos, as respostas para um novo modelo civilizatório, no qual a 

mudança de concepção de desenvolvimento é o principal desafio. 

A Agenda 21 reforça a necessidade de divulgação dos 16 princípios da Carta da 

Terra, enquanto guia para os governos, sociedade civil e empresários. Trata-se de 

compromisso idealizado na Rio 92 e lançado oficialmente na Holanda, no ano de 2000, 

constituindo-se em uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma 

sociedade global justa, sustentável e pacífica, oferecendo um conceito claro sobre o que é 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Sua visão ética, inclusiva, afirma uma 

pedagogia da sustentabilidade, reconhecendo que a proteção ambiental, os direitos 

humanos, o desenvolvimento humano eqüitativo e a paz, são interdependentes e 

indivisíveis. Reflete, ainda, o progresso em relação ao direito ambiental internacional, 

como consensos já pactuados nos debates internacionais ocorridos no marco das sete 

Reuniões de Cúpula realizadas durante os anos 90 (MMA, 2005). 

Enfim, é muito importante o papel da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável (CPDS) e da Agenda 21 Nacional, na certificação e disseminação desse 

processo, para que governo e sociedade, em todo território brasileiro, trabalhem de forma 

organizada e sistêmica, na elaboração de políticas públicas sustentáveis, que 

harmonizem crescimento econômico, justiça social e equilíbrio ambiental. 

No entanto, segundo Malheiros et al (2008), o Governo brasileiro não tem um 

sistema de monitoramento e avaliação da Agenda 21, não havendo ainda estrutura 

própria para o cumprimento de tão expressiva atribuição de interesse da sociedade e de 

administrações engajadas, o que reforça a necessidade de se colocar esforços na 

integração das atividades de sua implementação e acompanhamento com os indicadores 

de desenvolvimento sustentável do IBGE. 

2.2.5. Outras Considerações 

O detalhismo da legislação ambientalista, no Brasil, frequentemente admitido como 

avanço, contrasta com a falta de fiscalização e punição aos transgressores e confirma 



95 

aquilo que diversos estudiosos das sociedades em transição, como a brasileira, apontam 

como ―formalismo‖, ou seja, uma distancia acentuada entre o arcabouço jurídico e a 

realidade social concreta.  

Entretanto, os resultados demonstram que os instrumentos de gestão ambiental, 

apesar de terem crescido em números absolutos e proporcionais, ainda são pouco 

freqüentes na maioria dos municípios brasileiros. O fato sinaliza para a necessidade de 

implementação de políticas localizadas que estimulem mais fortemente a instituição 

desses mecanismos, com o objetivo de conferir dinamicidade própria à gestão municipal 

do meio ambiente (Carvalho et al, 2005), lembrando-se que a ação mais promissora é 

aquela de autoria da própria população organizada, favorável ou contrária, preventiva ou 

corretivamente, mediante consenso e aceitação pela maioria, ante qualquer política, ato 

legal, plano, programa, projeto ou qualquer atividade oficial, minimizando-se os efeitos de 

eventuais tentativas de manipulação. 

Ainda nessa perspectiva, Ferreira (2004), ao analisar alguns indicadores político-

institucionais de sustentabilidade nas políticas públicas nas cidades do Sul e Sudeste 

brasileiro levanta quatro ordens de preocupação: a noção de reflexividade, a de que os 

cidadãos-atores não são apenas recipientes passivos do arco de forças da modernidade e 

que a modernização pode-se ‗voltar sobre si mesma‘ de forma a encarar os problemas 

que criou; a necessidade de acompanhar e aprofundar o conhecimento sobre gestões 

ambientais locais inovadoras com potencial de multiplicação; analisar o impacto da 

existência ou não de práticas participativas inovadoras na formulação, acompanhamento 

e controle de políticas ambientais locais; e diagnosticar o interesse de se estabelecer 

redes entre setores abertamente engajados na defesa da qualidade de vida, 

potencializando-se espaços de diálogo/interação e de disseminação de informação sobre 

políticas públicas.    

Problema adicional que se constata é o de que o gestor, não raramente, ocupa-se 

com resultados de curto prazo, quando não com meras ações imediatistas, ou de ―apagar 

incêndio‖, decorrentes, inclusive, de ausência de planejamento e as ações ambientais, 

normalmente, merecem a atenção, também, de médio e longo prazos. 

Por isso, segundo o MMA (2007), ―o grande desfio do planejamento ambiental está 

na fase da tomada de decisão. Decidir sem esquecer os conceitos científicos, os 

argumentos técnicos, os anseios sociais e os interesses políticos é uma grande façanha. 

Por isso, cada planejamento é único, sem repetição, sem uma ‗verdade‘ definitiva‖. 
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Observa-se, porém, que, como em outros tipos de planejamento, o ambiental 

trabalha com interesses contraditórios, incertezas, probabilidades, riscos e, no Brasil, com 

a velocidade de mudanças nas situações políticas e administrativas, deve-se ter, 

adicionalmente, agilidade de respostas, em situação normalmente complexa de 

representação da realidade e de estabelecimento de previsões, de curto, médio e longo 

prazo. 

Poder-se-ia, aqui, diante dessas considerações repetir a pergunta35: ―Para crescer, o 

Brasil precisa mudar a legislação ambiental?‖ Quem responde é José Eli da Veiga 

(VEIGA, 2007:53), ―A resposta não poderia ter sido nem de longe positiva. Claro que 

certos investimentos seriam desinibidos pela relaxação de restrições à possibilidade de 

depredar recursos naturais e de poluir. Tanto quanto outros seriam pela relaxação de 

restrições à possibilidade de explorar crianças ou o trabalho forçado. Ou, ainda, pela 

relaxação de tantas outras instituições criadas para proteger as pessoas e a natureza da 

voracidade desse gênero de investidores‖.  

É razoável admitir-se que um dos caminhos seria o de envidar-se mais esforços 

para aproximar-se o que está prescrito e o que de fato ocorre na realidade, ou seja, 

reduzir-se o ―formalismo‖. Para Almeida et al (2004:151) ―uma das possíveis causas 

dessas limitações seria a dissociação entre os objetivos das políticas ambientais e as 

estratégias de desenvolvimento. A inserção de parâmetros ambientais no processo 

decisório depende de vontade política, que se exprimiria em todos os níveis do 

planejamento (...) há interesse, por parte de determinados atores sociais, em evitar a 

discussão dos custos sociais e ecológicos (...) a apropriação de bens sociais por setores 

privados tem sido uma característica marcante do modelo de desenvolvimento adotado 

até o presente‖. 

É quase como se se tratasse de uma situação de propaganda enganosa, 

generalizada e institucionalizada, que alimentasse a esperança, dispensasse ou refreasse 

a ação de resistência, mas produzisse crescente desigualdade, inclusive, por essa 

desproporcional apropriação privada de investimentos públicos e, assim, contribuísse 

para formar um circulo vicioso, que teima em persistir. 

Por outro lado, a inadequação do atual quadro institucional para o planejamento e o 

gerenciamento ambiental e a disputa por recursos e poder entre os órgãos setoriais, com 

conseqüente demarcação de competências, dificulta as tentativas de coordenação 

                                                
35

 No final de 2006, o jornal Folha de S.Paulo formulou essa pergunta, na seção Tendência/Debates, da edição de sábado, 

9 de dezembro (Veiga, 2007) 
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interinstitucional ou a transversalidade, propagada pelo Ministério do Meio Ambiente, 

necessária à consideração de políticas ambientais integradoras e abrangentes. Ademais, 

as instituições não parecem estar disponíveis para garantir a transparência do processo 

decisório e para o controle social dessas decisões. O acesso aos meios de expressão e 

comunicação e à informação para tal é bastante limitado. 

Segundo pesquisa realizada pelo MMA sobre o licenciamento ambiental (não 

publicada) ―parece claro que a estratégia de controle de face marcadamente punitiva é 

insuficiente para lidar com o espectro de diversidade e performance ambiental dos setores 

econômicos. É cada vez mais necessário adotar novas estratégias de relacionamento 

com os agentes econômicos, por exemplo, parceria com os mais avançados, assessoria 

aos agentes em processo de modernização da gestão ambiental e soluções específicas 

para o controle dos mais atrasados. No Sudeste e no Sul, a descentralização da gestão 

ambiental para os municípios é um dado de realidade, que deve ser incluído no 

redesenho da linha de corte do licenciamento ambiental a ser executado pelos estados e 

pelos municípios que mantêm sistemas de gestão ambiental‖. 

Mas, em se tratando do nível local, Brilhante (2000) destaca que, apesar da falta de 

recursos financeiros e de um marco legislativo adequado ser utilizado como uma desculpa 

para a falta de ação municipal, há muitos exemplos que demonstram que os governos 

locais podem alcançar bons resultados, utilizando a criatividade, vontade, lideranças e 

outros instrumentos. Nas cidades médias e, principalmente, nas pequenas, a vontade 

política aliada à participação social tem sido fator decisivo para o sucesso da formulação 

de políticas ambientais e sua efetiva implementação. 

Ou seja, um primeiro passo para a formulação de uma boa política de obtenção de 

resultados da gestão ambiental, aí incluída uma adequada alocação de recursos parece 

exigir, primeiramente, a compreensão da escala e complexidade dos problemas 

ambientais urbanos. Razão pela qual a adoção de uma estrutura fundamentada no 

estabelecimento de um conjunto de ―áreas de resultados‖ e dos seus respectivos 

indicadores poderá fornecer informação concisa e cientificamente válida, em nível 

apropriado para os tomadores de decisão, para o público em geral e para uma satisfatória 

comunicação entre ambos. Os indicadores, pelas possibilidades que têm de sintetizar,  

simplificar e comunicar a informação, podem prestar inestimável contribuição à gestão 

ambiental e à população, nos momentos mutuamente mais relevantes do planejamento, 

da execução e da avaliação, fechando um ciclo virtuoso entre o discurso, a intenção e o 

efetivo desempenho da gestão e de maior ou menor controle desta por uma população 
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que, passo a passo, com a prática, poderá ir aprimorando sua capacidade de organização 

e de reivindicação. 

Nesse sentido a gestão ambiental, por suas características próprias, inclusive pela 

natureza do seu objeto, pode constituir-se em lugar privilegiado de exercício de boa 

gestão pública.  
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CAPITULO III ― ESTADO DA ARTE DO USO E APLICAÇÃO DE INDICADORES 

AMBIENTAIS 

O esforço aqui desenvolvido teve o sentido de produzir um levantamento satisfa-

tório do estado da arte, em diversos países, em especial no Brasil, sobre o uso e apli-

cação de indicadores, em suas diversas formatações, envolvendo diferentes institui-

ções, públicas e privadas, organismos de fomento e pesquisa nacionais e internacio-

nais, organizações não governamentais, centros de pesquisa e universidades, propor-

cionando um quadro atualmente bastante representativo das diferentes iniciativas exis-

tentes e uma contribuição à sistematização do conhecimento, na matéria. 

Inicialmente, foram identificados os principais modelos para construção de indi-

cadores ambientais, tendo sido caracterizadas as peculiaridades de cada um. Parale-

lamente, foram pesquisados os diferentes tipos de indicadores, conforme o foco de 

aplicabilidade, basicamente envolvendo: Indicadores Ambientais e de Sustentabilida-

de, Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Indicadores de Saúde Ambiental,  Indica-

dores de Qualidade de Vida e, ainda, as condições de disponibilização das informa-

ções, em relatórios específicos.  

Em seguida à realização do levantamento, foram definidos os critérios adotados 

nos estudos de caso, tomando-se como referência aqueles adotados pelas instituições 

analisadas, na seleção dos seus próprios indicadores. 

3.1. Definição e Conceituação de Indicadores 

Observa-se que é muito comum haver confusão entre os significados de indica-

dor e estatística, embora uma diferença capital os separe: a estatística é feita para 

qualquer usuário, é um bem público de uso universal, ao passo que o indicador é es-

truturado para representar certo fenômeno, razão porque seu uso é individualizado, 

podendo ter origem e destinação pública ou privada, além de envolver atores diversos, 

que controlam o seu acesso e disponibilização. 

Os indicadores podem cumprir um papel central no processo de tomada de deci-

são, isto é, na transformação da informação em ações concretas, orientadas à supera-

ção dos problemas detectados, nas distintas áreas da sociedade, considerando-se, 

usualmente, objetivos de interesse coletivo. 

Indicadores estão, juntamente com índices, no topo da chamada pirâmide de in-

formação, que tem a base formada pelos dados primários, derivados do processo de 

monitoramento e pela análise de dados (Figura III 1). Portanto, os indicadores ambien-
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tais, por exemplo, podem ser propostos com o objetivo de avaliar a implementação de 

medidas específicas ou subsidiar a avaliação geral da situação (estado) do meio am-

biente ou das questões identificadas como prioritárias, para a política ambiental de um 

dado município. 

 

Figura III 1. Pirâmide de Informação 

Fonte: Hammond, 1995 

A aplicação de indicadores e índices está, normalmente, relacionada a: 

 atribuição de recursos – suporte de decisões, ajudando os gestores na atri-

buição de fundos, alocação de recursos naturais e determinação de priori-

dades; 

 classificação de locais – comparação de condições, em diferentes locais ou 

áreas geográficas; 

 cumprimento de normas legais – aplicação a áreas específicas, para clarifi-

car e sintetizar a informação, sobre o nível de cumprimento das normas ou 

critérios legais; 

 análise de tendências – aplicação a séries de dados, para detectar tendên-

cias no tempo e no espaço; 

 informação ao público – informar ao público, sobre a situação ambiental, 

por exemplo;  

 investigação científica – aplicações em desenvolvimentos científicos, ser-

vindo de alerta para a necessidade de investigação científica mais aprofun-

dada (DGA, 2000). 

Se hoje há uma valorização dos espaços públicos, ampliados para definição de 

políticas e elaboração de indicadores, no passado não era bem assim: os indicadores 
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nasciam nas burocracias, preocupadas com questões que passavam ao largo da in-

corporação de setores sociais e movimentos populares organizados.  

Assim, não se discute que a incorporação de informação quantificada e simplif i-

cada aos processos de tomada de decisão e formulação de políticas públicas (ambien-

tal ou setorial) ajuda a reduzir os níveis de incerteza, permitindo decisões quantitativa 

e qualitativamente mais bem fundamentadas. É o que se dá no processo de tomada 

de decisões de ordem pública, que implica diferentes considerações, de ordem eco-

nômica, social, cultural, institucional, política e ambiental e envolve distintas instâncias 

do Poder Público e da sociedade. Em todas elas, a informação sistematizada, sinteti-

zada, é muito necessária.  

Todo ciclo de tomada de decisão compreende, pelo menos, quatro etapas princi-

pais, para as quais são diferentes a necessidade e o uso da informação: (i) identifica-

ção dos problemas; (ii) formulação da solução política, por meio de estratégias e a-

ções; (iii) implementação; (iv) monitoramento e avaliação dos resultados. A Figura III.2 

permite melhor visualização da contribuição dos indicadores, no ciclo de decisões polí-

ticas acerca do meio ambiente. 

 

Figura III 2. Ciclo de Decisões Políticas 

Fonte: Winograd, 1995, modificado por Teixeira, 1997 

É possível, grosso modo, fazer uma espécie de genealogia dos indicadores, divi-

dindo-os em três gerações: 

 indicadores de primeira geração — são os indicadores simples, como o 

PIB, o PIB per capita, dos anos 50, que ganhou força no pós-guerra, mais 

voltados para as quantificações econômicas, destacando-se, como vanta-

gem: estarem disponíveis, praticamente, em todos os países; serem de fácil 



 

 102 

entendimento; e claramente comparáveis1. E como desvantagens: aquelas 

de que não consideram a distribuição da renda interna de cada área; são 

fortemente afetados pela variação cambial; e unidimensionais, não captan-

do outras variáveis importantes, como educação, saúde e meio ambiente. 

Ainda, nessa primeira geração de indicadores, surgiram preocupações  

com o grau de concentração da renda e da desigualdade, dentro da popu-

lação de determinado país. Os mais conhecidos são os Índices de Gini e de 

Lorentz, que, do ponto de vista valorativo, denotam uma maior preocupa-

ção com a questão social; 

  indicadores de segunda geração — são os indicadores compostos, como o 

IDH2 por exemplo, criado nos anos 90, pelo PNUD, que têm como vanta-

gem sinalizar, aos governantes e políticos, que desenvolvimento não é si-

nônimo de crescimento da produção, utilizando escolaridade e mortalidade 

infantil como proxi para medir a qualidade de vida da população
3
. Esses in-

dicadores consideram não apenas os aspectos econômicos, stricto sensu, 

mas, também, aqueles aspectos ligados à oferta de bens públicos, como 

saúde e educação. São ainda multidimensionais e produto de consenso de 

diversos atores.  Como desvantagens, apresentam a característica de se-

rem mediados por juízos de valor e afetarem o ranking dos países sujeitos 

à classificação, com repercussões na mídia ou em processos políticos elei-

torais; e  

 Indicadores de terceira geração — parte-se do princípio de que um indica-

dor ou um conjunto de indicadores, não mede e tampouco reflete a riqueza 

e a complexidade da realidade social a que concerne. São indicadores que, 

por exemplo, consideram o trabalho como um processo a ser aprimorado, 

ao longo do tempo, com discussões permanentes e reavaliações de metas 

e objetivos, como o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IRPS), im-

portante avanço na construção de um melhor diálogo entre sociedade e go-

verno e na melhor disponibilidade de informações confiáveis (KAYANO & 

CALDAS, 2001). 

                                                
1
 O PIB foi criado pelo russo naturalizado americano Simon Kuznets, na década de 30, o que lhe rendeu o Prêmio N o-

bel de Economia, em 1971. 
2
 O IDH foi criado pro Mahbub ul Haq, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, este  foi laureado com o 

Prêmio Nobel de Economia, em 1998. Mais um ligado ao mundo dos indicadores.   
3
 Para alguns autores, como Adauto Cardoso (1998, in Kayano & Caldas, 2001), o principal problema que se coloca 

para o IDH é o fato de este índice estabelecer ―padrões mínimos universais de qualidade de vida, válidos para todos os 

países e culturas”, desrespeitando, portanto, as peculiaridades regionais e desconsiderando certa relatividade concer-

nente aos hábitos de consumo e satisfação. Outro problema apontado é a adoção de padrões ocidentais modernos, 

como parâmetros gerais de análise. 
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Em uma outra taxonomia, os indicadores podem ser classificados como: 

 indicadores simples — normalmente são auto-explicativos, descrevem ime-

diatamente um determinado aspecto da realidade (nº. de domicílios com 

coleta de lixo) ou apresentam uma relação entre situações ou ações (nº.de 

matrículas no 2º grau, pelo nº. de matrículas no 1º). São muito apropriados 

para a realização de avaliações setoriais, como cumprimento de programas 

de governo, permitindo conclusões rápidas e objetivas; 

 indicadores compostos — apresentam, de forma sintética, um conjunto de 

aspectos da realidade. Agrupam vários indicadores simples, estabelecendo, 

entre eles, algum tipo de média, de ponderação (índice de qualidade de vi-

da do município). São importantes por permitirem comparações e avalia-

ções de desempenho (Vaz, 2007). 

Segundo Carley (1985, in Jannuzzi, 2002), uma classificação relevante, para a-

nálise e formulação de políticas públicas é a diferenciação quanto à natureza do ente 

indicado: se recursos: indicador-insumo4 — quantificam os recursos disponibilizados 

nas diversas políticas sociais; se realidade empírica: indicador-produto5 — retratam os 

resultados efetivos das políticas sociais; se processo ou fluxo: indicador-processo6 — 

indicadores intermediários, que traduzem esforço operacional de alocação de recursos 

humanos, físicos ou financeiros para obtenção de melhorias efetivas de bem-estar. 

Outra classificação diferencia os indicadores segundo os três aspectos relevan-

tes da avaliação de programas: indicadores para avaliação da eficiência dos meios e 

recursos empregados, ou seja, deseja-se saber o quanto se está utilizando os recur-

sos disponíveis e se da melhor forma possível; indicadores para avaliação da eficácia 

da gestão ou cumprimento de metas; e indicadores para avaliação da efetividade soci-

al, dos efeitos mais abrangentes de bem-estar da sociedade, que meçam, por exem-

plo, o quanto as ações de uma dada prefeitura influenciaram a qualidade de vida da 

cidade (Tabela III.1). 

Tabela III.1. Indicadores na Análise de Desempenho da Gestão de Políticas Públicas  

Objetivos da Políti-
ca/ Programa 

Objetivos da 
Avaliação 

Tipos de Pesquisa 
Critérios de Aferi-
ção: Indicadores 

Atingir Metas Avaliar Processo 

Relação entre metas propostas e 
metas realizadas 

Eficácia 
Relação entre meios utilizados e 
fins propostos 

                                                
4
 Como número de leitos hospitalares por mil habitantes, número de professores por quantidade de estudantes ou gas-

to monetário per capita nas diversas áreas de políticas social. 
5
 Como esperança de vida ao nascer, proporção de crianças fora da escola ou nível de pobreza. 

6
 Como número de consultas pediátricas por mês, merendas escolares distribuídas diariamente ou homens-hora dedi-

cados a um programa social. 
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Relação custo/benefício Eficiência 

Mudar Condições 
Sociais 

Avaliar Impacto 

Relação causal: mudanças quanti-
tativas nas condições sociais 

Efetividade 
Intervenção controlada: mudanças 
subjetivas quanto ao bem estar 

Grupo de controle: mudanças qua-
litativas nas condições sociais 

Fonte: Figueiredo & Figueiredo, 1986, in Kayano & Caldas, 2001 

A fim de que cumpram satisfatoriamente a finalidade para que são concebidos e 

utilizados, parece razoável admitir-se as seguintes características importantes para 

qualquer indicador (Kayano & Caldas, 2001): 

 disponibilidade — bases de dados acessíveis; 

 simplicidade — facilidade em serem compreendidos; 

 comparabilidade — comparação temporal e espacial; 

 validade/estabilidade — relação entre conceito e medida; 

 seletividade/sensibilidade/especificidade — expressar características es-

senciais e mudanças esperadas; 

 representatividade — expressão dos produtos essenciais; 

 homogeneidade — considerar apenas variáveis homogêneas; 

 praticidade — garantia que funciona na prática e permite tomada de deci-

são; 

 cobertura — amplitude e diversidade; 

 independência — não condicionados por fatores externos (exógenos); 

 confiabilidade — qualidade dos dados (coleta, sistematização e padroniza-

ção); 

 baixo custo/fácil obtenção/periodicidade/desagregação — produção, manu-

tenção e factibilidade dos dados. 

No entendimento de Hammond et all (1995), apesar de os indicadores desempe-

nharem um papel chave no processo político, ao reduzirem incertezas na tomada de 

decisão, somente podem cumprir tal papel se forem considerados úteis e realmente 

utilizados pelos tomadores de decisão. Cabe, então, colocar em evidência as deman-

das de informações pelos usuários — este deve ser o princípio fundamental para to-

dos aqueles que coletem, organizem, analisem, interpretem e agregem dados que re-

sultam em indicadores. 
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3.1.1. Os Indicadores Ambientais 

Uma destinação relevante dos indicadores ambientais diz respeito ao seu poten-

cial de utilização para informar e tornar disponível a informação científica e técnica pa-

ra diferentes tipos de usuários. Por se caracterizar como informação concisa e simplif i-

cada, os indicadores possibilitam que a informação ambiental possa ser dominada por 

públicos diferentes, além de reduzir as confusões às vezes causadas pela grande dis-

ponibilidade de dados ambientais que ainda não foram devidamente tratados. 

A utilização de indicadores na avaliação do estado do meio ambiente é uma prá-

tica amplamente consolidada em todo o mundo, constituindo-se numa etapa indispen-

sável deste processo de avaliação. Atualmente, existe já uma ampla literatura consa-

grada à definição, caracterização e à indução do uso dos indicadores, literatura esta 

que, em grande parte, tem sua origem em organismos internacionais importantes, co-

mo a Organização para Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OECD) e a 

Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD). 

O uso de indicadores ambientais para a consolidação de informações estrutura-

das e organizadas integra a agenda das ciências sociais e a preocupação dos admi-

nistradores públicos, especialmente por contribuir para (Jannuzzi, 2002, Kayano & 

Caldas, 2001): 

 democratizar informações, para possibilitar ampliação do diálogo da socie-

dade civil com o governo; 

 subsidiar a elaboração de planos diretores de desenvolvimento urbano e 

planos plurianuais de investimento; 

 avaliar os impactos ambientais, decorrentes da implantação de grandes 

projetos; 

 justificar o repasse de verbas federais, para a implementação de programas 

sociais; 

 legitimar, tanto as políticas governamentais, quanto as denúncias, por parte 

da sociedade civil; 

 atender à necessidade de disponibilizar equipamentos ou  serviços sociais, 

para públicos específicos, por exigência legal ou por pressão política da so-

ciedade local; e 

 atender a exigências de organismos internacionais, que financiam progra-

mas e projetos em políticas públicas. 
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Há diferentes definições para caracterizar indicadores, em especial, indicadores 

ambientais, normalmente vinculados ao conceito de desenvolvimento sustentável. Al-

gumas dessas definições podem ser observadas na Tabela III.2. 

Tabela III. 2. Definições de Indicadores Ambientais 

Ramos 
(1997) 

Indicador ou um sistema de indicadores se constitui em ferramenta metodológica que per-
mite transmitir informação técnica de uma forma sintética. Esta ferramenta foi desenvolvida 
devido à necessidade de tratar a informação, na forma original ou "bruta", de modo a torná-
la amplamente acessível e como instrumento a ser utilizado por decisores, técnicos, políti-
cos, grupos de interesse e a sociedade em geral. Mais especificamente, os indicadores 
ambientais têm contribuído para divulgar os resultados de estudos e avaliações técnicas 
dos processos de gestão ambiental. 

Alfaro & 
Oyangue 

(1997) 

Os indicadores ambientais refletem o estado do meio ambiente e relacionam as pressões 
impostas pelas diversas atividades econômicas, sobre a qualidade dos componentes do 
meio ambiente às respostas elaboradas pela sociedade, para combater tais pressões. 

OCDE 
(1998) 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável proporcionam base sólida para a tomada de 
decisão, em todos os níveis, e contribuem para a sustentabilidade, auto regulada, do sis-
tema integrado de meio ambiente e desenvolvimento.  

 

CE, 1990 in 
FIBGE 
(1991) 

Os indicadores ambientais constituem-se em sub-área das estatísticas ambientais, situan-
do-se no mesmo nível sistemático das classificações. Entretanto, uma classificação ―pode 
ser vista como um instrumento que garante consistência na produção de dados cobrindo 
um campo amplo, enquanto os indicadores podem ser vistos como elemento de mensura-
ção de fenômenos individuais, de interesse especial‖. 

Adriaanse 
(1993) 

Os indicadores têm como objetivo simplificar, quantificar, analisar e comunicar. Logo, con-
seguem tornar compreensível, para vários segmentos da sociedade, fenômenos comple-
xos. Um indicador deve ter a capacidade de tornar perceptível um fenômeno que não é 
detectável naturalmente, pelo menos de imediato, sendo distinto de um dado estatístico ou 
primário, embora possa ser apresentado de forma gráfica ou estatística. 

OCDE 
(1993, 
1994) 

Indicador é um parâmetro ou valor derivado de parâmetros que aponta, fornece informa-
ções ou descreve o estado de um fenômeno, ambiente ou área, e cujo significado excede 
aquele diretamente associado ao valor do parâmetro. Já parâmetro é definido como uma 
propriedade que pode ser medida ou observada.  

Hammond 
et al. (1995) 

 

Indicador é algo que provê a direção para os aspectos mais significativos ou torna percep-
tível uma tendência ou fenômeno que não é imediatamente detectável. O indicador se es-
tende em direção ao fenômeno de interesse, fornecendo mais informações que palavras ou 
figuras, uma vez que constitui padrão métrico por meio do qual é possível medir desempe-
nho, por exemplo, de políticas públicas de meio ambiente. Embora apresentado, freqüen-
temente, de forma estatística ou gráfica é distinto das estatísticas e dados primários, pois é 
altamente agregado.  

EPA (1995) 
Um indicador ambiental é uma medida ou um valor derivado dessa medida que contem 
informações sobre padrões ou tendências em relação ao estado do ambiente, em ativida-
des antrópicas que afetam ou são afetadas pelo meio ou sobre relações entre variáveis. 

Merico 
(1997) 

Os indicadores ambientais são utilizados para se ter um retrato da qualidade ambiental e 
dos recursos naturais, além de permitir avaliar as condições e as tendências ambientais 
rumo ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, deverão possuir capacidade de síntese 
e deverão estar alicerçados em informações confiáveis, que possam ser comparadas e 
permitam relacionar os problemas com as políticas ambientais a serem definidas e, por 
ultimo, necessitam ser facilmente compreensível e accessível à população, melhorando a 
comunicação, direcionando a evolução para o caminho da sustentabilidade. 
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Khure (1998) 
Os indicadores ambientais devem estar aptos para revelarem os aspectos mais impor-
tantes de uma organização, como os impactos e os efeitos. Assim, deve-se fazer a op-
ção por indicadores ambientais que possam quantificar esses aspectos. 

ISO/FDIS 
(1998) 

Há duas categorias gerais: indicadores que fornecem informações sobre o desempenho 
ambiental de uma dada atividade organizacional e os indicadores de desempenho de 
gerenciamento, que fornecem informações sobre a capacidade da organização e os es-
forços de gestão.  

Diaz-Moreno 
(1999) 

Os indicadores ambientais são considerados conceitos instrumentais, que devem estar 
agregados a objetivos sociais e, portanto, torna-se necessário a colaboração de cientis-
tas e técnicos, que analisem os dados ambientais e de políticos e instituições, que deles 
se utilizem para propor políticas ambientais oportunas. 

CEPAL 
(2001) 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável são ferramentas que constituem um 
sistema de sinais, que nos permitem avaliar o progresso dos países, face ao desenvol-
vimento sustentável, envolvendo um processo conceitual, metodológico e instrumental. 

GeoCida-
des(2001) 

Os indicadores podem ser definidos como ―pacotes de informação‖, que ajudam a com-
preender interações complexas que se estabelecem entre diferentes fenômenos no 
mundo. Sem os indicadores, é virtualmente impossível perceber os diversos níveis de 
mútua determinação que os fenômenos estabelecem entre si. Os indicadores podem ser, 
também, definidos, como algo que nos permite ter acesso a informações relativas a 
questões que são relevantes para a sociedade, mas que não são imediatamente percep-
tíveis para seus membros. Têm, ainda, "um significado que se estende para além daqui-
lo que é realmente medido; isso implica um modelo ou conjunto de suposições, implícito 
ou explícito, vinculando os indicadores aos fenômenos que interessam

7
‖. São, portanto, 

ferramentas bastante úteis, na medida em que servem de ponto de referência ou como 
sinalização em um terreno cheio de bifurcações, no qual é difícil escolher a direção cor-
reta a seguir. 

Luz et al. in 
Cunha (2001) 

Os indicadores funcionam como uma radiografia, que evidenciam, numa determinada 
época, o desempenho do processo em questão.  

Mousinho 
(2001) 

Os indicadores são propostos como instrumentos de representação da informação capa-
zes de preencher os requisitos necessários para subsidiar uma tomada de decisão, nu-
ma perspectiva de sustentabilidade. O uso de indicadores é considerado útil no processo 
decisório, por simplificar e substituir dados muito extensos e textos descritivos por medi-
das estabelecidas de comum acordo. 

Kayano & 
Caldas, 
(2001) 

Indicadores são, por um lado, importantes ferramentas gerenciais, para a administração 
pública; e, por outro, um instrumento fundamental para a fiscalização, controle e acom-
panhamento da gestão pública, por parte dos movimentos populares; portanto, são im-
portantes para a burocracia estatal e para a sociedade civil, por aumentarem a transpa-
rência da gestão e facilitarem o diálogo. 

JANNUZZI 
(2002) 

Indicador social é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de significado social subs-
tantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, 
de interesse teórico — para pesquisa acadêmica; ou programático — para formulação de 
políticas. Para a pesquisa acadêmica, o indicador social é o elo entre os modelos expli-
cativos da teoria social e a evidência empírica dos fenômenos sociais observados. De 
uma perspectiva programática, o indicador social é um instrumento operacional para 
monitoramento da realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas 
públicas. 

 

                                                
7
 Scientific Committee On Problems of the Environment (SCOPE). "Environmental Indicators - A Systematic Approach 

to Measuring and Reporting on the Environment in the Context of Sustainable Development", pg. 7. "Paper" publicado 

no documento final do Workshop of Ghent, Bélgica, "Indicators of Sustainable Development for Decision-Making", ja-

neiro/1995, publicado pelo Federal Planning Office, da Bélgica.  
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Briggs et al. 

(in Borja, 
2003) 

Indicador de Saúde Ambiental é expressão da conexão entre saúde e ambiente, focali-
zada em uma questão de gerenciamento ou de política especifica, apresentada de forma 
a facilitar a interpretação para a tomada de decisão efetiva e eficaz. Os indicadores de-
vem ser confiáveis, simples, fáceis de interpretar e baseados em parâmetros internacio-
nais. Sua validade deve ser consensualmente reconhecida e sua aplicação deve apre-
sentar taxas satisfatórias de custo/benefício. 

Borja (2003) 

Os indicadores podem ser utilizados para descrever os prováveis resultados das políti-
cas em curso, ou da sua ausência, ou ainda identificar a adaptação e definição de novas 
políticas. Os objetivos de um sistema de indicadores devem não apenas contemplar os 
interesses do Poder Público em avaliar a efetividade, eficiência e eficácia das políticas 
adotadas, mas também ser um instrumento de cidadania, na medida em que informa aos 
cidadãos o estado do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Bauer,1966 
(in Rattner, 

2003) ) 

O indicador social é uma informação que nos permite avaliar aonde vamos e onde esta-
mos, com relação aos nossos objetivos e valores, servindo inclusive, para avaliar pro-
gramas de ação e seu alcance. Indicador é instrumento apto a medir os elementos ati-
nentes à condição social e de bem-estar dos diversos segmentos da população, se pos-
sível, ao nível dos indivíduos e não de agregados, inclusive a evolução desses elemen-
tos no tempo . 

UNCSD 
(2007) 

Os indicadores desempenham varias funções. Podem apoiar decisões e ações melhores 
e mais efetivas, pela simplificação, clareza e agregação da informação disponível para o 
tomador de decisão. Podem ajudar a incorporar conhecimento das ciências físicas e 
sociais na tomada de decisão e a graduar o progresso com as metas direcionadas para 
a sustentabilidade. Podem, ainda, antecipar dificuldades envolvendo as questões ambi-
entais, sociais e econômicas. São, também, ferramenta útil para comunicar idéias, pen-
samentos e valores.  

Como visto, os indicadores são indispensáveis nos procedimentos relacionados 

à tomada de decisões bem informadas, em todas as suas etapas, assim como nos 

processos de planejamento do desenvolvimento urbano e de manejo ambiental, orien-

tados para o desenvolvimento sustentável. Mas, sobretudo, os indicadores podem fun-

cionar como faróis que iluminam a gestão pública, mesmo aos olhos de um membro 

comum da sociedade e, assim, contribuir, de modo relevante, para o exercício concre-

to da cidadania e da gestão ambiental.  

A análise do caráter complexo e dinâmico da informação ambiental, veiculada 

por indicadores, porém, revela algumas condicionantes (Somerville,1992, in Mousinho, 

2001), a saber: clareza do que se pretende medir; dificuldade de acesso e recupera-

ção, pela insuficiência de fontes e de obras de referência e pela rápida obsolescência 

dos dados e da literatura; qualidade e confiabilidade, pois os métodos de coleta não 

são padronizados, nem amplamente conhecidos; riscos de manipulação, por pressões 

políticas, considerações emocionais ou conservacionistas ou pressões de grupos eco-

nômicos; cautela e cuidado na interpretação de informações que possam subsidiar a-

ções de diversos grupos de usuários, diante de demandas urgentes de informação. 

Outras dificuldades podem, ainda, ser apontadas, tais como: informações produzidas 

e/ou coletadas pelo governo ou por empresas privadas, mas não disponíveis, nem 

tampouco processadas; fragmentação e dispersão das fontes de informações sobre 

meio ambiente, sem que estejam organizadas de modo a serem recuperadas com efi-

http://www.espacoacademico.com.br/030/30rattner.htm#_ftn2
http://www.espacoacademico.com.br/030/30rattner.htm#_ftn9
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cácia e rapidez; e a natureza redundante da informação ambiental, decorrente de um 

conjunto de perspectivas disciplinares e de temas específicos que, eventualmente, se 

sobreponham.  

Por outro lado, a seleção de indicadores ambientais deve cuidar para que os 

mesmos atendam aos seguintes critérios básicos: 

 capacidade de associar processos ecológicos a processos econômicos e 

sociais; 

 capacidade de identificar os elementos de pressão sobre o meio ambiente, 

os impactos e a qualidade do meio ambiente, oriundos das pressões e as 

respectivas respostas da sociedade, informando sobre o estágio atual e as 

tendências de qualidade ambiental, além dos estoques de recursos natu-

rais; 

 capacidade de interagir de forma sistêmica, apresentando as relações de 

―feedback‖; 

 capacidade de subsidiar o processo de tomada de decisão do poder público 

e dos diferentes segmentos sociais, influindo na definição das metas, da 

política ambiental e na análise do desempenho desta e das demais políti-

cas públicas a ela relacionadas; 

 capacidade de superar, produtivamente, as limitações nacionais, quanto à 

geração e disponibilidade de dados, escala de representatividade, custos e 

uso nas distintas instâncias de gestão ambiental  local, regional e nacio-

nal; e 

 capacidade de disseminar informação e de tornar-se acessível pelos distin-

tos segmentos da sociedade (Adriaanse,1993). 

Para Meadows (1998), um dos problemas relacionados aos indicadores é, exa-

tamente, a sua seleção. Um processo que leve à seleção inadequada conduz a um 

sistema com problemas. Os indicadores têm um aspecto ambíguo, são importantes e 

perigosos ao mesmo tempo, na medida em que estão no centro do processo decisório. 

Um importante elemento na seleção dos indicadores é o apontar-se quem o faz e 

como são selecionados e para isso existem duas abordagens: a top down e a bottom-

up. Na primeira, especialistas e pesquisadores definem, tanto o sistema, quanto o gru-

po de indicadores a ser utilizado pelos diferentes atores e tomadores de decisão, que 

podem, tão somente, adaptá-lo às condições locais. Este é o exemplo dos indicadores 

de sustentabilidade da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Uni-
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das, com a vantagem de fornecer uma aproximação cientificamente mais homogênea. 

A desvantagem é que o sistema não tem nenhum contato direto com as prioridades 

das comunidades e não considera as limitações de recursos naturais (van Bellen, 

2005). No Brasil, as experiências mais recentes de utilização dessa abordagem são a 

do Índice de Qualidade de Vida dos Municípios Brasileiros (IQVU-BR) e a do Índice de 

Desempenho da Política Pública de Meio Ambiente (IDPP), de Minas Gerais. 

Quanto à abordagem bottom-up, os temas e os grupos de indicadores são sele-

cionados a partir de um processo participativo, que se inicia com a opinião dos diver-

sos atores sociais envolvidos. A vantagem é que a comunidade geralmente adota o 

projeto, bem como estabelece prioridades. A limitação é seu foco estreito, que pode 

levar à omissão de aspectos que são essenciais (van Bellen, 2005). Um dos exemplos 

mais difundidos é o da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e o da Nova Zelândia. 

Por sua vez, Bossel (1999) argumenta que um dos sérios limitantes de indicado-

res é a perda de informação vital, no que parafraseia Albert Einstein ao afirmar que um 

indicador deve ser o mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Um 

exemplo citado entre vários especialistas é o uso do PIB. 

3.1.2. Os Indicadores de Sustentabilidade 

Segundo Satterthwaite (2004), a maioria dos governos no Norte continua a ver o 

crescimento econômico como o principal meio pelo qual o desemprego será reduzido 

e as rendas aumentadas e é difícil, se não impossível, combinar isso com quedas sig-

nificativas no uso de recursos não–renováveis e a geração de gases-estufa, a não ser 

que ocorra uma ligação explicita entre a geração de empregos e tais metas. A realiza-

ção simultânea das metas sociais e ambientais inerentes à definição de desenvolvi-

mento sustentável, dada pela Comissão Brundtland (satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 

próprias necessidades), implica em políticas muito diferentes das usuais para reduzir o 

desemprego e aumentar os ganhos daqueles cujas rendas são inadequadas.  

A percepção da atual crise ambiental sintetiza-se no entendimento global de que 

os problemas do meio ambiente já não podem ser desassociados dos problemas de 

desenvolvimento. Tal entendimento afiança novas posturas para a formulação e a e-

xecução de políticas públicas, inclusive da política ambiental. Além disso, requer da 

gestão do meio ambiente o uso de outros processos (por exemplo, a descentralização) 

e a atualização dos instrumentos ―tradicionais‖, como o controle, o monitoramento e a 

fiscalização. A efetividade da política do meio ambiente deve ser formulada e avaliada 
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segundo o seu desempenho, por todos os atores — institucionais, da sociedade civil, 

não governamental e outros parceiros, internos e externos — que compartilhem do 

uso dos recursos ambientais. Para tal, a informação ambiental precisa ser disponível e 

acessível a todos (Teixeira, 1997).  

Para Viveret (2000), a avaliação de uma política é um processo complexo e con-

siste na medida dos efeitos que elas causam vis-à-vis dos efeitos previstos, mobilizan-

do-se meios jurídicos, administrativos e financeiros que, colocados em prática, ve-

nham a produzir os efeitos que se espera; e segundo Belloni (2000), a avaliação de 

política pública é um instrumento importante para o aperfeiçoamento da gestão do Es-

tado, apurando o quanto as ações foram eficientes e vieram ao encontro das necessi-

dades da população. 

Segundo Malheiros et al (2008), ao se pensar em indicadores de sustentabilida-

de, torna-se essencial que eles partam não só de informações existentes, é necessário 

que sejam construídos a partir de problemas e situações reais. Complementa citando 

Meadows (1998), que alerta sobre os perigos de se propor indicadores somente a par-

tir de informações já existentes, sem a devida reflexão sobre o que se quer efetiva-

mente medir, armadilha que acaba por esconder aspectos críticos e impede que se 

utilize o potencial esperado do indicador. 

Nesse sentido, há que se concluir que os indicadores, por mais bem concebidos 

e utilizados que sejam, devem ser caudatários da formulação e avaliação das políticas, 

que, à sua vez, ensejam a elaboração dos respectivos programas e orçamentos. Por-

tanto, assiste razão a Rattner (2003) quando ressalva que parece lícito inferir sobre a 

necessidade de concentrar os esforços mais na análise e interpretação da dinâmica do 

processo de crescimento econômico e de seus fatores determinantes, do que nas 

mensurações quantitativas; ou seja; a explicação das relações sociopolíticas subjacen-

tes aos planos, metas e programas de desenvolvimento deve preceder à elaboração e 

à sofisticação dos sistemas de informação e dos indicadores. Porém, por coerência, 

há que se admitir que esse autor apenas destaca o óbvio quando alerta para o fato de 

que ―a ênfase e o entusiasmo algo ingênuo pelos indicadores concebidos como ins-

trumentos analíticos capazes de explicar o porquê da persistência da pobreza apesar 

de décadas de crescimento, não somente desviam a atenção dos problemas funda-

mentais do desenvolvimento, mas também insinuam que, com seu aperfeiçoamento, 

poder-se-ia definir novas diretrizes e programas, para a redução e eliminação do sub-

desenvolvimento, no futuro‖. Buscando alinhamento com essa perspectiva cabe des-

taque o Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável, posteriormente descrito, propos-

to por Daly & Cobb (1989). 
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Do ponto de vista de sua incorporação às avaliações ambientais, o uso dos indi-

cadores foi amplamente estimulado pela recomendação contida na Agenda 21, em 

particular no Capítulo 40, acerca da necessidade de se criar e utilizar indicadores de 

desenvolvimento sustentável, capazes de medir o avanço rumo a uma sociedade equi-

librada e justa no plano ambiental, no social e no econômico. 

Neste sentido, a Agenda 21 funcionou como uma matriz de identificação de te-

mas e problemas ambientais, o que acabou envolvendo um amplo conjunto de orga-

nismos internacionais, tais como o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), o World Wild Fund for Nature (WWF) e o World Re-

sources Institute (WRI), além de várias agências governamentais de países desenvol-

vidos (Noruega, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra) e em desenvolvimento (México, 

Índia, Egito, Brasil), na produção de indicadores, orientados para a avaliação do grau 

de sustentabilidade das políticas, programas, ações e processos de desenvolvimento 

econômico, urbano e social, que impactam o meio ambiente, influindo em seu desem-

penho atual e futuro e estimulando a participação da comunidade pela promoção do 

conhecimento e da consciência dos parâmetros considerados. 

Para Hart (1999, in Mousinho, 2001), indicadores de desenvolvimento sustentá-

vel diferem dos tradicionais indicadores econômicos, sociais e ambientais, já que es-

ses indicadores tradicionais medem as mudanças em uma dimensão da realidade co-

mo se esta fosse inteiramente independente das demais. 

Nesse sentido, Meadows (1998, in Philippi et al, 2005a), acrescenta que a ques-

tão central da sustentabilidade está relacionada à questão temporal, ao uso sustentá-

vel da riqueza natural. Assim, sua proposta é adicionar um fator de tempo/limite/meta 

a indicadores de sustentabilidade estrategicamente escolhidos ou construídos. 

3.1.3. Os Indicadores Ambientais e a Gestão Urbana 

Anteriormente entendida como tema relacionado somente à preservação de 

ecossistemas naturais, a questão ambiental hoje, para ter incidência efetiva na melho-

ria da qualidade de vida dos povos, deve passar a ter como centralidade a gestão am-

biental urbana. Esta, para adquirir sustentabilidade, deve incorporar ou integrar-se às 

dimensões social e econômica. 

Assim é que, para Menegat et al (2004), são quatro as esferas que uma gestão 

ambiental deve integrar: conhecimento do ambiente; articulação da sociedade com a 

economia; educação e informação cultural; e participação social.  
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A demanda por informações para a formulação de políticas públicas municipais 

tem sido crescente na última década, em um contexto de descentralização administra-

tiva e tributária em favor dos municípios e da institucionalização do processo de plane-

jamento público, em âmbito local, determinado pela CF/88. A transparência da admi-

nistração é um ponto fundamental para a democratização da relação estado-

sociedade e para a consolidação da cidadania (Jannuzzi, 2002). A administração, ao 

disponibilizar informações e dispor-se a prestar contas contribui para o desenvolvimen-

to da democracia e para o estabelecimento de uma relação de troca duradoura, ―sus-

tentável‖, com a sociedade civil. 

Todavia, como a maioria dos dados disponíveis é estadual ou regional, é difícil 

identificar e direcionar as políticas públicas para áreas prioritárias. É sabido que exis-

tem dificuldades para se obter informações de ―fornecedores‖ municipais, encontran-

do-se as informações administrativas pulverizadas e situadas em diferentes bases de 

dados; as informações censitárias são limitadas e as pesquisas domiciliares são a-

mostrais o que não possibilita uma abordagem direta do município, em sua integrali-

dade.  

Por outro lado, nos últimos anos ocorreram exemplos de inovação considerá-

vel, no que concerne ao desenvolvimento sustentável, em governos urbanos. Essa 

discussão sobre desenvolvimento sustentável e a vida nas cidades vem obtendo maior 

reconhecimento e legitimidade, utilizando-se termos como ―cidades sustentáveis‖ e 

―assentamentos humanos sustentáveis‖, em especial, no Habitat II, a segunda Confe-

rencia das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Reunião de Cúpula das 

Cidades. Destaca-se, também, o movimento mundial ―Cidades Saudáveis‖, no qual as 

autoridades locais buscam maneiras novas de trabalhar com os muitos atores e inte-

resses diferentes, dentro das suas fronteiras, para promover a saúde e prevenir as do-

enças. 

Embora muitos governos nacionais afirmem que estão promovendo o desen-

volvimento sustentável, poucos começaram a estabelecer o quadro geral, fiscal e insti-

tucional, que apóia um movimento no sentido de alcançar conjuntos suficientes de me-

tas de sustentabilidade, nas áreas urbanas (e rurais). Na avaliação do desempenho 

ambiental nas cidades é necessário tanto distinguir os diferentes problemas ambien-

tais, como buscar um diagnóstico mais abrangente dos problemas existentes, inclusive 

daqueles sobre os quais, freqüentemente, há poucos dados disponíveis.  

Para Satterthwaite (2004), há cinco categorias gerais de ação ambiental com 

base nas quais deve ser avaliado o desempenho nas cidades: controle de doenças 

contagiosas e parasitárias; redução dos perigos químicos e físicos; universalização de 

um ambiente urbano de boa qualidade; minimização da transferência de custos ambi-
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entais para os habitantes e ecossistemas no entorno da cidade; e incentivo ao consu-

mo sustentável8. Uma importante dificuldade institucional surge quando problemas ou 

custos ambientais estiverem sendo transferidos de uma área para outra e a estrutura 

da região urbana for constituída por autoridades locais diferentes e muito autônomas, 

sem mecanismos para gerir disputas entre municípios e repasses de recursos. Na 

transferência, o que se encontra subjacente é o que, muitas vezes, denomina-se de 

―racismo ambiental‖, já que as indústrias poluidoras ou os resíduos ficam, invariavel-

mente, localizados em áreas de renda mais baixa. A dificuldade se amplia, pois as au-

toridades urbanas não têm jurisdição regional para impedir tais práticas. 

Os aspectos de gestão urbana aqui mencionados não podem estar ausentes 

de qualquer rol de indicadores ambientais que se venha a adotar.  

3.1.4. Os Indicadores Ambientais e as Questões Sociais 

O indicador PIB per capita, utilizado como proxy de nível de desenvolvimento so-

cioeconômico, ao se mostrar pouco representativo do bem-estar social, desencadeou 

um movimento para desenvolvimento de instrumentos de mensuração do bem-estar e 

da mudança social e para análise e acompanhamento de políticas, sob os auspícios 

de instituições multilaterais9, dando origem aos sistemas de indicadores sociais (Jan-

nuzzi, 2002; Kayano & Caldas, 2001).  

A maioria dos sistemas de indicadores sociais está relacionada ao que foi cha-

mado por Sen (1987) de capacidades e liberdades. O IDH é um bom exemplo de um 

grupo de componentes, procurando medir um padrão de vida livre e sem privação, 

muito embora exista muito espaço para melhorias. Para países com nível de desen-

volvimento relativamente baixo o CPM10 é certamente mais prioritário (van Bellen, 

2005) 

A classificação mais comum dos indicadores sociais é a que se estrutura por á-

rea temática da realidade social — indicadores de saúde, educacionais, de mercado 

de trabalho, habitacionais, de segurança pública e justiça, de infra-estrutura urbana e 

os de renda e desigualdade. Na denominação dos sistemas de indicadores sociais há 

classificações mais agregadas, dentre as quais pode-se mencionar: indicadores socio-

                                                
8
 O mesmo autor considera que essa distinção entre as cinco categorias também é útil para considerar a economia 

política de problemas ambientais, já que há diferenças em termos: de quem é o responsável pelos problemas; de quem 

é o mais afetado pelos mesmos; das possibilidades de os afetados conseguirem que o problema seja abordado; de 

como os problemas são abordados; e de por quem o são. 
9
  Instituições como: OCDE, UNESCO, FAO, OIT, OMS, UNECEF e da EENU (Estatística das Nações Unidas). 

10
 Para maiores informações sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Capability Poverty Measure (CPM) 

ver itens 3.2.4.1 e 3.2.4.8. 
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econômicos, de condição de vida, de qualidade de vida, de desenvolvimento humano 

ou ambiental e, mais recentemente, de privação humana. 

Segundo Jannuzzi (2002), a disponibilidade de um sistema amplo de indicadores 

sociais relevantes, válidos e confiáveis, potencializa as chances de sucesso do pro-

cesso de formulação e implementação de políticas públicas, na medida em que permi-

te, em tese, diagnósticos sociais, monitoramento de ações e avaliações de resultados 

mais abrangentes e tecnicamente mais bem respaldados. Contudo, não se deve es-

quecer que o papel e função dos insumos informacionais, que instruem a formulação e 

implementação das políticas públicas ganham qualidade, isto é, realismo, na medida 

em que refletem os anseios e, sendo possível, a participação dos próprios segmentos 

beneficiários da população. Afinal, o processo de planejamento no setor público está 

longe de ser uma atividade técnica estritamente objetiva e neutra, revelando-se muito 

mais complexo e falível do que preconizam os modelos clássicos de planejamento. 

Não é um processo linear, mas permeado de vicissitudes e sujeito a diversos condi-

cionantes político-institucionais.  

3.1.5. Os Indicadores Ambientais e a Saúde Ambiental 

Nessa perspectiva, a OMS assinala que ―no mundo inteiro, os líderes políticos e 

comunitários estão tomando cada vez mais consciência de que uma melhoria de a-

cesso da população à tecnologia médica apropriada não pode por si mesma compen-

sar os efeitos prejudiciais da degradação ambiental e que a saúde se manterá fora do 

alcance de milhões de pessoas a não ser que estas vivam em um entorno saudável 

que satisfaça ao menos suas necessidades básicas‖. Para o Ministério da Saúde (Bra-

sil, 2004), o paradigma de saneamento adequado deve considerar os princípios da po-

lítica pública de saneamento: universalidade, equidade, integralidade, titularidade mu-

nicipal, gestão pública, participação e controle social, intersetorialidade, qualidade dos 

serviços e acesso. 

Na atualidade, o Estado não tem sido capaz de satisfazer às demandas das co-

munidades. Isto ocorre devido, inclusive, às estratégias nacionais de melhoria ambien-

tal não contemplarem o nível local como um espaço de intervenção preferencial. Estão 

voltadas para atender macro problemas ambientais, de grande complexidade, cuja re-

solução não é sentida nem a curto nem em médio prazo; vis-à-vis problemas ―comuns‖ 

das comunidades, dos bairros, que são deixados para um segundo plano. Esta falta de 

atenção tem levado a população a refletir sobre a necessidade de se mobilizar para 

construir uma institucionalidade ambiental local. Daí a necessidade de se criar um ní-

vel primário ambiental, de feição local, para reverter a tendência institucionalizada, ex-
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cessivamente centralizadora, que não é capaz de dar resposta a uma demanda cres-

cente e não tem flexibilidade para incorporar outros atores, que são parte integrante na 

solução do problema (OPAS, 1998, in Kligerman, 2002). 

Sánchez (1997, in Kligerman, 2002) considera que a solução das questões am-

bientais e sanitárias (saúde ambiental) deve ter gestão local, porque os cidadãos, de 

forma direta ou por meio de suas organizações e governos locais, conhecem seus 

problemas e suas necessidades. Eles também sabem averiguar, de acordo com sua 

realidade técnica, financeira, política e institucional, quais são as prioridades e as pos-

sibilidades de soluções. Por último, postula uma mudança de conduta individual, em 

relação ao seu entorno. Esta mudança é fundamental para que a proteção da saúde 

ambiental tenha uma maior eficácia social. 

3.1.6. Os Indicadores Ambientais e a Qualidade de Vida 

Ao defender-se um valor superior, como a criação de uma sociedade livre e igua-

litária por caminhos outros, que não o da ideologia ou da utopia, da qual seriam elimi-

nados tanto a pobreza quanto o consumo predatório, cumpre assinalar que para a tec-

nocracia é funcional, ao nível econômico, o tratamento matemático-estatístico do sis-

tema produtivo, sem referi-lo às relações sociopolíticas que o sustentam. Ao nível i-

deológico, ela difunde uma visão apolítica dos instrumentos geradores do processo, 

mistificando a inovação tecnológica e o fluxo interminável de bens de consumo supér-

fluos, como acessível a todos, embora coincidam com uma deterioração da qualidade 

de vida das massas, especialmente nas aglomerações metropolitanas. Nesse sentido, 

os indicadores devem ir além dos tradicionais, relacionados com o PIB, buscando re-

fletir uma preocupação com a qualidade de vida e a conservação do capital natural 

(Rattner, 2003). 

Isto reforça a posição de José Eli da Veiga (Veiga, 2007:41), para quem, ao se 

interessar apenas por fluxos, o PIB fecha os olhos para a depreciação de cruciais es-

toques, como os de recursos naturais e não considera a acumulação do que tem sido 

classificado como bens intangíveis: cultura, instituições, confiança entre os agentes ou 

mesmo direitos humanos. 

Segundo Hazel Henderson11, numa lógica idêntica à do capital, o PIB enxerga 

custos sociais e ambientais como ―externalidades‖, assim, um país pode cortar suas 

                                                
11

 Em seu artigo ―PIB: um indicador anacrônico‖, comenta ainda o caso que considera emblemático do PIB verde da 

China, cujas taxas de crescimento, em torno de 10% ao ano, há mais de duas décadas, cairiam a pouco mais de zero, 

quando descontadas as perdas ambientais. Henderson é consultora internacional autora dos livros ―Mercado Ético‖ e 
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florestas e registrar o valor da venda da madeira como ganho no PIB, sem que ne-

nhuma perda seja computada. Considera que as 27 nações da União Européia sejam 

as primeiras a avançar além do modelo de crescimento do PIB e incorporem todas as 

estatísticas disponíveis sobre saúde, educação, desigualdade e direitos humanos 

(Caldas, 2008). 

O programa ―Cidades Saudáveis‖ destaca algumas questões relevantes, ao 

abordar os indicadores de qualidade de vida: 

 relacionar os indicadores propostos com os aspectos socioculturais locais; 

 espelhar as necessidade básicas dos indivíduos, bem como, as condições 

de vida; 

 expressar as desigualdades dentro dos municípios;  

 estimular o processo no interior dos municípios e não utilizá-lo para certifi-

cação de municípios; 

 oferecer um conjunto de opções aos municípios, que deverão optar com 

quais querem trabalhar; e 

 prever níveis de agregação para municípios, estados e nação. 

3.2. Estado da Arte de Indicadores 

Em termos de produção estatística, alguns países desenvolvidos, em particular 

da Europa, foram os primeiros a avançar, desde os anos 70, na tentativa de constru-

ção de um subsistema específico sobre o meio ambiente. Após uma série de reuniões, 

nas décadas de 70 e 80, foram estabelecidas diretrizes gerais para as estatísticas, do 

meio ambiente de interesse dos países europeus. Na seqüência, acabaram deixando 

de lado a meta inicial de conceber uma moldura básica, semelhante à do sistema de 

contas nacionais, voltando-se, então, para o desenvolvimento de indicadores ambien-

tais selecionados (IBGE, 1991). 

Numa evolução semelhante, o Canadá, um dos países de vanguarda na área 

das estatísticas ambientais, criou e divulga, sistematicamente, um conjunto de indica-

dores ambientais, produzidos pelo esforço integrado da Statistics Canada e Environ-

ment Canada. 

O envolvimento do sistema de coordenação internacional do Escritório de Esta-

tísticas das Nações Unidas (EENU) na área das estatísticas ambientais teve início, em 

                                                                                                                                          
―Construindo um mundo onde todos ganhem‖. Ver item 3.2.2.3 ―Indicadores de Qualidade de Vida de Calvert-

Herderson‖.  
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1979, por recomendação da Comissão de Estatística, da ONU. Em sua primeira reuni-

ão, em 1984, o EENU elaborou o ―Esquema para o Desenvolvimento de Estatísticas 

Ambientais‖12 (EDEA), após amplo levantamento das principais preocupações dos pa-

íses interessados.  

Posteriormente, considerando que as estatísticas ambientais devem cobrir tanto 

o meio ambiente natural como o construído pelo homem, o EENU, em 1988, produziu 

dois relatórios técnicos, com base no EDEA: ―Conceitos e Métodos de Estatísticas do 

Meio Ambiente: Estatísticas do Meio Ambiente Natural‖13 (EAN) e ―Estatísticas de As-

sentamentos Humanos‖14 (EAH). Por fim, foi instituído o Grupo Intergovernamental pa-

ra o Avanço das Estatísticas Ambientais, que realizou sua primeira reunião em Oslo, 

em 1990, na qual o IBGE se fez representar. 

No que se pode considerar um processo evolutivo, as estatísticas ambientais 

consolidam as iniciativas envolvendo a formulação dos indicadores ambientais, que, 

paralelamente, vinham ocorrendo em alguns países. Com a IIª Conferência das Na-

ções Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, surge a dimensão 

da sustentabilidade, integrando meio ambiente e desenvolvimento e, mais recente-

mente, com o patrocínio da ONU, analisam-se as ligações entre saúde, meio ambiente 

e desenvolvimento e outras iniciativas agregam, também, a variável qualidade de vida. 

A aplicação dos instrumentos resultantes dessa combinação de esforços vem aconte-

cendo em todos os níveis, do global ao local. 

A seguir, são apresentadas as principais estruturas para construção de indicado-

res ambientais e os principais tipos de indicadores, selecionados para compor este 

levantamento sobre o estado da arte das experiências com o uso e aplicação de indi-

cadores, interna e externamente ao Brasil. 

3.2.1. Principais Estruturas para Construção de Indicadores Ambientais 

As iniciativas pioneiras de construção de estruturas de indicadores ambientais, 

de modo geral, são derivações de uma abordagem tradicionalmente conhecida como 

estresse-resposta, pela qual, com a sistematização das informações, procura-se facili-

tar a comunicação para um público mais amplo, em diferentes variações dessa estru-

tura original. Essa estrutura envolvendo as interações humanas com o ambiente foi 

                                                
12

 Framework for the Development of Environmental Statistics. 
13

 Concepts and Methods of Environment Statistics: Statistics of the Natural Environment.  
14

 Concepts and Methods of Environment Statistics: Human Settlements Statistics.  



 

 119 

inicialmente proposta pelo World Resources Institute15 (WRI), em colaboração com o 

governo holandês.  

Os chamados modelos de estruturas mais comumente utilizados serão detalha-

dos, os demais, como o francês e o canadense, serão apenas comentados, como se 

segue. 

Na França, o ―Economia-Energia-Ambiente-Desenvolvimento16 (M3ED) faz parte 

de uma espécie mais ampla denominada de ―Modelo de Simulação Estrutural Econo-

mia-Ambiente”, aplicados pelo Centro de Economia e de Ética para o Ambiente e o 

Desenvolvimento17 (C3ED). As modelagens com o M3ED ainda não buscavam o de-

senvolvimento de um conjunto de indicadores, mas sim modelos que evidenciassem a 

dinâmica estrutural do uso de recursos naturais, produção, consumo final e emissão 

de poluentes18. Um ponto forte deste modelo de simulação dinâmica é que podem ser 

efetuadas alterações nas estimativas e nas relações causais, para testar uma grande 

variedade de hipóteses, sobre mudanças tecnológicas e sociais, inclusive normas de 

pressão ambiental e níveis de consumo (O'Connor & Ryan, 2004).  

Outra iniciativa, nessa mesma linha, é a do Canadá, que foi utilizada no desen-

volvimento dos indicadores de sustentabilidade. A estrutura ―Natural Capital Account 

Frameword‖ foi proposta pela National Round Table on the Environment and the Eco-

nomy19 (NRTEE), cuja abordagem envolve diferentes tipos de Capital: Natural, Huma-

no, Social e Produtivo. Segundo NRTEE, assim como outras abordagens ou estruturas 

para desenvolvimento de indicadores, o modelo de Capital tem limitações, ao não 

considerar, por exemplo, o conceito relacionado a bens intangíveis, como satisfação 

pessoal, e, por outro lado, em considerar os efeitos do consumo dos canadenses limi-

tados ao Canadá, não levando em consideração o capital natural do restante do mun-

do (NRTEE, 2003). 

                                                
15

 O WRI é uma organização independente, com uma equipe de mais de 100 cientistas, economistas, especialistas em 

políticas, análises de negócios, análises estatísticas e comunicadores, trabalhando para proteger o meio ambiente e 

melhorar a vida das pessoas. Atua com governos, setor privado e grupos da sociedade civil, em todo o mundo. 
16

 Modele Economie-Energie-Environnement-Developpement 
17

 Centre d'Economie et d'Ethique pour l' Environnement et le Developpement: trata-se de um centro de pesquisa inter-

disciplinar especializado em economia ambiental, desenvolvimento e temas políticos correlatos. Sediado na Universi-

dade de Versailles-St Quentin, sua atuação baseia-se na proposta de busca de um equilíbrio entre pesquisa teórica e 

aplicada. 
18

 A publicação, em 1998, "Valuation for Sustainable Development: Methods and Policy Indicators", contempla quatro 

grandes temas: justificativas para indicadores não-monetários de sustentabilidade; definição teórica de indicadores de 

sustentabilidade de base física; processos de decisão e sustentabilidade; e bases metodológicas e técnicas de mode-

lagem. 
19

 O NRTEE é um organismo governamental dedicado a explorar novas oportunidades para integrar conservação am-

biental e desenvolvimento econômico para a manutenção da prosperidade e segurança futura do Canadá 

(http://www.nrtee-trnee.ca/eng/overview/overview-eng.html). 
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3.2.1.1. Pressão-Estado-Resposta (PER) – OCDE 

Em resposta a uma demanda do então G-720, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico21 (OCDE), em 1994, foi responsável pela ampla dissemi-

nação, por todo o mundo, da estrutura PER22, a estrutura mais consagrada de organi-

zação da informação, como suporte à construção de indicadores ambientais (Figura III. 

3). Mediante tal estrutura, busca-se responder às seguintes questões:  

 Pressão – Porque acontece isso? São forças econômicas e sociais subja-

centes com o crescimento populacional, o consumo e a pobreza, constitu-

indo-se no fator de partida para enfrentar problemas ambientais. 

 Estado – Que está acontecendo com o meio ambiente? Refere-se à condi-

ção atual do meio ambiente, que resulta das pressões. 

 Resposta – O que se pode fazer e o que se está fazendo no momento? 

São ações coletivas ou individuais, que aliviam ou previnem os impactos 

ambientais negativos, mitigam ou compensam os danos ao meio ambiente, 

conservam os recursos naturais e contribuem para melhoria da qualidade 

de vida da população local. As respostas podem incluir ações reguladoras, 

gastos ambientais ou de pesquisa, identificação da opinião pública e das 

preferências do consumidor, mudanças de estratégias administrativas e 

fornecimento de informação sobre o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Grupo internacional, G-8, que reúne os sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mun-

do: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá (antigo G7), mais a Rússia (esta última 

não participando de todas as reuniões do grupo). 
21

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).  
22

 Este modelo foi desenvolvido pelo estatístico canadense Anthony Friend, na década de 1970, e, posteriormente, 

adotado pela OCDE. 

Figura III. 3. Estrutura PER para Organização de Informação Ambiental 

Fonte: DGA, 2000 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://www.oecd.org/
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3.2.1.2. Força Motriz-Estado-Resposta23 (FER) – CSD 

A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável24 (CDS), das Nações Unidas, 

em 1996, considerando o Capítulo 40 da Agenda 21, propôs um conjunto de Indicado-

res de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de torná-los acessíveis aos to-

madores de decisão, no nível nacional, definido-os, elucidando as suas metodologia e 

fornecendo treinamento e capacitação.  

Com base na estrutura FER, que trouxe como novidade a substituição do termo 

―Pressão‖, da estrutura PER, por ―Força-Motriz‖, por esta representar uma categoria 

mais ampla de atividades humanas e processos com impactos possíveis sobre o de-

senvolvimento sustentável, adaptando-se melhor à adição de indicadores sociais, eco-

nômicos e institucionais. Todos os capítulos da Agenda 21 estão refletidos nesse sis-

tema, dentro do qual estão contidas as quatro dimensões do desenvolvimento susten-

tável. Este sistema pode ser utilizado também para avaliações setoriais. 

3.2.1.3. Pressão-Estado-Resposta/Efeito25 (PERE) – EPA 

A Agência de Proteção Ambiental26 (EPA) norte-americana tem desenvolvido es-

tudos na área de indicadores e índices ambientais, havendo proposto uma modifica-

ção da estrutura PER, com o objetivo de: interligar dados ambientais existentes às ne-

cessidades políticas e gerenciais; integrar conjuntos de dados em bases geográficas, 

para apoiar a tomada de decisão; identificar duplicidades e lacunas; e estimular o de-

senvolvimento de indicadores. 

Conhecido por PERE, esta estrutura difere daquela adotada pela OCDE em al-

guns pontos fundamentais, nomeadamente na inclusão de uma nova categoria deno-

minada ‖Efeito‖. Os efeitos estão relacionados às pressões subjacentes a: atividades 

humanas indiretas, como o efeito do crescimento populacional no setor energético; 

atividades humanas diretas, nos níveis dos estressores biofísicos, como emissões de 

gases associados às emissões veiculares; efeitos ecológicos das pressões ou respos-

tas sobre o estado, como introdução de espécies exóticas e instalação de sistemas de 

tratamento de efluentes; e a saúde humana, como retardamento mental devido à ex-

posição ao chumbo (Figura III. 4).  

                                                
23

 Driving Force/State/Response - DSR 
24

 United Nations Commission on Sustainable Development, (UNCSD) 
25

 Pressure-State-Response/Effect – PSRE 
26

 Environmental Protection Agency (EPA) 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm
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Figura III. 4. Estrutura conceitual PERE, proposto pela EPA  

Fonte: EPA, 1999 

3.2.1.4. Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta27 (FPEIR) – EEA 

A Agência Ambiental Européia28 (EEA), desde 1995, avalia o estado do ambiente 

dos países europeus, apresentado nos Relatórios de Estado do Ambiente29 (SoER). 

Nas últimas gerações desses relatórios, para adequar a avaliação de políticas setoriais 

com reflexos sobre o meio ambiente, a Agência propôs a utilização da estrutura FPEIR 

que, posteriormente, passou a ser utilizada no Projeto GEO30 — Perspectivas Ambien-

tais Mundiais, do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD) e, i-

gualmente, no GEO América Latina e Caribe, com apoio do Programa das Nações U-

nidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1997.  

Esta estrutura define e relaciona o conjunto de dimensões que determinam as 

características atuais do meio ambiente, em qualquer nível de agregação territorial (lo-

cal, regional, nacional, global), buscando estabelecer uma vinculação lógica entre os 

seus componentes. Acrescenta o componente ―Impacto‖: o que causa o impacto? As 

perturbações produzidas pelo estado do meio ambiente, sobre diferentes objetos, co-

mo a qualidade de vida e a saúde humana, o próprio meio ambiente, o ambiente cons-

truído e a economia urbana local. 

                                                
27

 Driving Force-Pressure-State-Impact-Response - DPSIR 
28

 Environmental European Agency 
29

 State of Environment Report 
30

 Global Environmental Outlook (GEO) 
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Atente-se, ainda, para a importância de se avaliar o estado do meio ambiente da 

forma integrada e seqüencial sugerida pela matriz apresentada na Figura III. 5. Vários 

autores consideram que, em alguns aspectos, essa divisão pode trazer informações 

valiosas na ordenação de políticas públicas, mas por outro, não atende a um dos crité-

rios principais que seria o de simplificar os indicadores, ao máximo, para os decisores. 

Figura III. 5. Fluxograma de Interação entre Componentes Urbano-Ambientais 

da Matriz PEIR 

Fonte: GeoCidades, 2001 

3.2.1.5. Força Motriz-Pressão-Estado-Exposição-Efeito-Ação31 (FPEEEA) – 

OMS 

Ainda em relação a alternativas disponíveis, dentro das quais se poderá apresen-

tar indicadores, a Organização Mundial da Saúde (OMS), propõe uma estrutura deno-

minado FPEEEA. Nesta opção, enfoca-se o binômio saúde e ambiente, relacionados 

numa teia de causa-e-efeito, buscando-se subsidiar a identificação de indicadores que 

explicitem a condição de desenvolvimento de uma área, homogênea ou não (Figura III. 

6).  

Na presente estrutura, as dimensões exposição e efeito aparecem mais 

significantemente numa perspectiva ambiental e de saúde pública. O conceito de 

exposição é mais bem desenvolvido em relação aos poluentes no meio ambiente, 

podendo penetrar o corpo humano por diferentes rotas, como inalação, ingestão ou 

absorção pela pele. A quantidade (dose) de poluição absorvida depende da duração e 

da intensidade da exposição.  

                                                
31 Driving Force-Pressure-State-Exposure-Effects-Actions-DPSEEA 
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Figura III. 6. Estrutura da OMS: Força Motriz-Pressão-Estado-Exposição-Efeito 

Fonte: WHO, 1999 

3.2.2. Indicadores Ambientais – Experiências Internacionais  

3.2.2.1. Indicadores Ambientais e de Sustentabilidade 

Historicamente, a utilização de Indicadores Ambientais começou quando da ela-

boração e divulgação dos primeiros Relatórios sobre o Estado do Ambiente, nas déca-

das de 70 e 80, com iniciativas como a holandesa e a canadense, que aprimoraram os 

esforços e as idéias, visando simplificar as informações sobre as questões ambientais 

e facilitar a comunicação.  

 Indicadores Ambientais – OCDE 

Em 1989, na Reunião de Cúpula do G-7, foi solicitado à OCDE o desenvolvimen-

to de um conjunto básico de indicadores ambientais. Essa demanda evoluiu e na Rio-

92 já consta da Agenda 21, em seu capítulo 40. Para a OCDE, os objetivos dos indi-

cadores ambientais são: avaliar o progresso em termos ambientais; integrar melhor a 

variável ambiental nas políticas setoriais; e integrar melhor a variável ambiental na po-

lítica econômica.  

A definição de um conjunto apropriado de indicadores vai depender de seu uso 

particular, razão porque a OCDE dedica especial atenção aos usuários dos indicado-

res, reconhecendo e respeitando suas especificidades. Com o avanço ocorrido com os 

indicadores de sustentabilidade, a estrutura PER, inicialmente utilizada para a apre-

sentação de indicadores considerados apenas ambientais, passou a ser ampliada para 
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a apresentação de indicadores sociais e econômicos, segundo a mesma lógica, refle-

tindo não apenas efeitos sobre o estado do ambiente, mas, também, sobre as condi-

ções de vida ou atributos de bem estar social, de que são ilustração: mudança climáti-

ca, depleção da camada de ozônio, eutrofização, acidificação, contaminação por subs-

tâncias tóxicas, qualidade ambiental urbana, diversidade biológica, paisagem, resí-

duos, recursos aquáticos, recursos florestais, recursos pesqueiros e degradação dos 

solos. Merecem destaque as experiências que se seguem do uso de indicadores am-

bientais, de certa forma sob tutela da OCDE. 

 Indicadores Ambientais – Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, 

França e EUA 

Pioneiramente, a Holanda, em 1987, desenvolveu um conjunto de indicadores 

para avaliar o desempenho de sua política ambiental (PPI32), a partir do Plano Nacio-

nal de Política Ambiental (NEPP), considerando público-alvo os tomadores de decisão, 

nos setores públicos e privado e o público em geral. O sistema de indicadores ambien-

tais, desenvolvido em colaboração com o WRI, compreende, então, dois subconjuntos 

que enfocam os tópicos e os setores a serem desenvolvidos: os indicadores temáticos 

e os indicadores de público-alvo.33 (Hammond et al, 199534). 

O Canadá considera, prioritariamente, apenas indicadores ambientais, porém 

com um alto nível de qualidade, em função do seu marco regulatório próprio, que refle-

te sua política ambiental. Fora da estrutura PER, da OCDE, prioriza identificar perigos 

e riscos; como ferramenta para tomada de decisão e avaliação dos objetivos dos pro-

gramas; e informar sobre as questões ambientais, respondendo ao ―direito de saber‖ 

da sociedade. Para tal, dispõe de um dispositivo de comunicação para publicação dos 

resultados, com análises específicas de cada indicador, de forma acessível a usuários 

não especialistas. Publica relatórios nacionais desde 198035. Destaca-se, também, pe-

la cobertura: federal, regional, estadual e municipal36. Com base em critérios de credi-

bilidade, praticidade e utilidade desenvolve suas metas estratégicas, envolvendo vá-

                                                
32

 Policy Performance Indicator (PPI). 

33
 No final dos anos 80 e início dos 90, o governo holandês publicou o relatório ―Indicadores Ambientais: Uma Aborda-

gem Sistemática para Medir e Reportar o Desempenho de Políticas Ambientais no Contexto do Desenvolvimento Sus-

tentável (Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on Environmental Policy Per-

formance in the Context of Sustainable Development‖).  
34

 Nesse trabalho a WRI (Hammond et al,1995) utilizou como referencia os 22 indicadores  do ―biodiversity indicators 

for policy-markers‖ cuja preocupação central é a manutenção da diversidade biológica para manutenção do capital 

natural. 
35

 Último relatório ―Environmental Signals- Vol. II – 2006/7‖. 
36

 Um total de 20 municípios, de grande, médio e pequeno porte, estão envolvidos no processo, representando 40% da 

população total e, desde 1999, são publicados relatórios ―Quality of Live Reporting System‖ 
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rios aspectos relevantes37. A proposta do Canadá é avançar na melhoria do sistema 

de indicadores para produzir melhores políticas; gerar informação ambiental compatí-

vel com a informação econômica; promover a integração socioeconômica com outras 

informações ambientais; levar o meio ambiente para uma esfera considerada de inte-

resse especial; usar os indicadores para atender demandas prioritárias baseado em ‗o 

que deve ser feito’ mais do que em ‗o que pode ser feito’. (Henry, 2006).  

Em 2000, deu início ao desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade com 

a definição de Objetivos Ambientais Nacionais (até 2030), cujo relatório inicial foi pu-

blicado em 200338. A estrutura do relatório segue a estrutura desenvolvida pela NR-

TEE39: (NRTEE, 2003).  

O programa de Indicadores de Desempenho Ambiental (EPI40) da Nova Zelândia 

é igualmente relevante, pois tem sido submetido a um processo de participação da 

comunidade para seleção ou confirmação de indicadores, de acordo com uma meto-

dologia própria. Juntamente com o Canadá, é um país que tem se destacado na forma 

de trabalhar relativamente autônoma e pró-ativa, aliado ao apoio político e financeiro 

que proporciona resultados mais rapidamente que nos demais países. 

Ainda sobre indicadores ambientais, cabe destaque a experiência da Suécia 

com os Indicadores Verdes, especiais por seu potencial de comunicação e pela simpli-

cidade derivada de sua opção de integrar um número limitado de indicadores seletos, 

para informar ao Parlamento, que não apenas aprova a iniciativa, como ainda tem so-

licitado sua continuidade ao longo do tempo, com periodicidade definida. A estratégia 

é o uso de gestão por objetivo utilizando um sistema de indicadores, na estrutura 

FPEIR, com base em 16 Objetivos de Qualidade Ambiental. O monitoramento é reali-

zado via portal (www.miljomal.nu) que centraliza as informações em três níveis: nacio-

nal (95 indicadores), regional (70 indicadores) e local (este nível ainda dependendo de 

avanços futuros). Para cada indicador um descritor contendo: titulo; fonte; efeitos no 

ambiente e na saúde; descrição e explicação da situação e do desenvolvimento; e 

avaliação e ações. Utiliza como um dos critérios para seleção do indicador, a possibili-

dade de ser relacionado a metas e, se possível, mensurável, e poder ser influenciado 

por ações, além, evidentemente, da facilidade de comunicação e disponibilidade (Ar-

nell, 2006). 

                                                
37

 Aspectos relevantes: qualidade do ar; biodiversidade; água doce; qualidade do solo, ozônio estratosférico; mudanças 

climáticas, tempestades severas e desastres; agricultura; florestas e paisagens; bacias hidrográficas; chuva ácida; 

substâncias tóxicas; energia; transporte; resíduos sólidos urbanos. 
38

 Relatório: ―Environment and Sustainable Development Indicators for Canada”, 2003. 

39
 Natural Capital Account Frameword (sobre o NRTEE, ver item 3.2.1). 

40
 Environmental Performance Indicator (EPI) 

http://www.miljomal.nu/
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A França utiliza indicadores ambientais para avaliar a qualidade ambiental, des-

de 1999, como forma de validar as políticas públicas e estabelecer prioridades em fun-

ção dos problemas emergentes. 

Os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDD41) surgiram a partir da de-

manda política, fruto da Agenda 21 e da estratégia nacional de desenvolvimento sus-

tentável, que envolve 8 aspectos relevantes como: equidade inter-geracional; boa go-

vernança; mudanças climáticas; biodiversidade e recursos naturais; padrão de produ-

ção e consumo; e as três dimensões: econômica, social e ambiental. Como critério pa-

ra seleção dos indicadores considera a simplicidade e a existência de valor de refe-

rência. Os primeiros relatórios foram publicados em 2004 e 2006 (Lavoux, 2006).  

O Conselho Nacional de Pesquisa42 (NRC), dos Estados Unidos, foi organizado, 

em 1996, pela Academia Nacional de Ciência com o objetivo de integrar a comunidade 

técnica e científica ao assessoramento que a Academia já prestava ao governo fede-

ral. Duas de suas publicações refletem a preocupação com o desenvolvimento de indi-

cadores. 

Desenvolvido por solicitação da EPA, os Indicadores Ecológicos para a Na-

ção, publicado em 2000, teve como objetivo: sugerir critérios para a seleção e propor 

indicadores ecológicos; propor métodos que sintetizem o estado e as alterações dos 

sistemas ecológicos; identificar fontes de dados; e oferecer orientação para coleta, 

armazenamento, interpretação e comunicação das informações do monitoramento e-

cológico. Recomenda a adoção de indicadores para três grandes categorias de infor-

mações ecológicas: informação sobre a extensão e estado dos tipos de cobertura e 

uso do solo que juntos compõem os ecossistemas do País; informação sobre o capital 

ecológico; e informação sobre o funcionamento e desempenho dos ecossistemas na-

cionais e de como estão sendo alterados. O uso dessas categorias deveria permitir a 

compreensão das condições dos ecossistemas, alertar para as alterações sofridas e 

ter base para assegurar que as futuras gerações, ainda terão acesso aos produtos e 

serviços dos ecossistemas hoje disponíveis. 

A outra iniciativa, Nossa Jornada Comum: uma Transição para a Sustentabi-

lidade, publicada pela primeira vez em 1999, busca reforçar as conexões estratégicas 

entre a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e os esforços da sociedade 

para atingir melhorias ambientalmente sustentáveis do bem-estar humano. A transição 

para a sustentabilidade não depende de se deter o conhecimento, mas de se fazer uso 

dele para estabelecer metas, fornecer os indicadores necessários, examinar cuidado-

                                                
41

 Les Indicateurs de développement durable (IDD). 
42

 National Research Council 
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samente as alternativas e, mais genericamente, encorajar boas decisões e implemen-

tar ações apropriadas.  

O modelo descreve cinco tipos de informações que são ou precisam ser monito-

radas, em diferentes escalas espaciais, que evidenciam se as necessidades humanas 

estão sendo satisfeitas e se as atividades humanas são compatíveis, com a manuten-

ção dos sistemas de suporte a vida: atendimento às necessidades humanas e redução 

da fome e da pobreza; monitoramento dos sistemas circulatórios do planeta; identifica-

ção das regiões críticas; conservação das terras produtivas; e preservação dos ecos-

sistemas. 

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – CDS 

Como já citado, a base da estrutura da organização da FER, utilizada pela CDS, 

tornou-se referência histórica na construção de ―indicadores de desenvolvimento sus-

tentável‖, que surgiram no bojo da discussão do relatório ―Nosso Futuro Comum‖, da 

ONU. Com base nessa estrutura e nos critérios estabelecidos, foram selecionados 134 

indicadores, para compor o conjunto inicial, segundo os temas correspondentes aos 

capítulos da Agenda 21, os quais foram agrupados nas quatro dimensões do desen-

volvimento sustentável — social, econômico, ambiental e institucional. O resultado do 

trabalho, publicado em 1996, juntamente com as fichas metodológicas corresponden-

tes, ficou conhecido como o "Livro Azul43" (UNCSD, 1996).  

No desenvolvimento dessa iniciativa, vinte e quatro países participaram da fase 

de teste, incluindo-se, na América Latina e Caribe (ALC): Barbados, Bolívia, Brasil, 

Costa Rica, México e Venezuela.  

Como exemplo dos países da Comunidade Européia, tem-se o trabalho desen-

volvido em Portugal pelo Instituto do Ambiente (IAMBIENTE), intitulado proposta para 

um ―Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável‖ (SIDS). Uma nova ed i-

ção, em 2000, foi realizada quando foram consolidadas críticas e sugestões, com o 

intuito de permitir que um público mais amplo pudesse ter acesso às informações, fa-

vorecendo, desta forma, a discussão junto a diferentes agentes da sociedade. Salien-

te-se, ainda, que Portugal procurou que todos os conceitos considerados relevantes 

para a interpretação dos indicadores propostos fossem adotados pelo Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE) e/ou EUROSAT. 

Na CDS, de 1999 a 2000, foram validados os resultados dos testes e realizada a 

revisão desse grupo inicial de indicadores. A segunda versão apresenta um conjunto 

de 58 indicadores, categorizados sob 15 temas (equidade; saúde; educação; habita-
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ção; segurança; população; atmosfera; solos; oceanos, mares e costas; água doce; 

biodiversidade; estrutura econômica; padrões de produção e consumo; organização 

institucional e capacidade institucional) e 38 sub-temas. Essa nova estrutura substitui 

a anterior (FER), considerada muitas vezes ambígua, por não deixar transparecer a 

relação entre os indicadores e as questões políticas.  

No que refere-se às dimensões do desenvolvimento sustentável, os indicadores 

estão assim distribuídos: 18 sociais, 19 ambientais, 14 econômicos e 6 institucionais. 

Essa revisão foi publicada em 2001, como parte da segunda edição do ―Livro Azul‖ 

(UNCSD, 2001).  

Desde a adoção da Declaração do Milênio, pelas Nações Unidas, em 2000, mai-

or atenção vem sendo dada ao sistema de indicadores da CDS. Na Conferência de 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, de 2002, foi discutida a oportuni-

dade de se estabelecer uma relação dos indicadores de sustentabilidade com as Me-

tas do Milênio (MDM), possibilitando, assim, a construção de uma referência única pa-

ra os países, em seu esforço na busca do desenvolvimento sustentável. Em 2005 foi 

dado início a uma nova revisão, já sob essa orientação. 

A nova versão tem apenas 50 indicadores44, mantém a estrutura adotada em 

2001, envolvendo praticamente os mesmos temas45 e sub-temas46 [Tabela III. 

1/Apêndice I. Indicadores da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável (3ª versão CDS)]. Considera, igualmente, três critérios: (i) cobrir questões 

relevantes para o DS, na maioria dos países; (ii) prover informações críticas, ainda não 

disponíveis em outros grupos de indicadores; e (iii) usar como base dados existentes 

ou aqueles disponíveis em curto prazo (UNCSD, 2007).  

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Regional – América Latina 

e Caribe (ALC) 

Na América Latina e Caribe observa-se um desenvolvimento incipiente de indi-

cadores ambientais, a maioria produzida pelos organismos ambientais, sendo ainda 

menores as experiências com indicadores de DS. A experiência do México se destaca 

pela sua participação no projeto piloto da CSD e pelos resultados alcançados. A Costa 

Rica apresenta um nível de desenvolvimento de indicadores superior ao seu próprio 

nível de crescimento econômico, havendo não apenas participado do projeto piloto da 
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 Para todos os indicadores foram realizados descritivos considerando: tema, sub-tema, breve definição e sua descri-
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 Pobreza; governança; saúde; educação; demografia; riscos naturais; atmosfera; solo; oceano, mares e costas; água 
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 130 

CDS, como em outros projetos de cooperação, junto à Holanda, Benin e Butão. A Bo-

lívia e a Venezuela, embora envolvidos no projeto piloto da CDS, receberam menor 

apoio de seus governos e, também, devido a problemas internos socioeconômicos e 

políticos não publicaram seus indicadores como previsto. A Colômbia iniciou trabalho, 

em parceria com a CEPAL e o PNUD, um esforço cooperativo envolvendo sistemas de 

informações georeferenciadas regionais, produzindo ―Atlas de Indicadores Ambientais 

e de Sustentabilidade para a América Latina e Caribe‖. A experiência do Chile está na 

construção de indicadores regionais, para futura agregação nacional, utilizando um 

enfoque sistêmico e um marco organizacional original. 

Enfim, na ALC são os seguintes os países que já possuem seus indicadores de 

sustentabilidade, como demonstrado na Figura III. 7: México (1994); Colômbia (1996-

1997); Chile (1997); Costa Rica (1997); Brasil (2002); Nicarágua (2004); Argentina 

(2005); Republica Dominicana e Panamá (2006). 

Figura III. 7. Desenvolvimento de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável na 

América Latina 

Fonte: Martinez, 2006 

Assim como as iniciativas presentes envolvendo os países integrantes da União 

Européia, há na ALC a ―Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvi-

mento Sustentável: Indicadores de Resultados‖. A iniciativa foi aprovada na reunião 

extraordinária do Foro dos Ministros de Meio Ambiente da ALC, ocorrida na Conferên-

cia de Joanesburgo. Envolve 6 áreas temáticas — diversidade biológica; gestão de 

recursos hídricos; vulnerabilidade, assentamentos humanos e cidades sustentáveis; 

temas sociais incluindo saúde, equidade e pobreza; aspectos econômicos incluindo 

competitividade, comércio e padrões de produção e consumo; e aspectos institucio-

nais. Para cada uma dessas áreas foram definidas metas e indicadores, num total de 

41 indicadores. 
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Em outra iniciativa regional, executada pela Divisão de Desenvolvimento Susten-

tável e de Assentamentos Humanos, da CEPAL, juntamente com as demais agencias 

das Nações Unidas na Região, e seguindo a tendência da CDS para as Metas do Mi-

lênio47 foi publicado o documento intitulado: “Objetivo de Desarrollo del Milênio, una 

mirada desde América Latina y el Caribe‖, em 2005. O objetivo do documento foi lan-

çar o ―Projeto ODM 7‖, que tem como principais linhas de ação: melhorar a capacidade 

dos países para reportar os indicadores oficiais do Objetivo 748, e apresentar uma pro-

posta de metas e indicadores complementares, que reflitam a realidade regional. 

 Projeto GEO – UNEP/PNUMA 

Em resposta à necessidade de contar com avaliações amplas, integradas e rela-

cionadas com as políticas mundiais de meio ambiente, o PNUMA iniciou, em 1995, o 

Projeto GEO49 – Perspectivas para o Meio Ambiente Mundial, projeto multisetorial, que 

conta com ampla participação. Incorpora no processo as opiniões e as percepções re-

gionais, impulsionando o consenso sobre as questões prioritárias e as medidas que 

devem ser adotadas por meio de um diálogo entre os responsáveis pela elaboração 

das políticas e os cientistas. O GEO proporciona informações para a tomada de deci-

são; desencadeia alertas antecipados; e capacita os planejadores mundiais e sub-

regionais. È um programa de comunicação, que tem como objetivo sensibilizar sobre 

questões ambientais, proporcionando opções para ações (PNUMA, 2000). 

O Projeto GEO (UNEP, 1997) se baseia em cinco questões: Quais são os princi-

pais problemas ambientais, globais e regionais, correntes e emergentes? Quais são as 

principais forças motrizes demográficas, sociais e econômicas por trás dos problemas 

e das tendências? Para onde estamos caminhando se continuarmos fazendo ―busi-

ness as usual‖? Para onde queremos caminhar? O que está sendo feito e o que pode 

ser feito para avançar no caminho do desenvolvimento sustentável? 

O quarto informe da série, o GEO-4, publicado em 2007, dá uma visão geral do 

estado e das tendências ambientais, sociais e econômicas globais e regionais nas úl-

timas duas décadas. Apresenta os desafios e as oportunidades para o desenvolvimen-

to e o bem-estar humano. O informe, também, apresenta uma perspectiva, por meio 

de quatro cenários, para explicar futuros convincentes para o ano de 2050, assim co-

mo opções políticas para enfrentar os assuntos ambientais presentes e emergentes. 

As três primeiras edições da série datam de 1999, 2000 e 2002 (PNUMA, 2007). 
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 São 8 os Objetivos do Milênio, 16 Metas e 48 indicadores para acompanhamento dos resultados a serem alcançadas 

pelos 189 países envolvidos. 
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 ―Garantir a sustentabilidade ambiental: integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e progra-

mas nacionais, revertendo a perda de recursos ambientais‖; 
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 Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade (AIS) – SCOPE 

Em 1969, o Conselho Internacional de Uniões Científicas50 (ICSU) criou o Comitê 

Científico sobre Problemas do Ambiente51 (SCOPE), cujo objetivo é atuar como um 

conselho não-governamental, interdisciplinar e internacional, de cientistas, fonte de 

assessoramento para órgãos governamentais, inter-governamentais e não-

governamentais, no que se refere às questões ambientais, atuando na interface entre 

as esferas da ciência e da tomada de decisão. 

O Projeto de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, lançado em 1994 pe-

la entidade, produziu recomendações sobre indicadores de desempenho nacional e 

fomentou o diálogo internacional, sobre este tema, particularmente entre usuários e 

produtores de dados.  

O esforço do SCOPE delineia uma ampla agenda de pesquisa em indicadores, 

baseada no preenchimento de lacunas metodológicas, reformulação de esforços ina-

dequados em andamento e melhor uso dos modelos existente. Entretanto, deixava, 

ainda, em aberto uma questão fundamental: a de não oferecer uma estrutura concei-

tual para o monitoramento de indicadores. Em sua mais recente publicação ―Avaliação 

dos Indicadores de Sustentabilidade‖52 (AIS), coloca como desafio a criação de um 

grupo de indicadores ou índices de apoio ao ―autocontrole da sustentabilidade‖, ao 

constatar a importância da aplicação nacional de indicadores, para posterior compara-

ção internacional, na busca de objetivos e metas de sustentabilidade e a necessidade 

do ―aprender fazendo‖ para atingir novos patamares. Cada país ou instituição deve 

selecionar indicadores e abordagens compatíveis com suas necessidades e priorida-

des e usá-los como guia na direção da sustentabilidade. 

 Indicadores de Sustentabilidade – Banco Mundial 

O Banco Mundial (BIRD) desenvolveu intensa atividade no campo dos indicado-

res de sustentabilidade, em sintonia com as iniciativas das demais organizações inter-

nacionais, com foco na avaliação da performance ambiental dos projetos de desenvol-

vimento, por parte dos países tomadores de empréstimos. 

Em 1995, o Banco acrescentou à sua estrutura orgânica a Unidade de Economia 

e Indicadores Ambientais (EEI), responsável pela publicação "Monitorando Progressos 

Ambientais: um Relatório sobre os Trabalhos em Andamento", que gerou grande inte-

resse no uso de indicadores para medir o ritmo e a direção das mudanças no desen-

volvimento ambientalmente sustentável. Os projetos do EEI, atualmente, incluem os 
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51

 Scientific Committee on Problems of the Environment 
52
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Indicadores de Desempenho Ambiental, utilizados para monitorar o desempenho e os 

impactos de projetos, cujo manual foi publicado e atualizado em 1996/1999 e os Indi-

cadores de Desenvolvimento Mundial (IDM), que trazem centenas de dados e levan-

tamentos estatísticos, sobre indicadores sociais, econômicos, ambientais e empresari-

ais, de mais de 180 países, inclusive do Brasil. 

O Banco Mundial está comprometido com que se alcance as ―Metas de Desen-

volvimento do Milênio‖ de reduzir a pobreza mundial, em 50%, até o ano de 2015. En-

quanto a comunidade internacional mede o seu progresso em direção a esse objetivo, 

ela deve se basear em estatísticas sólidas e confiáveis, que mostrem quais pontos es-

tão avançando e quais pontos estão ficando para trás. A escolha dos indicadores e do 

conteúdo foi moldada em consultas e contribuições de cinco áreas temáticas do Banco 

Mundial, a saber: desenvolvimento sustentável – ambiental e social; desenvolvimento 

humano; redução da pobreza e gestão econômica; setor de desenvolvimento e infra-

estrutura privada; e corporação de finanças internacionais. Há ainda, os Indicadores 

na Rede, cujo objetivo é disponibilizar uma lista de temas ambientais como sugestões 

e exemplos de indicadores de desempenho53. 

O certo é que, apresentando caráter abrangente, sem ser exaustiva, a Matriz de 

Sustentabilidade do Banco Mundial adota uma abordagem hierárquica, agrupando os 

indicadores em categorias. Reformulam-se os indicadores socioeconômicos para se 

ajustarem à estrutura de indicadores ambientais da OCDE, o que é considerada uma 

idéia de certo modo inovadora, visto que se opõe à abordagem de ajustar os indicado-

res ambientais à estrutura analítica dos indicadores socioeconômicos. Apesar de re-

conhecer os avanços de sua proposta, o Banco Mundial registrou a necessidade de 

um modelo conceitual mais analítico, já que os modelos experimentais disponíveis, 

embora apontem possíveis sinergias entre esforços distintos, não são capazes de cap-

turar adequadamente a dinâmica do desenvolvimento sustentável (Tabela III. 

2/Apêndice I. Estrutura da Matriz de Sustentabilidade do Banco Mundial) (World Bank, 

1993). 

3.2.2.2. Indicadores de Sustentabilidade Urbana 

O planejamento e a gestão da cidade são processos conexos que envolvem um 

diagnóstico continuado da realidade urbana, que acompanhe e interprete a dinâmica 

da cidade. Planejar bem é impossível sem informações corretas e oportunas, sendo 

certo que, na medida em que se organizam, interpretam e disponibilizam dados e in-
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formações, aumenta a possibilidade de se tomar decisões mais acertadas, em direção 

às metas que se determinou alcançar.  

 Indicadores Urbanos Globais – UN-HABITAT 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos54 (UN-

HABITAT) reconhece os Indicadores Urbanos como um conjunto de instrumentos de 

gestão, que permite identificar a realidade urbana e servir de base para a formulação 

de políticas, programas e projetos e que a melhorem de forma continuada e sustentá-

vel. Esse conjunto de indicadores é construído sobre dois eixos de análise: os Objeti-

vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e a Agenda Habitat. 

 A UN-Habitat tem a responsabilidade de apoiar os Estados Membros no acom-

panhamento da Meta 1155, do Objetivo 7, dos ODM,  que são monitorados a partir de 

35 indicadores setoriais, e da Agenda Habitat, por intermédio dos seus indicadores 

que se subdividem setorialmente em: socioeconômicos, ambientais, gestão local, mo-

radia, transporte e serviços.  

Em 1996, um primeiro conjunto de 40 indicadores foi testado, em 237 cidades, 

em 110 países. Os resultados foram apresentados na Conferência Habitat II, em Is-

tambul. Após essa Conferência e com o objetivo explícito de monitorar o desempenho 

e as tendências em 20 áreas chave selecionadas da Agenda Habitat56, foi desenvolvi-

do um segundo conjunto de dados e informações, compreendendo 23 indicadores 

(Tabela III. 3/Apêndice I. Indicadores Urbanos Globais), importantes para avaliação de 

políticas, representados por números, porcentagens e proporções. Também, foram 

desenvolvidas 9 listas de dados qualitativos, acompanhadas de listas de verificação do 

tipo sim/não. Esse conjunto de indicadores foi testado em 151 cidades ao redor do 

mundo. 

Por sua vez, os Observatórios Urbanos devem assumir o compromisso de cons-

truir e analisar periodicamente os indicadores nesses eixos, mas podem, também, 

construir e analisar indicadores adicionais que correspondam às necessidades e re-

quisitos da área geográfica na qual se inserem. Os Observatórios Urbanos surgiram 

como um instrumento da UN-Habitat para impulsionar o processo de desenvolvimento 

urbano sustentável. Por meio deles, são criados fóruns permanentes de discussão en-
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 “Melhorar substancialmente, até 2020, as condições de vida de pelo menos 100 milhões de pessoas que vivem em 

assentamentos precários‖. 
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 Experiência semelhante foi a do Conselho das Cidades Norueguesas, tendo como elemento central a Agenda 21 

para escolha dos indicadores de sustentabilidade, considerando: a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico 

e social. Optaram por não utilizar a estrutura proposta pela OCDE/PER ou pela CDS/FER (Bell & Morse, 1999/2000). 
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tre os atores pertinentes, para avaliar e monitorar as políticas públicas urbanas, formu-

lar sugestões e possíveis correções de rota na esfera governamental. Além disso, de-

vem gerar dados e informações e estimular sua análise integral, porém objetiva, para 

que a concertação ocorra proativamente. Estão previstos observatórios locais, nacio-

nais e globais, integrados em rede. 

 Indicadores Comuns Europeus para Sustentabilidade Local – União Eu-

ropéia 

As primeiras iniciativas de monitoramento da sustentabilidade no bloco econômi-

co, político e social que congrega os 27 países da União Européia (UE) ocorreram na 

década passada, em um paralelo entre as propostas da CDS e da OCDE. A UE ado-

tou uma abordagem de indicadores multidimensionais, na qual os cálculos que medem 

os impactos em relação ao ambiente, energia e recursos são produzidos paralelamen-

te a contabilidade convencional de cada nação. 

Em 1999, foi lançada a iniciativa denominada "Em Direção a um Perfil de Susten-

tabilidade Local-Indicadores Comuns Europeus57", cujo propósito era apoiar autorida-

des locais em seus esforços, em direção a sustentabilidade, fornecendo informações 

objetivas e comparáveis, sobre os progressos alcançados. A seleção dos indicadores 

teve por base um conjunto de parâmetros relacionados a seis princípios: equidade e 

inclusão social; governabilidade/poder/democracia; relação local/global; economia lo-

cal; proteção ambiental; e herança cultural/qualidade do ambiente construído. 

Outra iniciativa desse bloco de países, denominada ―Na direção de uma Agenda 

Urbana na União Européia‖, lançada em 1997, propôs a Auditoria Urbana, para medir 

a qualidade de vida nos vilarejos e cidades européias, pelo uso de um simples conjun-

to de indicadores urbanos e uma mesma metodologia. Esse projeto parte do princípio 

de que, uma vez atualizados os indicadores, será possível a avaliação do impacto de 

políticas nacionais e européias sobre o desenvolvimento de áreas urbanas. 

Para as cidades participantes há a possibilidade de comparação entre elas, me-

diante fácil acesso à informação, com qualidade assegurada e para os tomadores de 

decisão possibilita o acesso à informação comparativa face a outras cidades, uma 

contribuição importante para o desenvolvimento estratégico. 

Essa metodologia foi testada, inicialmente, em duas cidades: Bilbao/Espanha e 

Nuremberg/Alemanha. Aí se identificaram 33 indicadores agrupados em 5 campos: 

aspectos sócio-econômicos; envolvimento cívico; níveis de treinamento e educação; 

meio ambiente; e cultura e recreação. Após um aperfeiçoamento, os indicadores foram 
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reagrupados em 21 domínios (Tabela III 4/Apêndice I. Estrutura do Projeto Auditoria 

Urbana). Os principais produtos previstos neste projeto são: Livro Anual das Cidades 

Européias; Auditorias Individuais de Cidade; Web Site; e um Manual. 

 Projeto Cities 21 – ICLEI  

Em outra iniciativa, o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais58 

(ICLEI) iniciou, em 1998, um projeto piloto denominado Cities 21, com objetivo de en-

gajar as cidades associadas na avaliação de suas estratégias locais de desenvolvi-

mento sustentável, em três áreas prioritárias: Governança (Agenda 21 local), Mudança 

Climática e Manejo de Água e Recursos Hídricos. O relatório final apresentou os perfis 

elaborados para 26, das 30 cidades participantes do projeto, utilizando um conjunto de 

70 indicadores (Tabela III. 5/Apêndice I. Indicadores do Projeto Cities 21). 

 Seattle Sustentável – Seattle 

O Sustainable Seattle é um esforço de um grupo de cidadãos da cidade ameri-

cana de Seattle, que tem como missão melhorar, numa perspectiva de longo prazo, 

suas condições culturais, econômicas, ambientais e sociais. Trata-se de uma das mais 

disseminadas experiências de formulação de indicadores de sustentabilidade, que re-

uniu 70 líderes comunitários, em 1990, para identificar os possíveis caminhos pelos 

quais os cidadãos poderiam avaliar progressos na direção da sustentabilidade. O tra-

balho de seleção e pesquisa dos indicadores evoluiu ao longo de toda a década pas-

sada, culminando com a publicação, em 1998, dos 40 indicadores selecionados. 

O método de seleção de indicadores de Seattle é altamente participativo, uma tí-

pica abordagem bottom-up, do que decorre um dinâmico processo de evolução dos 

conjuntos de indicadores estabelecidos nas seguintes classes: indicadores-chave; in-

dicadores secundários; indicadores provocativos ou aqueles destinados a atingir a mí-

dia, compreendendo indicadores curiosos e surpreendentes. Consideram: meio ambi-

ente, população e recursos, economia, juventude e educação, saúde e comunidade. 

Os indicadores selecionados são distribuídos pelas células de matriz produzida 

de acordo com as tendências detectadas: (i) tendência na queda da sustentabilidade; 

(ii) nenhuma mudança ou tendência perceptível; e (iii) tendência a aumento da susten-

tabilidade. O modelo de Seattle tornou-se referência, principalmente, para processos 

locais e participativos de formulação de indicadores de sustentabilidade, em função da 

grande atenção manifestada em relação à facilidade de compreensão e comunicação 

dos indicadores. 
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3.2.2.3. Indicadores de Saúde Ambiental e de Qualidade de Vida 

Há uma nova geração de indicadores de saúde ambiental, propostos pela OMS, 

que amplia as relações saúde-ambiente, como a apresentada no modelo FPEIER, que 

valoriza a discussão sobre esses temas.  

Os indicadores de qualidade de vida, por sua vez, acompanham as demandas da 

sociedade por informação, ajudando a esclarecer e educar os cidadãos, grupos de in-

teresse e tomadores de decisão; a identificar áreas problemas, causas de insatisfação 

e as influências sociodemográficas que as influenciam; as prioridades de vida da po-

pulação; e o monitoramento e a avaliação da efetividade das políticas e estratégias 

(Seik, 2001). 

 Sistema de Indicadores de Saúde Ambiental – OMS 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) coordena a implantação do sistema de 

indicadores Saúde-Ambiente, baseado na metodologia FPEIER (força motriz, pressão, 

estado, exposição, efeito, ação), com o objetivo de promover a ―comunicação‖ entre os 

estudos de Saúde e Ambiente e as ações correspondentes na área política, que en-

volvem 14 países. Esses países estão testando a praticidade do sistema e seu acesso 

e utilização na formulação e implementação de políticas59, avaliando-se: disponibilida-

de e qualidade das informações; acessibilidade ao banco de dados e à estrutura; ca-

pacidade de uma rede (multi-agências) em trabalhar a informação; e relevância e utili-

dade dos indicadores nos contextos nacionais.  

Os resultados constam da publicação ―Sistema de Informação de Saúde e Meio 

Ambiente60‖ (EHIS), que mostra as limitações na coleta de dados e reforça a necessi-

dade de uma intensa cooperação entre as agências internacionais e os Estados Mem-

bros. Importância especial foi dada a essas questões de saúde e ambiente, para os 

tomadores de decisão. Os participantes coletaram e relataram dados em 10 áreas te-

máticas (Tabela III. 6/Apêndice I. Indicadores de Saúde Ambiental), incluindo-se uma 

visão geral dos países participantes do projeto (Tabela III. 7/Apêndice I. Visão Integra-

da dos Indicadores de Suporte aos Diferentes Temas). Dessas áreas, quatro foram 

selecionadas para fazer parte do EHIS — poluição do ar, ruído, acidentes de transpor-

te e água e saneamento. 

                                                
59

 Este estudo está sendo conduzido de acordo com o protocolo adotado na época de estruturação do projeto e está no 

site: http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/EHI/Home. 
60

 “The Environment and Health Information System” (EHIS) 
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 Indicadores Técnicos de Resultados – “Bogotá Como Vamos” (BCV)  

Os chamados indicadores técnicos de resultado, da iniciativa ―Bogotá como va-

mos‖, dão conta do impacto do resultado da gestão e, por conseguinte, fazem referên-

cia à cobertura e à qualidade dos serviços e bens básicos. Permitem acompanhar o 

efeito, na qualidade de vida da população, das diferentes ações do governo local. Isso 

quer dizer que no caso do deslocamento, por exemplo, não avalia os quilômetros de 

vias construídas, mas sim, o tempo médio do traslado. O BCV vem sendo aplicado, 

desde 1998, com o objetivo de avaliar as mudanças no bem estar da população de 

Bogotá. As informações obtidas são validadas por uma equipe de especialistas antes 

de serem divulgadas (Tabela III. 8/Apêndice I. Sistemas de Indicadores do ―Bogota-

comovamos‖).  

Seguindo a mesma proposta surgiu o ―Rio Como Vamos‖, uma iniciativa que 

envolve várias ONG, com objetivo de despertar no carioca o interesse em participar da 

construção e da manutenção da sua cidade61 e, no inicio deste ano de 2008, foi lança-

do o ―Movimento Nossa São Paulo‖62  

Assim é que Seattle e Bogotá geram exemplaridade para outras regiões. São ini-

ciativas similares, reconhecidamente emblemáticas no uso de indicadores, em apoio à 

mobilização dos cidadãos, por uma gestão participativa de suas administrações.  

 Indicadores de Qualidade de Vida Calvert-Henderson 

Trata-se de iniciativa de pesquisadores americanos, publicada, originalmente em 

2000, que engloba esforços para redefinir qualidade de vida, usando-se um sistema 

que inclui variáveis diversas, complexas e de larga abrangência. A estratégia adotada 

pelos mentores Calvert63 e Henderson64 possibilita que indivíduos e/ou grupos tenham 

acesso a uma visão geral do país, de fácil entendimento e uso, estatisticamente verifi-

cável, fundamentada teoricamente e baseada em rigoroso conhecimento e tratamento 

da questão.  

Os autores não oferecem análise crítica do que está ou não funcionando ade-

quadamente. Oferecem informações a um público que não necessariamente domina 

os tópicos trabalhados, como jornalistas e repórteres, cientistas sociais e de outras 

áreas e a líderes, que podem utilizá-las em debates sobre crescimento e qualidade de 
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 Detalhes no site www.riocomovamos.org.br/portal  
62

 Ver detalhes no site www.nossasaopaulo.org/portal  

63
 O Grupo Calvert opera, há 23 anos, no ramo da gestão da propriedade, especializado em investimento social res-

ponsável (Socially Responsible Investing –SRI) 
64

 Henderson é uma consultora independente e pioneira no campo do desenvolvimento sustentável, com várias publi-

cações, em especial a dedicada ao Country Futures Indicators.  

http://www.riocomovamos.org.br/portal
http://www.nossasaopaulo.org/portal
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vida, nas cidades, nos estados ou na nação e esclarecer múltiplos questionamentos, 

que ocorrem no dia a dia.  

A estrutura proposta para organizar o pensar sobre qualidade de vida, não se 

constitui em um paradigma, mas em um esforço para redefinir qualidade de vida, em 

um nível suficientemente elevado, para alavancar pesquisas e práticas nesse campo, 

de modo ao mesmo tempo cauteloso e promissor. A introdução de novas teorias para 

mensurar qualidade de vida é um sinal de maturidade, no desenvolvimento de qual-

quer campo científico. 

O componente principal da metodologia foi desenhado por Calvert-Henderson, 

para um conjunto de 12 indicadores, sobre a base das estatísticas já regularmente 

produzidas no país: educação, emprego, energia, meio ambiente, saúde, direitos hu-

manos, rendimentos, infra-estrutura, segurança nacional, segurança pública, recrea-

ção e habitação (Tabela III 9/Apêndice I. Indicadores de Qualidade de Vida Calvert-

Henderson). (Calvert-Henderson, 2000). 

3.2.3. Indicadores Ambientais – Experiências Nacionais  

3.2.3.1. Indicadores Ambientais e de Sustentabilidade 

 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – IBGE 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o responsável pela pro-

dução de indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil, seguindo a metodolo-

gia da UNCSD, no já citado ―Livro Azul‖. Para o IBGE, os indicadores são “instrumen-

tos essenciais para o acompanhamento e avaliação do progresso alcançado rumo ao 

desenvolvimento sustentável”. O conjunto de 50 indicadores, apresentado pelo IBGE, 

tem as seguintes características: reporta-se a fenômenos de curto, médio e longo pra-

zo; viabiliza o acesso à informação, já disponível, sobre temas relevantes, com base 

estatística sólida, do próprio IBGE e de outras instituições e aponta para a necessida-

de de geração de novas informações; presta-se a tipificar variações, comportamentos, 

processos e tendências e estabelecer comparações entre países e regiões, dentro do 

Brasil; serve para expressar necessidades e prioridades, para a formulação, monito-

ramento e avaliação de políticas; facilita o atendimento da demanda por informação, 

do crescente público envolvido com o tema; e congrega estatísticas e indicadores já 

consagrados e amplamente utilizados e indicadores construídos com informações a-

penas recentemente associadas ao tema do desenvolvimento, portadoras de novos 

conteúdos.  
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O conjunto de indicadores foi estruturado nas quatro dimensões da sustentabili-

dade, contemplando temas que lhe são específicos, a saber:  

 Dimensão Social: população, eqüidade, saúde, educação, habitação e segu-

rança; 

 Dimensão Ambiental: atmosfera, terra, oceanos, mares e áreas costeiras, bi-

odiversidade e saneamento; 

 Dimensão Econômica: estrutura econômica e padrões de produção e consu-

mo; e 

 Dimensão institucional: estrutura e capacidade institucional. 

Consta, para cada indicador, sua descrição, variáveis empregadas e regras de 

associação entre elas; justificativa, vínculos com o desenvolvimento sustentável; e 

comentários metodológicos, relativos à sua quantificação, seguidos de tabelas, gráfi-

cos e/ou mapas, expressando sua evolução recente e sua diferenciação no território 

nacional.  

A título de comentário geral, sobre os indicadores propostos pelo IBGE cabe ob-

servar que embora inevitável, a ênfase em aspectos quantificáveis gera certo grau de 

reducionismo na representação do meio ambiente natural e, principalmente, do meio 

ambiente social; a ausência de sistematização do tema recursos hídricos parece ser 

uma lacuna importante, tendo em vista a atual legislação de recursos hídricos e a for-

mação de agências e comitês, bem como o fato de que a bacia hidrográfica é uma u-

nidade de planejamento usual em alguns setores de atividades; não parece convincen-

te a concessão de maior prioridade aos indicadores de estado, seguidos dos indicado-

res de resposta, atribuindo-se menor participação, no conjunto, aos indicadores de 

pressão (concentrados, principalmente, no tema terra, da dimensão ambiental), em 

que pese sua relevância; e a aplicação na esfera municipal pode requerer adaptações 

na estrutura dos indicadores, quando pertinentes (LIMA/COPPE/UFRJ, 2005).  

Malheiros et al (2008), observam que as maiores lacunas estão relacionadas a 

aspectos da gestão do espaço urbano, desenvolvimento rural e redução das desigual-

dades regionais brasileiras, temas de significativa relevância para a sustentabilidade 

brasileira. Essa questão reforça a necessidade de se colocar esforços na integração 

das atividades de implementação e acompanhamento da Agenda 21 brasileira, com os 

indicadores de sustentabilidade. 

A publicação ―Indicadores de Desenvolvimento Sustentável‖, de 2004, mantém o 

objetivo da edição anterior, dá continuidade ao trabalho precursor iniciado em 2002, e 

tem 59 indicadores. Os indicadores foram revistos, ampliados, aprimorados, alguns 



 

 141 

condensados, outros suprimidos (2) ou substituídos (3), por formulações de significado 

mais abrangente. Ao todo, a atual publicação inclui 12 novos indicadores, relativos a 

questões emergentes, uma relação dos indicadores, segundo diretrizes para transição 

ao desenvolvimento sustentável, referenciada a eqüidade, eficiência, adaptabilidade e 

atenção a gerações futuras (Tabela III. 10/Apêndice I. Indicadores e Diretrizes para o 

Desenvolvimento Sustentável); e uma matriz de relacionamentos de indicadores, que 

ilustra as ligações entre esses dados. 

3.2.3.2. Indicadores de Sustentabilidade Urbana 

É interessante notar que indicadores de sustentabilidade para comunidades ur-

banas têm uma clara aplicação que pode refletir, em parte, o significado de sustentabi-

lidade, como ressalta Zachary (1995): ajuda a comunidade a identificar o que é valor e 

a priorizar esses valores; a unir indivíduos e grupos para identificar metas compatíveis 

com a comunidade; a fortalecer a democracia; e a avaliar o que é importante e tomar 

decisões com base em resultados. 

 Indicadores Ambientais Urbanos – PNUMA/UN-HABITAT 

No Brasil, o Consórcio Parceria 21 – IBAM, ISER, REDEH foi constituído para 

desenvolver o projeto de Indicadores Ambientais Urbanos, do PNUMA, com o apoio do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). O objetivo é produzir relatórios de avaliação do 

meio ambiente de cidades na América Latina e Caribe, baseando-se na metodologia 

GEO, visando: desenvolver e promover o acesso à informação de caráter ambiental, 

necessárias aos tomadores de decisão; alertar os formuladores de políticas públicas e 

promover a integração entre atores sociais relevantes, no processo de gestão ambien-

tal urbana; auxiliar o processo de tomada de decisão e de alocação de recursos, nos 

ecossistemas urbanos; e desenvolver e implementar estratégias e ações voltadas a 

promover processos de alerta para prevenção de desastres e para gestão ambiental, 

nas áreas urbanas (assentamentos humanos). 

As cidades selecionadas para a primeira etapa do projeto65 foram: Rio de Janei-

ro, Manaus, Buenos Aires, Cidade do México, Havana, São Salvador, Bogotá e Santi-

ago do Chile. No caso, foi proposta uma matriz de indicadores, estruturada com base 

na metodologia PEIR, com a flexibilidade necessária, para incorporar indicadores que 

refletissem as características particulares de cada cidade e de cada ecossistema. 

                                                
65

 O documento — Indicadores Ambientais Urbanos: GEO CIDADES/2001, um dos produtos do projeto, oferece um 

guia útil para todos aqueles que trabalham com questões envolvendo a interação entre o desenvolvimento urbano e o 

meio ambiente, apresentando uma revisão da literatura sobre indicadores ambientais urbanos. 
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Sendo um dos propósitos da produção dos Informes Geo Cidades contribuir para 

a tomada de decisões, no âmbito das políticas públicas relacionadas com a interação 

urbano-ambiental, torna-se importante avaliar o impacto ambiental das ações e políti-

cas já em curso. Desta forma, é possível analisar medidas corretivas, adotar novos 

rumos no enfrentamento dos problemas ambientais e identificar competências e níveis 

de responsabilidade dos agentes sociais comprometidos. 

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade onde se aplicou a metodologia para ava-

liação urbano-ambiental integrada, visando-se Informes Geo Cidades. Alguns meses 

após, a metodologia foi aplicada em Manaus. As atividades realizadas nas duas cida-

des constituíram-se em estudos-piloto, diante do emprego pioneiro da metodologia e 

em função das abordagens inéditas, para ambos os municípios, com matriz de indica-

dores semelhante (Tabela III 11/Apêndice I. Matriz de Indicadores para a Cidade do 

Rio de Janeiro e Manaus).  

Em outra iniciativa, os Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades, o PNUMA e 

o UN Habitat (UNSHS) realizam uma experiência inédita de desenvolver em cidades 

de pequeno e médio porte (entre 20 e 150 mil habitantes) ações integradas de urba-

nismo e meio ambiente. O objetivo é fortalecer a gestão ambiental urbana, possibili-

tando a adoção e implementação dos planos diretores municipais. Os ministérios e as 

agências da ONU assinaram memorando de entendimento (2005), para o desenvolvi-

mento e implantação de Estratégias de Apoio de Gestão Ambiental Urbana nos 

municípios de Piranhas (AL), Beberibe (CE), Marabá (PA) e Ponta Porã (MS), que 

conta com apoio financeiro do Governo Holandês. 

A iniciativa piloto prevê a elaboração do Informe GEO — um levantamento com-

pleto sobre o meio ambiente das cidades, do Plano Diretor e da Avaliação da Vulnera-

bilidade Ambiental, considerando a situação física, populacional e legal dos municí-

pios, com mapeamento de áreas degradadas, ameaçadas e de preservação ambien-

tal, além de localizar saídas de esgoto, lixões e invasões66. Foram identificadas institu-

ições sólidas para dar apoio técnico direto às cidades na adaptação dos instrumentos 

GEO e no planejamento e gestão ambiental 

Em uma outra iniciativa, a UN-Habitat, juntamente com a Organização Mundial 

de Cidades e Governos Locais Unidos e outras organizações do Sistema ONU desen-

volveram um projeto piloto intitulado ‖Metas Locais de Desenvolvimento do Milênio‖ 

(ODM-LA). A principal crítica aos Objetivos do Milênio (ODM) prende-se ao fato de te-
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rem sido definidos para os níveis nacional e global, ignorando a dimensão urbana, 

embora muitos dos objetivos propostos sejam de competência local.  

Na América Latina e Caribe (ALC) foram selecionadas 7 cidades para sua im-

plementação, estando contempladas Belo Horizonte (MG) e Nova Iguaçu (RJ), do 

Brasil. O objetivo é dar assistência às cidades para obter informações sobre os ODM, 

estabelecendo metas e sistemas de monitoramento do progresso; desenvolvimento de 

planos de ação para atingir as metas de forma compatível com o desenvolvimento lo-

cal e mecanismos de gestão.  

A elaboração de perfis ambientais dos ODM requer a definição de indicadores 

que caracterizem a atual situação e monitorem o progresso futuro. As autoridades lo-

cais requerem igualmente indicadores para apoiar suas tarefas cotidianas de gestão, 

assim como para responder a demandas de informação de outros níveis de governo. 

Ainda uma outra iniciativa, envolvendo o Governo Federal, refere-se à implanta-

ção do Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (SNIU) que disponibiliza, via in-

ternet67, dados sobre 5507 municípios brasileiros. O trabalho contou com algumas 

parcerias, entre elas as que envolveram equipes do PNUD e da UN Habitat, para a 

América Latina e o Caribe.  

O SNIU traz indicadores referentes à caracterização demográfica, perfil socioe-

conômico da população, atividades econômicas, habitação, saneamento básico, 

transporte urbano, gestão urbana e eleições. Esses indicadores são tratados em pro-

cesso de georeferenciamento, o que permite a visualização das informações de forma 

integrada, facilitando sua compreensão. Permitem aos gestores públicos uma visão 

mais ampla e completa da situação de seus municípios, sendo útil para a iniciativa pri-

vada, como fonte de pesquisa de mercados, e para a sociedade civil, organizada ou 

não, como forma de controle social.  

 Cidades Saudáveis – MS/SUS/OPS/OMS 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e suas agências regionais, como a Or-

ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS), iniciaram o Movimento Cida-

des/Municípios Saudáveis e, desde a década de 1970, vêm envolvendo cada vez mais 

um maior número de atores e de cidades, com mais de mil habitantes, em vários paí-

ses e divulgando uma prática que representa uma nova forma de pensar e fazer saú-

de. O movimento tem como objetivo um bem social, ou seja, a qualidade de vida das 

populações e pressupõe a existência de problemas concretos de pessoas vivendo em 
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um determinado território. Representa uma nova forma de gestão municipal, baseada 

na ação intersetorial e exige, ao mesmo tempo, um protagonismo do Estado e a parti-

cipação da sociedade civil (WestphaL, 2000). 

Nos municípios brasileiros a implantação deste movimento tem sido atribuído ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), no contexto da política de descentralização da saúde, 

valendo como princípio a implementação da "Saúde como Direito de Cidadania" e co-

mo resultante de um conjunto específico de políticas públicas. A partir da década de 

90, as discussões em prol deste movimento são assumidas pelo Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASSEMS) e pelo próprio Ministério 

da Saúde (MS). 

O Movimento Cidades Saudáveis68 é considerado uma estratégia que busca arti-

cular desenvolvimento com qualidade de vida, entendendo-se que essa articulação 

depende da realização de cinco conjuntos de elementos: políticas públicas, formas de 

governo e gestão, participação da comunidade, formação dos cidadãos e recursos 

disponíveis (Figura III. 8). Para realizar esses pressupostos, há necessidade de elabo-

ração de um plano de governo que busque a resolução de problemas, pela identifica-

ção de prioridades, com base em Indicadores de Qualidade de Vida69 (IQV), envolven-

do: demografia, saúde, meio ambiente, renda-consumo, emprego, educação, violên-

cia, segurança, transporte, habitação e estilo de vida (Tabela III. 12/Apêndice I. Indica-

dores de Qualidade de Vida – Cidades Saudáveis) (Massei, 1999). 

 

Figura III. 8. Elementos Envolvidos com o Movimento Cidades Saudáveis 
Fonte: Feliciello, 1999 
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 A OMS adota a conceituação de Hancock & Duhl (WHO/EURO/HCPO, 1988, in Westphal, 2000): cidade saudável é 

aquela que está continuamente criando e modificando seu ambiente físico e social e expandindo seus recursos para 

que as pessoas se capacitem a apoiar umas às outras, para que todos desempenhem a contento todas as funções da 

vida e desenvolvam ao máximo seu potencial.  
69

 Esses IQV englobam tanto as condições de vida (living condition), quanto os estilos de vida (life style) e a qualidade 

de vida (quality of life), referidos pela OMS. 
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3.2.3.3. Indicadores de Saúde Ambiental e de Qualidade de Vida 

Nesse contexto de legitimação política, institucional e científica, dispor de um ín-

dice mais abrangente, para diversas aplicações no processo de formulação e avalia-

ção de políticas públicas, passou a ser um compromisso assumido ou mesmo espera-

do em diversos estados brasileiros (Guimarães & Jannuzzi, 2004), como poderá ser 

constatado na apresentação sobre as diferentes iniciativas que permeiam a constru-

ção de informações mais agregadas no contexto brasileiro, relativas tanto à questão 

de saúde quanto à qualidade de vida. 

 Saúde e Meio Ambiente – MS/OMS/OPAS 

A OMS, preocupada com os reflexos do comprometimento da salubridade ambi-

ental na saúde humana, tem promovido estudos para o melhor entendimento da rela-

ção meio ambiente-saúde, de forma a subsidiar a definição de políticas e estratégias 

para esses setores. Dentro desse esforço, situa-se o projeto Análise de Saúde e do 

Meio Ambiente para a Tomada de Decisão70 (HEALDLAMP), que tem por objetivo ―a 

melhoria do apoio à gestão para as políticas de saúde ambiental e a disponibilização 

de informações sobre os impactos da saúde ambiental em vários níveis aos responsá-

veis pela decisão, profissionais de saúde e ao público‖.  

O sistema de indicadores para avaliação das três dimensões envolvidas ― ge-

rencial, sanitária e tecnológica, nos três componentes do saneamento ― abastecimen-

to de água, esgotamento sanitário e melhorias sanitárias domiciliares, foi realizada a 

partir do modelo FPEEEA (força motriz, pressão, estado, exposição, efeito e ação) . O 

objetivo geral da proposta metodológica desenvolvida (Tabela III. 13/Apêndice I. Ações 

de Saneamento e o Efeito sobre o Meio Ambiente) é avaliar as ações de saneamento 

do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde (MS/FUNASA) e seus impactos 

na saúde da população dos municípios beneficiados (Brasil, 2004).  

Uma outra iniciativa nessa área são os Indicadores Básicos para Saúde no 

Brasil. Trata-se de mais um produto finalístico da Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde (RIPSA), uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Organiza-

ção Pan-Americana da Saúde, que promove a articulação de órgãos de governo, insti-

tuições de ensino e pesquisa, associações científicas e de classes, partícipes na pro-

dução, análise e disseminação de informações atinentes às questões de saúde no Pa-

ís. Os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde (IDB), publicados desde 1997, são 

destinados a orientar ações envolvendo aspectos demográficos, socioeconômicos, de 

mortalidade, de morbidade e fatores de risco, de origem e aplicação de recursos e de 
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cobertura de serviços, tendo os mesmos sido construídos a partir de bases de dados e 

pesquisas de âmbito nacional71.  

3.2.3.4. Indicadores Socioambientais 

 Indicadores Socioambientais Municipais – IBGE 

No âmbito da programação de atividades de disseminação dos resultados do 

Censo 2000, o IBGE publicou os Indicadores Sociais Municipais (IBGE 2002). Do pon-

to de vista conceitual, parte, implícita ou explicitamente, da noção normativa de Déficit 

Social, isto é, da noção de nível de carência da população no usufruto ou consumo de 

bens públicos, bens privados e serviços sociais, entendidos como básicos e necessá-

rios, segundo uma agenda de compromissos político-sociais, definidos em diferentes 

fóruns da sociedade, no âmbito do Estado, da Sociedade Civil e outras arenas de re-

presentação política. O Déficit Social não é, pois um conceito abstrato, mas sim um 

conceito normativamente construído, definido segundo prioridades, escolhas e com-

promissos politicamente assumidos no campo da educação, saúde pública, habitação 

popular, complementação de renda, proteção contra o desemprego etc. (Guimarães e 

Jannuzzi, 2004).  

 Indicador do Grau de Depressão dos Municípios – Consórcio 2002/MOP  

O Indicador do Grau de Depressão Municipal foi desenvolvido pelo Consórcio 

2002 (Monitor Group e Boucinhas & Campos), para o Ministério do Planejamento, en-

volvendo os municípios que integram os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvi-

mento, com objetivo de identificar as regiões econômicas e socialmente deprimidas e 

subsidiar a formulação e a implementação de políticas de desenvolvimento regional. O 

Indicador foi calculado para os 5.507 municípios brasileiros, existentes no período 

1997-2000. Foram selecionadas seis variáveis nas três dimensões: econômica, social 

e institucional: 

Na Dimensão Econômica foram propostos três indicadores: nível de desen-

volvimento, que visa situar cada município em relação à renda per capita média brasi-

leira; ritmo de desenvolvimento, relativo à taxa de crescimento observada no período 

1991-2000, dessa mesma renda per capita, e potencial de desenvolvimento, utilizando 

dados de 21 variáveis72.  

                                                
71

 Encontra-se disponível em forma impressa e na internet (http://www.datasus.gov.br).  
72

 As variáveis utilizadas foram: número de estabelecimentos industriais; número de estabelecimentos comerciais; pes-

soal ocupado na indústria; pessoal ocupado no comércio; número de estabelecimentos bancários; número de estabele-

cimentos administração pública; pessoal ocupado no setor bancário; pessoal ocupado na administração pública; domi-

cílios urbanos abastecidos com água; número de professores do ensino fundamental; número de professores do ensino 

http://www.datasus.gov.br/
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Na Dimensão Social foram considerados dois indicadores: longevidade e edu-

cação, indicador construído a partir das duas variáveis que compõe o IDH-M.  

Na Dimensão Institucional, por sua vez, foi proposto o Indicador de Qualida-

de Institucional Municipal (IQIM), desenvolvido com o objetivo de se obter uma repre-

sentação espacial, georreferenciada dos municípios que integram os Eixos. A classif i-

cação foi obtida a partir de três conjuntos de sub-indicadores, com peso idêntico: grau 

de participação, capacidade financeira e capacidade gerencial (Tabela III. 14/Apêndice 

Construção do Indicador de Qualidade Institucional Municipal) e, posteriormente, 

transformado em um indicador em relação à média brasileira. 

A construção do Indicador Síntese do Grau de Depressão se deu pela utili-

zação da fórmula que determina a distância geométrica entre a posição do município 

(par de indicadores econômico e socioinstitucional) e o vértice, que representa a mé-

dia do Brasil, no primeiro caso, e o município melhor classificado, no segundo (Ministé-

rio do Planejamento, 2003).  

 Indicadores Sócio-Ambientais da Qualidade de Vida de Florianópolis – 

CECCA/MMA 

Em 1999, a organização não governamental Centro de Estudos Cultura e Cida-

dania (CECCA), com apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) 

do Ministério do Meio Ambiente, desenvolveu o projeto sobre Indicadores Sócio-

Ambientais da Qualidade de Vida de Florianópolis, cujo objetivo principal era construir 

indicadores como ferramentas úteis à identificação de questões prioritárias da cidade, 

servindo tanto como subsídio para a formulação de políticas públicas, quanto como 

parâmetro de orientação e fortalecimento da ação cidadã, na fiscalização destas políti-

cas e para elaboração de políticas alternativas. 

O documento de reflexão da experiência apresenta uma caracterização da situa-

ção e uma proposta de indicadores, para um conjunto selecionado de temas: meio 

ambiente, água, dejetos líquidos, lixo, praças, parques e praias, energia de uso resi-

dencial, transporte e locomoção, habitação, saúde, alimentação, educação municipal, 

segurança, cidadania e cultura política, distribuição de renda, trabalho, crianças, ado-

lescentes e idosos. 

Para a CECCA (2001,) não se deve seguir um caminho puramente técnico-

burocrático de construção de indicadores, já que o mesmo pode prestar-se à manipu-

                                                                                                                                          
médio; número de professores do ensino pré-escolar; IDH educação; IDH longevidade; IDH renda; consultórios médi-

cos por 10 mil habitantes; número de internações por 100 habitantes; número de leitos por 1000 habitantes; valor da 

produção agrícola (r$ 1000); área plantada (hectare); área colhida (hectare). 
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lação estatística e ser pouco transparente à compreensão do cidadão comum. Deve-

se ter clareza do que significa uma construção cidadã de indicadores de qualidade de 

vida e da sua sustentabilidade. 

3.2.4. Índices Ambientais – Experiências Internacionais 

Num contexto de legitimação política, institucional e científica, dispor de um índi-

ce mais compreensivo ― em informação agregada ― para diversas aplicações no 

processo de formulação e avaliação de políticas públicas passou a ser um compromis-

so assumido ou mesmo esperado (Guimarães e Jannuzzi, 2004).  

Constam aqui alguns índices relacionados ao desenvolvimento sustentável ou  

econômicos. Após a apresentação das experiências internacionais, seguem as pro-

postas desenvolvidas no Brasil. 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – PNUD 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado no início da década de 90 

para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma cons-

trução em que se busca avaliar o progresso humano e a evolução das condições de 

vida das pessoas, e que, por isso mesmo, não se restringe apenas à dimensão eco-

nômica, como o PIB per capita. O IDH é medido em dado país e, além da renda, inclui 

outras duas categorias, que representam o desenvolvimento humano: a longevidade e 

o grau de maturidade educacional. Este índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 

1, maior é o nível de desenvolvimento. 

 Sistema Integrado Ambiental e Econômico (SEEA
73

) – ONU 

No sentido de abordar a questão ambiental nos sistemas de mensuração eco-

nômica, a divisão de estatística da ONU74 desenvolveu um sistema para integrar, mais 

do que modificar, os sistemas tradicionais de contas. Dentre os objetivos: segregação 

e elaboração de todos os fluxos e estoques relativos ao meio ambiente em relação ao 

sistema tradicional; ligação da contabilidade física com a contabilidade ambiental mo-

netária dentro de balanços; avaliação ambiental de custo-benefício; contabilidade para 

manutenção de riqueza factível; e elaboração e mensuração de indicadores de esto-

ques e receitas ajustados ao meio ambiente. O resultado é o produto interno líquido 

                                                
73

 System of Integrated Environmental and Economic Accounting (Seea). 
74

 United Nations Statistics Division (UNSD). 
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ambientalmente ajustado (EDP75) (van Ballen, 2005). Um exemplo de aplicação é o 

Sistema de Contas Econômicas e Ambientais do México (SEEAM) (OECD, 2000). 

 Monitoramento do Progresso Ambiental (MEP
76

) – Banco Mundial 

O sistema se fundamenta na idéia de que a sustentabilidade é medida por uma 

riqueza per capita não decrescente. Os primeiros relatórios foram produzidos em 

1995. O MEP amplia o conceito de contabilidade ambiental incorporando ao balanço 

recursos humanos ― investimentos em educação, treinamento, saúde; e infra-

estrutura social ― associações. Apesar de suas limitações, viabilidade e confiabilidade 

dos dados, traz algumas importantes informações aos tomadores de decisão 

(O‘Connor, 1997). 

 Índice de Bem Estar Econômico Sustentável (ISEW) 

O Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW77) foi proposto por Daly & 

Cobb (1989) para a economia norte-americana. Trata-se de uma das principais tentati-

vas de ajuste das contas econômicas convencionais. A proposta passa pelo ajuste do 

consumo pessoal envolvendo gastos que não necessariamente aumentam o bem-

estar do indivíduo ou da família, o que foi chamado de ―custos defensivos‖ e por aque-

las contribuições que sim, podem aumentá-lo (―custos não defensivos‖). Toma como 

base a média do gasto do consumidor, que está relacionada ao PIB, e faz ajustes para 

18 aspectos econômicos da vida cotidiana que o PIB tradicional ignora: 

 as despesas com custos sociais e ambientais são retiradas; 

 o dano ambiental a longo prazo e a depreciação do capital natural são con-

siderados; 

 a formação de capital humano é incluída; 

 mudanças na distribuição de receitas são incluídas; e 

 o valor do trabalho caseiro é incluído.  

O ISEW foi aplicado em alguns países além dos Estados Unidos, como na Ingla-

terra, Alemanha, Austrália, Suécia, Itália e Holanda, e na América Latina, no Chile, a-

presentando tendência de acompanhar o PIB por certo tempo, seguido de queda, indi-

cando diminuição dos níveis de bem-estar (Figura III.1/Apêndice I). Esses resultados 

                                                
75 Environmentally adjusted net domestic product (EDP). 
76

 Monitoring Environmental Progress (MEP) 
77

 Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). 



 

 150 

têm gerado muita polêmica78, embora o ISEW seja considerado de grande valor para 

avaliar políticas de desenvolvimento: é facilmente comparável com outros índices e 

incorpora variáveis ambientais relevantes (CEPAL, 2001). 

O que Daly (2004:199) acredita ser possível e desejável é puramente ―desenvol-

vimento‖ qualitativo, que melhora a vida das pessoas sem um aumento no ‗transumo‘ 

e, portanto, sem aumentar o impacto sobre o ambiente natural. ―Desenvolvimento sus-

tentável não deve ser desenvolvimento sem crescimento ― mas com o controle da 

população e a redistribuição da riqueza ― se é para ser um ataque sério à pobreza‖. 

 Índice Planeta Vivo79 - WWF 

A WWF80 criou o Relatório Planeta Vivo, em 1998, no sentido de fornecer uma 

visão quantitativa do estado do ambiente natural. O Índice Planeta Vivo é um indicador 

do estado da biodiversidade do mundo, com base em tendências apresentadas, desde 

1970 até 2003, no âmbito de mais de 3 600 populações, com mais de 1 300 espécies 

vertebradas, de todo o mundo. Está calculado como sendo a média de três índices dis-

tintos ,que medem as tendências em populações de 695 espécies terrestres, 344 es-

pécies de água doce e 274 espécies marinhas. As informações originam-se de várias 

fontes como revistas cientificas, ONG, publicações especializadas.  

A WWF desenvolve, além do Índice Planeta Vivo, que reflete a saúde dos ecos-

sistemas do planeta; a Pegada Ecológica81, que apresenta a extensão da exigência 

humana sobre estes ecossistemas. 

Estes indicadores em conjunto, quase recíprocos, demonstram que o consumo 

humano atual leva realmente à perda da biodiversidade. O progresso com vista ao de-

senvolvimento sustentável pode ser avaliado com base no IDH, do PNUD, como um 

indicador do bem-estar, e da Pegada Ecológica, como uma medida da exigência hu-

mana na biosfera. O PNUD considera um valor do IDH de mais de 0,8 para a classif i-

cação de ―alto desenvolvimento humano‖. Já a Pegada Ecológica inferior a 1,8 hecta-

res globais por pessoa82, a biocapacidade média disponível por pessoa no planeta, 

                                                
78

 Informações sobre o uso do ISEW e resultados dos cálculos para os países mencionados estão disponíveis no site 

da ONG ―Friends of the Earth‖ (http://community.foe.co.uk/tools/isew/). 

 
79

 Living Planet Index (LPI) 
80

 World Wildlife Fund (WWF) 
81

 A WWF aplica a metodologia desenvolvida conforme descrito no item 3.2.6.3. 
82

 A pegada de um país inclui a área precisa para manter o consumo da população humana da zona de cultivo (alimen-

tos, rações de animais, fibras e óleo); dos prados e pastos (pastoreio de animais para a obtenção de carne, peles, lã e 

leite); das zonas de pesca (peixe e marisco), e das áreas de floresta (madeira, fibras de madeira, pasta e lenha). A 

componente de dióxido de carbono (CO2) consiste na área precisa para absorver o CO2 emitido pela combustão de 

combustíveis fósseis, menos a quantidade absorvida pelos oceanos. A pegada da energia nuclear, a qual representa 

cerca de 5 por cento da utilização global de energia, é calculada como sendo a pegada para o montante equivalente da 



 

 151 

torna as exigências em matéria de recursos de um país globalmente replicáveis 

(WWF, 2006). 

 Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) e Índice de Desempenho 

Ambiental (IDA) – Universidades Yale/Columbia 

O Índice de Sustentabilidade Ambiental83 (ISA) e o Índice de Desempenho 

Ambiental84 (IDA) são fruto de um esforço conjunto das universidades norte-

americanas de Yale e Columbia (2005). O ISA apresenta uma inovadora abordagem 

comparativa, sobre a sustentabilidade dos recursos ambientais, em 146 países. Ali-

nhado com o sétimo item das Metas do Milênio (garantir a sustentabilidade ambiental), 

os resultados do estudo fornecem aos tomadores de decisão, dos setores privado e 

público, um conjunto de informações indispensáveis para a elaboração de políticas 

ambientais mais eficazes. O ISA é uma destacada exceção, pois incorpora indicadores 

que traduzem a capacidade política e institucional de resposta a mudanças na condi-

ção de sustentabilidade no médio e longo prazos85. 

O ISA mede a capacidade das nações em protegerem o meio ambiente, ao longo 

das próximas décadas86, integrando 76 conjuntos de dados, que analisam a dotação 

de recursos naturais, os níveis de poluição, passados e presentes, os esforços de ges-

tão ambiental e a capacidade da sociedade em aprimorar o seu desempenho ambien-

tal, em 21 indicadores de sustentabilidade ambiental. Estes indicadores permitem uma 

comparação entre diferentes questões, que se encaixam em cinco categorias: siste-

mas ambientais; redução do estresse ambiental; redução da vulnerabilidade humana a 

estresses ambientais; capacidades sociais e institucionais, para responder a desafios 

ambientais; e administração global. 

Os indicadores e variáveis com que eles estão construídos montam o já estabe-

lecido modelo de política ambiental de PER. Embora o estudo não seja uma visão de-

finitiva da sustentabilidade, os indicadores e variáveis presentes provêem: uma pode-

rosa ferramenta para guiar os tomadores de decisão para um caminho mais ambien-

talmente sustentável; uma alternativa ao PIB e ao IDH, para medir o progresso de um 

país; e um mecanismo útil para medir o desempenho ambiental. Os índices variam na 

                                                                                                                                          
energia proveniente de combustíveis fósseis. A componente de zonas urbanizadas é a área utilizada para a infra-

estrutura, incluindo a energia hidráulica. 
83

 Environmental Sustainability Index 2005 (ESI) 
84

 Environmental Performance Index (EPI) 
85

 Em geral, os indicadores existentes incidem sobre o curto e médio prazos. 
86

 Apesar de informar que nenhum país do mundo se encontra numa situação de sustentabilidade ambiental, a class i-

ficação dos países, de acordo com os indicadores, coloca o Brasil na 11ª colocação, principalmente em função da in-

comparável dotação de recursos naturais. Mas o estudo, também, alerta sobre a vulnerabilidade da população brasilei-

ra à catástrofes ambientais e sobre a grande pressão a que é submetido o meio ambiente, que ainda são fatores que 

precisam ser enfrentados, por governos e empresas, no caminho da sustentabilidade ambiental. 
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escala de 0 a 100, em que o limite superior representa a situação mais favorável87 

(YCELP & CIESIN, 2005).  

O Índice de Desempenho Ambiental (IDA), por sua vez, é uma iniciativa con-

junta das citadas Universidades, em colaboração com o Fórum Econômico Mundial e 

com a Organização do Centro de Pesquisa da Comissão Européia. Está centrado em 

dois objetivos: (i) reduzir o estresse sobre a saúde humana; e (ii) promover a vitalidade 

dos ecossistemas e garantir a gestão dos recursos naturais. Agrega 16 indicadores 

relacionados a 6 categorias — saúde ambiental, qualidade do ar, recursos hídricos, 

produtividade recursos naturais, biodiversidade e habitat e eficiência energética,— 

formando um índice destinado a medir o impacto de políticas. O projeto-piloto desen-

volvido, em 2006, envolveu 133 países. O IDA não é uma atualização do ISA, mas um 

novo esforço para ajudar os países a atingir seus objetivos políticos de sustentabilida-

de88 (YCELP & CIESIN, 2006).  

 Tendências dos Recursos Naturais - WRI 

O trabalho da World Resouces Institute (WRI) compreende a compilação e análi-

se das principais tendências dos recursos naturais em escala mundial. Suas publica-

ções são bastante prestigiadas e se desenvolvem em cooperação com agências inter-

nacionais, científicas e de pesquisa, e agências governamentais.  

Um desses trabalhos, ―Recursos Mundiais 2000-2001‖, é um informe sobre as 

tendências e dados relacionados ao estado do meio ambiente e dos recursos naturais 

dos cinco principais ecossistemas do mundo, numa parceria com o PNUD, PNUMA e 

BIRD. 

Em outra iniciativa, o Projeto Piloto de Análise dos Ecossistemas Globais 

(PAGE89), a WRI compila as informações e cria mapas, disponíveis no site da organi-

zação. O objetivo vai além do simples mapeamento, visando ajudar a identificar vazios 

em matéria de dados e informações, num enfoque de avaliação integrada. 

O Ecomilênio é outro trabalho do WRI dirigido a supervisionar as condições atu-

ais dos ecossistemas, compilando as respectivas informações e analisando os efeitos 

de alterações futuras sobre os mesmos. Foi lançado na Assembléia Geral das Nações 

Unidas, em 2000. Ecomilênio centra-se na capacidade dos ecossistemas para propor-

cionar bens e serviços que são essenciais para o desenvolvimento humano. Uma de 

suas principais funções é ajudar a capacitar todos os níveis organizacionais, assim, 

                                                
87

 O relatório foi formalmente lançado em Davos, Suíça, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em 2005.  
88

 O relatório foi formalmente lançado em Davos, Suíça, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial , em 2006. 
89

 Project Pilot Analysis of Global Ecosystems (PAGE). 
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além da avaliação mundial também realizará outras avaliações regionais, nacionais e 

até locais, para atuarem em conformidade com a capacidade dos ecossistemas (CE-

PAL, 2001). 

 Medida de Privação Humana (CPM90) – WI 

A idéia da organização Womenaid Internacional (WI) surgiu com os Relatórios de 

Desenvolvimento Humano, produzidos pelo PNUD, desde 1990. A CPM foca na capa-

cidade humana, como um índice de desenvolvimento humano, reflete a percentagem 

de pessoas com carências básicas ou capacidades minimamente essenciais. 

Embora semelhante ao IDH, o CPM é mais adequado para monitorar o nível de 

privação humana. Trata-se de um índice composto que utiliza a média aritmética de 

três indicadores: a percentagem de crianças com menos de cinco anos que têm sub-

nutrição (peso abaixo do normal); a percentagem de mulheres com 15 anos ou mais 

que são analfabetas; e a percentagem de nascimentos que não são atendidos por 

pessoas treinadas da área de saúde. 

Um aspecto importante do método refere-se ao fato de que as variáveis sejam 

escolhidas para detectar diretamente a ausência de necessidades humanas básicas: 

vida saudável e bem nutrida; seres humanos alfabetizados e com capacidade de dis-

cernimento e seres humanos capazes de uma reprodução sadia e segura.  

3.2.5. Índices Ambientais – Experiências Nacionais 

 Índice de Qualidade de Vida Urbana dos Municípios Brasileiros (IQVU-

BR) – IDHS/PUC-MG 

Uma iniciativa do Ministério das Cidades, o IQVU-BR, foi desenvolvido pelo Insti-

tuto de Desenvolvimento Humano Sustentável (IDHS), da Pontifícia Universidade Ca-

tólica de Minas Gerais, em 2005. A escolha dos temas para composição do índice foi 

feita mediante Consulta Nacional, envolvendo 148 colaboradores, entre pesquisado-

res, gestores públicos e membros de organizações da sociedade civil (empresas, 

ONG), oriundos de diversas regiões brasileiras. As etapas constam da Figura III 9. 

Foram, inicialmente, propostos 22 temas, considerados consensuais e concebi-

dos um total de 438 indicadores ―ideais‖. Os dados empregados para formulação dos 

indicadores foram extraídos de grande número de fontes de informação91, sendo sele-

                                                
90

 Capability Poverty Measure (CPM) 
91

 RAIS/ Relação Anual de Informações Sociais (MTE), DATASUS (MS), Atlas da Saúde (MS), Secretaria do Tesouro 

Nacional (MF), Banco Central, IBGE: Censo Demográfico, Perfil dos Municípios, Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária e outras, INEP/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
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cionados dados que: (i) apresentassem expressão conceitual; (ii) estivessem georrefe-

renciados, nos 5560 municípios; (iii) pudessem ser atualizados periodicamente; e (iv) 

se encontrassem disponíveis para acesso. Ao final do processo foram calculados 444 

indicadores. 

 

 

 

 

 

Figura III. 9. Etapas da construção do IQVU-BR  

Fonte: IDHS, 2005 

A seleção dos indicadores que, efetivamente, entraram no cálculo do índice foi 

feita em 5 fases, incluindo análises estatísticas diversas e encontro de especialistas. 

Por sua vez, o índice deveria expressar a possibilidade espacial de acesso aos servi-

ços e recursos urbanos. Para tanto, tomou-se como referência metodológica o Índice 

de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH): como mencionado, o ín-

dice é calculado a partir de 3 níveis de agregação matemática: variáveis, componentes 

e indicadores. Tais agregações resultam em um índice-síntese, denominado Índice de 

Oferta Local Municipal (IOL-M).  

O cálculo do IQVU, propriamente dito, implica na introdução da medida de aces-

sibilidade à oferta de bens e serviços. Este é um aspecto fundamental, uma vez que o 

IOL-M expressa o conjunto das ofertas, como se a população utilizasse somente os 

serviços existentes no município de residência. Em outras palavras, este índice não 

incorpora o fato de que as populações ― especialmente de regiões metropolitanas e 

de outros aglomerados urbanos ― deslocam-se, continuamente, entre municípios vizi-

nhos, em busca de trabalho, escola e de outros serviços. Como referência exclusiva-

mente teórica para definição da medida de acessibilidade definiu-se como: acessibili-

dade imediata (oferta localizada no próprio município); acessibilidade próxima (os ser-

viços ofertados próximo ao município — raio de 50 km); acessibilidade média (os ser-

viços ofertados relativamente distante do município — raio de 85 km); e acessibilidade 

remota (os serviços que mesmo localizados mais distantes do município de referência, 

contribuem para o aumento da qualidade de vida urbana no mesmo — raio de 130 

km). A introdução da medida de acessibilidade aos valores do IOL-M, resultou no Índi-

ce de Qualidade de Vida Urbana Municipal (IQVU-M) (Tabela III. 14/Apêndice I. Estru-

tura e Composição do IQVU – BR).  

                                                                                                                                          
nais ―Anísio Teixeira, Fundação João Pinheiro (FJP), SNIS/ Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento, 

DENATRAN/ Dep. Nacional de Trânsito, Dep. de Proteção e Defesa do Consumidor (MJ). 

3 - Pesquisa/seleção de dados 

2 - Indicadores “ideais” 

4 - Cálculo dos indicadores 

5 - Seleção dos indicadores 

6 - Cálculo do índice 

1 - Seleção dos temas: Consul-
ta aos Colaboradores  
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 Índice para Avaliação de Desempenho da Política Pública de Meio Am-

biente” (IDPA) – FEAM  

A Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) vem estabelecendo as bases 

de um processo de avaliação por meio de indicadores que representem os resultados 

da implementação da política ambiental em Minas Gerais, no que concerne à chama-

da Agenda Marrom, que compreende as atividades industriais, mineração e infra-

estrutura. O marco referencial para o método desenvolvido contemplou os principais 

aspectos e impactos ambientais observados no Estado, que foram analisados segun-

do o método Pressão/Estado/Resposta. Os 13 indicadores selecionados foram agre-

gados em seis temas - ar, água, solo, biodiversidade, institucional e socioeconomia. 

Com base nesses indicadores foi calculado o ―Índice para Avaliação de Desempenho 

da Política Pública de Meio Ambiente‖ (IDPA), cuja classificação varia segundo escala 

de 0 a 1 (Figura III. 10). 

O modelo foi testado para o período de 1977 a 2006 e nos resultados encontra-

dos, o índice evoluiu de 0,318 para 0,553, mostrando que ele é satisfatório, coerente e 

de fácil aplicação, permitindo a identificação de pontos críticos decorrentes da imple-

mentação da política de meio ambiente. Os próximos passos propostos envolvem a 

formulação de política ambiental, com estabelecimento de objetivos e metas e defini-

ção de indicadores, para verificação de seu cumprimento e medição anual do IDPA, 

com ampla divulgação dos resultados, para conhecimento da sociedade e subsídios 

aos tomadores de decisão (Ribeiro, 2006) 

 

Figura III 10. Níveis de Classificação do IDPA 

Fonte: Ribeiro, 2006 

 Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) – SMP-

BH/PUC-MG 

O Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) foi elabora-

do, entre 1992 e 1996, pela Secretaria de Planejamento, da Prefeitura Municipal de 
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Belo Horizonte (SMP), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG), para ser um instrumento capaz de contribuir para uma distribuição 

mais eficiente e justa dos recursos públicos (Nahas, 2001). O IQVU-BH procura avaliar 

a qualidade de vida do morador da cidade, levando em conta o acesso à oferta de 

bens e serviços. 

Sua estrutura de organização inclui 11 variáveis, decompostas em componentes, 

ou seja, os aspectos que devem ser considerados, para melhor avaliar cada uma de-

las. Os componentes se desdobram em 75 indicadores, de quantidade e de qualidade, 

da respectiva oferta de serviço. 

O índice foi calculado para cada uma das 81 Unidades de Planejamento (UP). O 

IQVU-BH é um índice intra-urbano. Assim, seus indicadores são georreferenciados, 

em unidades espaciais intra-urbanas, de planejamento municipal, e expressam a ofer-

ta de serviços e recursos existentes nessas unidades (Tabela III 15/Apêndice I. Índice 

de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte). 

 Índice de Sustentabilidade para Municipal - UFMG 

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

desenvolveu uma metodologia de construção de índices de sustentabilidade local e a 

tem aplicado a várias regiões do Estado (Braga et al, 2004). O sistema de Índice de 

Sustentabilidade para os Municípios da Bacia do Piracicaba foi construído a partir de 

pesquisa anteriormente desenvolvida92, sobre ambiente, população, economia, socie-

dade e vida política (Paula et al, 1997). É composto por quatro índices temáticos, a 

saber: qualidade do sistema ambiental local; qualidade de vida humana; pressão an-

trópica; e capacidade política e institucional. 

Esses índices temáticos mensuram, respectivamente: o grau de saúde do siste-

ma ambiental; a capacidade do município em reduzir a desigualdade social, prover os 

habitantes de condições básicas de vida e um ambiente construído saudável e seguro; 

o potencial de degradação e o grau de impacto; e a robustez do município para o en-

frentamento de desafios presentes e futuros. Nesse estudo, avaliaram ainda a susten-

tabilidade dos municípios do entorno do Parque Estadual do Rio Doce (Braga e Frei-

tas, 2002). Ainda aplicaram a metodologia para a região do Vale do Aço. 

Em uma iniciativa mais recente, Braga (2006) utilizou os mesmos índices de sus-

tentabilidade, para realizar uma análise comparativa das regiões metropolitanas de 

Belo Horizonte e São Paulo. 

                                                
92

 Pesquisa da PUC-MG para o Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte. Para os Municípios da Bacia 

do Piracicaba foi utilizada a mesma estrutura, acrescida, apenas, do tema ―qualidade do sistema ambiental‖, do respec-

tivo indicador ―qualidade de água‖ e do corresponde ―índice de qualidade de água‖. 
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 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) – FJU/IPEA 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é a adaptação do IDH-

Países, para a escala municipal. Considera, assim, as mesmas categorias, renda, lon-

gevidade e escolaridade, porém dos municípios. Essa metodologia foi desenvolvida, 

em 1996, por um grupo de pesquisadores da Fundação João Pinheiro (FJP) e do Insti-

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), juntamente com o PNUD, para um estu-

do pioneiro sobre o desenvolvimento humano nos municípios mineiros e contou com o 

apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). O 

IDH-M pode ser calculado, também, para estados, regiões e para o Brasil. Observe-se 

que, no caso da renda, o IDH-M é medido pela renda familiar per capita média ajusta-

da (RFPC), expressa em salários mínimos, já as categorias, longevidade e educação 

têm o mesmo significado do IDH. Os municípios são, assim como o IDH, classificados 

em três categorias, em uma escala que varia de 0 a 1. Para classificar os municípios 

em três categorias, foram estabelecidas as seguintes faixas: 

 0 IDH  0,5 baixo desenvolvimento humano 

 0,5  IDH  0,8 médio desenvolvimento humano 

 0,8 IDH  1 alto desenvolvimento humano 

 Índice de Condições de Vida nos Municípios (ICV) – FJU/IPEA 

O Índice de Condições de Vida nos Municípios (ICV), uma extensão do IDH-M, 

também foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Fundação João Pinheiro 

(FJP) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Trata-se de estudo pio-

neiro com o propósito avaliar e monitorar o nível de desenvolvimento humano e de 

condições de vida, no âmbito dos municípios, realizado em 1996, com o apoio da Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Utiliza, além do 

quatro indicadores do IDH-M, um conjunto de 18 indicadores, agrupados em 5 dimen-

sões: renda (com 3 indicadores), educação (com 5 indicadores), infância (com 4 indi-

cadores), habitação (com 4 indicadores) e longevidade (com 2 indicadores), de forma 

a captar de maneira mais abrangente possível o processo de desenvolvimento social 

(FJP, 1998). 

A metodologia de cálculo não é idêntica ao IDH-M, nem ao IDH, embora os indi-

cadores em causa sejam transformados em índices parciais e combinados em um ín-

dice único, que varia de 0 (pior) a 1 (melhor). Assim, quanto mais próximo de 1 for o 

valor do indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do município ou 

região. São definidos os valores máximos e mínimos, para cada grupo de indicadores 

(Tabela III. 16/Apêndice I. Índice de Condições de Vida nos Municípios) e os municí-
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pios são classificados em três grandes categorias: baixa, média e alta condição de vi-

da. 

 Índice de Potencialidade Social (IPS) – FJU/UFLA 

Finalmente, há o Índice de Potencialidade Social (IPS) que foi desenvolvido pela 

Fundação João Pinheiros (FJP), em parceria com a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), para o Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) do Estado de Minas Gerais. 

A Potencialidade Social, de que trata o ZEE, representa a condição real, especialmen-

te do ―capital social‖, de efetivar o que Sen (2000) denomina de ‗liberdade substantiva‘, 

pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, todo município possui um 

conjunto de condições naturais, produtivas, humanas e institucionais que constitui o 

‗ponto de partida de potencialidade social‘ (ZEE, 2007).  

O ponto de partida de potencialidade social deve ser identificado por meio da ca-

tegorização dos municípios, o que irá permitir ao gestor público avaliar e direcionar a 

aplicação de recursos de forma adequada a cada realidade.  

Para estabelecer as cinco categorias do IPS — muito favoráveis, favoráveis, 

pouco favoráveis, precárias e muito precárias — considerou-se quatro componentes 

— natural, produtivo, humano e institucional — e estabeleceu-se um conjunto de 15 

fatores condicionantes, aos quais se associou 35 indicadores. Por sua vez, cada indi-

cador foi constituído por um conjunto de variáveis, obtidas por meio de dados censitá-

rios e de fontes oficiais, os mais atualizados possíveis. Componentes, fatores condi-

cionantes, indicadores e variáveis permitiram formar uma estrutura metodológica de 

diagnóstico da realidade de municípios, em termos de potencialidade social (Tabela III. 

17/Apêndice I. Potencialidade Social dos Municípios – ZEE/MG). 

 Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) - FSEADE 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), desenvolvido pela Funda-

ção SEADE (FS), é um sistema de indicadores utilizado para fortalecer o diálogo entre 

os setores organizados da sociedade civil e o governo, uma espécie de ferramenta de 

―fiscalização política‖, utilizada pela Assembléia Legislativa de São Paulo, prestando-

se, também, à hierarquização dos municípios93. Assim, caracteriza os municípios 

quanto às condições de vida da população e às ações públicas direcionadas para seu 

aprimoramento.  

                                                
93 

O IPRS é uma ferramenta de pressão, visando a que as administrações municipais disponibilizem informações e 

submetam-se a comparações entre seus congêneres. Os municípios que não apresentam informações confiáveis são 

desclassificados. 
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Do ponto de vista metodológico, seguindo os caminhos abertos pelo IDH94, o 

IRPS possui três dimensões: resultados de curto prazo; esforços advindos da gestão 

pública municipal, no sentido de melhorar os indicadores utilizados; e participação, no 

sentido de efetiva criação institucional, que favoreça o compartilhamento social e a 

transparência do governo. Classifica os municípios para monitoramento de priorida-

des. 

Cada uma das três dimensões adotadas — riqueza municipal, longevidade e es-

colaridades — foi mensurada por meio de indicadores sintéticos, baseados, fundamen-

talmente, em dados estatísticos secundários, provenientes, em sua maioria, de regis-

tros administrativos de atualização anual. Em sua terceira versão (biênio 2002-2004), 

consolida e compara dados relativos a 2000, 2002 e 2004, e consegue acompanhar as 

trajetórias dos 645 municípios, na busca de soluções para a melhoria de vida da popu-

lação. Quando agregados, em regiões administrativas, o gestor público e a sociedade 

podem visualizar e comparar o estágio de desenvolvimento regional. 

Entretanto, mesmo com seu aprimoramento, o IPRS ainda é passível de imper-

feições, seja porque uma política social adotada ainda não tenha provocado resultados 

suficientemente amplos, para serem captados pelos indicadores, seja devido à agre-

gação adotada, que os tornem incapazes de revelar a enorme heterogeneidade social, 

que caracteriza os municípios de maior porte.  

 Índice de Salubridade Ambiental (ISA) – CONESAM 

Já o Índice de Salubridade Ambiental (ISA) foi estabelecido pelo Conselho Esta-

dual de Saneamento Ambiental (CONESAM), em 1999, em sintonia com a Política Es-

tadual de Saneamento do Estado de São Paulo, para avaliar a eficácia do Plano Esta-

dual de Saneamento e os serviços públicos no setor de saneamento ― abastecimento 

de água, esgotos sanitários, limpeza urbana, controle de vetores ― a situação dos 

mananciais e as condições socioeconômicas dos municípios, como subsídios à ado-

ção de políticas públicas mais eficazes para a promoção da qualidade de vida das po-

pulações e orientar ações compatíveis com as realidades regionais e locais.  Iniciativa 

semelhante foi desenvolvida também em Salvador, na Bahia (Ribeiro, 2006).  

                                                
94 Diferentemente do IDG, o IPRS é sensível a variações no curto prazo, uma vez que alguns dos indicadores incorpo-

rados ao IDH possuem um forte componente inercial, que o tornam inadequado a este fim. É o caso da taxa de analf a-

betismo ou da esperança de vida ao nascer, que refletem muito mais os efeitos de políticas adotadas ao longo de dé-

cadas (ou de sua ausência), do que de ações públicas mais recentes. 
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 Índice de Qualidade Municipal (IQM-Carências) – CIDE 

A Fundação CIDE, órgão estadual responsável pelas estatísticas fluminenses, 

produziu no âmbito de um projeto financiado pela agência de fomento em Ciência e 

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), o Índice de Qualidade Municipal 

(IQM), com a expectativa de subsidiar o governo local no direcionamento de suas polí-

ticas, na busca de uma sociedade ideal, na qual se vivencie um elevado grau de equi-

dade e cidadania plena.  

O IQM, publicado em 1998 e em 2005, revela-se extremamente oportuno na me-

dida em que pode ser considerado um importante instrumento de gestão municipal e 

estadual, tendo em vista dois aspectos fundamentais: de um lado, apresenta um pano-

rama diversificado em termos de análise de dados sobre todos os municípios do Esta-

do; de outro, pode vir a subsidiar um planejamento mais estratégico, tanto em termos 

municipais quanto estadual.  

A versão atual do IQM, de 2005, foi nomeado de IQM–Carências, cujo conteúdo 

foi mais ampliado com o objetivo de capturar uma dada distância entre a realidade e-

xistente nos municípios fluminenses e o desenho de uma sociedade ideal, na qual se 

vivencie um elevado grau de eqüidade e cidadania plena, vistas aqui como condição 

sine qua non para o desenvolvimento econômico e social. Neste estudo, carência não 

é sinônimo de pobreza. 

 O foco do estudo centrou-se na avaliação e mensuração do quantum de cidada-

nia já foi alcançado pela sociedade fluminense, investigando-se também as condições 

potenciais para a manutenção ou para a melhora futura deste patamar, de acordo com 

as condições de vida e de oferta de bens e serviços presentes nos respectivos muni-

cípios. 

A seleção das variáveis também procurou captar, alternadamente, indicadores 

que reflitam a atuação do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada, ten-

do como referência positiva uma sociedade onde os diferentes atores atuem em regi-

me de co-responsabilidade. Para o cálculo do Índice de Carências foram considerados 

indicadores relativos aos seguintes temas: educação, saúde, habitação e saneamento, 

mercado de trabalho, rendimento do trabalho, comércio, segurança, transportes, co-

municações, esporte, cultura e lazer, participação comunitária e descentralização ad-

ministrativa (CIDE, 2006). 

A medição das carências foi feita em níveis, representando diferentes graus de 

necessidades. Escolheu-se a forma de um triângulo (ou pirâmide) para representar a 

situação de carência de cada município. A escolha da pirâmide teve como inspiração o 
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modelo da Hierarquia das Necessidades, de Abraham Maslow (1954), psicólogo que 

desenvolveu uma teoria da motivação humana, muito utilizada por administradores de 

empresas. 

Os temas se repetem nos três níveis, diferenciando-se pelos parâmetros que fo-

ram definidos segundo um maior grau de exigência, de acordo com o enfoque dado ao 

trabalho (Tabela III. 18/Apêndice I. Indicadores IQM-Carências – CIDE). 

O Índice de Qualidade dos Municípios – Carências (IQM-Carências) é a média 

aritmética ponderada das carências dos três níveis. Os pesos são proporcionais às 

áreas das três seções de um triângulo eqüilátero. 

 

Uma vez calculados os índices que deram o perfil das carências de cada municí-

pio, foram agrupados, em 6 clusters, aqueles que apresentam perfis semelhantes, a-

dotando-se, para tanto, a análise das relações e a projeção dos grupos, com a utiliza-

ção de método estatístico de análise de dados. 

O Índice de Qualidade Municipal – Verde, desenvolvido pela Fundação CIDE, 

a partir de 1997, tem por objetivo contribuir para a preservação e recuperação ambien-

tal, sendo seu tema central a fragmentação da cobertura vegetal, especialmente a flo-

restal. O IQM-Verde dá relevo ao Índice de Qualidade de Uso do Solo e da Cobertura 

Vegetal (IQUS), que classifica os municípios fluminenses, segundo a maior ou menor 

artificialização dos seus espaços geográficos, além de identificar corredores ecológi-

cos, para interligação de fragmentos florestais. A identificação de Corredores Prioritá-

rios para a Interligação de Fragmentos Florestais (CPIF) e a formulação do IQUS 

constitui em ferramentas de suporte à gestão ambiental do território fluminense, refle-

tindo preocupação com a preservação dos 32% de cobertura florestal, que ainda lhe 

restam. 

O IQUS é composto por um conjunto de indicadores que possibilitam a realiza-

ção de um diagnóstico amplo da qualidade ambiental dos 91 municípios do Estado. Os 

perfis municipais básicos foram definidos pelos percentuais ocupados por: florestas 

ombrófilas, vegetação secundária, áreas urbanas, pastagens e áreas destinadas a ou-

tros usos. Os municípios foram classificados em treze tipos de agrupamentos. 

 Índice de Qualidade de Vida em Curitiba – IPPUC 

Este projeto, Qualidade de Vida em Curitiba, teve início em 1996, no Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), visando à inserção da Cidade, 

na Rede Mundial de Municípios Saudáveis. O projeto é estruturado de maneira a con-
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templar o maior número de áreas do contexto urbano, para que o máximo das poten-

cialidades desse espaço sejam exploradas e expressas, em termos de indicadores 

que reflitam o impacto na vida da população e no ambiente. Eis alguns pontos cruciais 

para a monitoração da vida urbana e dos objetos inerentes a este projeto: caracteriza-

ção dos diferenciais intra-urbanos do município, estabelecendo índices de qualidade 

de vida para cada micro-área (bairro) e para o município como um todo, num dado pe-

ríodo de tempo; consolidação da monitoração constante da qualidade de vida, de ma-

neira a observar a evolução local e total;  detecção das áreas que necessitam de mai-

or intervenção, segundo os pontos de vista social, econômico, de infra-estrutura, am-

biental ou de formulação de políticas específicas mais includentes; disseminação das 

informações analíticas, para que estimulem a transformação da realidade local ou 

subsidiem a ampliação do conhecimento coletivo; construção de mapas temáticos; e 

viabilização de subsídio ao planejamento urbano e à criação de políticas específicas. 

 Índice de Sustentabilidade de Blumenau – FAEMA 

O Índice de Sustentabilidade de Blumenau (ISB) foi lançado em 1997, pela Fun-

dação Municipal de Meio Ambiente (FAEMA), baseado no marco analítico PER. Criado 

em parceria com a Universidade Regional de Blumenau (FURB), o ISB objetiva avali-

ar, continuamente, a qualidade ambiental, como resultante do processo produtivo, do 

uso do solo e das políticas públicas, além de subsidiar a tomada de decisão, tendo por 

meta acompanhar, anualmente, a evolução do Município, em direção ao desenvolvi-

mento sustentável (FAEMA, 1998). 

Os indicadores são agregados e transformados em índices ambientais e coloca-

dos em um medidor gráfico, semelhante ao Barômetro de Sustentabilidade (item 

2.4.2), proposto por Prescott-Allen (1995), que combina índices ambientais e sociais, 

gerando um índice de sustentabilidade. (Tabela III. 19/Apêndice I. Índice de Sustenta-

bilidade de Blumenau) 

Seguindo a mesma metodologia utilizada em Blumenau, Rufino (2002), a desen-

volveu para avaliar a qualidade ambiental do município de Tubarão/SC95.  

 Índice Social Municipal Ampliado (ISMA) – FEE/RS 

No Rio Grande do Sul, a Fundação de Economia e Estatística propôs o Índice 

Social Municipal Ampliado (ISMA) a fim de elencar os municípios segundo suas condi-

ções sociais e econômicas, em relação a quatro grupos de indicadores: condições de 

domicílio e saneamento, educação, saúde e renda, totalizando um número de 14 indi-

                                                
95

 Essas iniciativas serviram de inspiração para a aplicação da metodologia utilizada na pesquisa realizada pelo LI-

MA/COPPE/UFRJ (2005), tendo sido, posteriormente, ajustada para aplicação nesta tese. 
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cadores, contribuindo, dessa forma, para uma alocação mais criteriosa dos recursos 

públicos (Wincler, 2002). 

 Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e Índice de Desenvolvimento 

Econômico (IDE) – SEI/BA 

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) criou o IDS 

e o IDE que permitem avaliar as políticas públicas, orientar a intervenção dos níveis de 

governo e instrumentar os vários segmentos da sociedade na demanda por melhorias. 

Classificam os municípios em ordem decrescente, obtida da média geométrica dos 

escores padronizados (SEI, 2002). 

3.2.6. Representações Gráficas de Sistemas de Indicadores 

Foram desenvolvidos alguns métodos para avaliar o desenvolvimento sustentá-

vel e apresentar os resultados da aplicação de indicadores, alguns dos quais intitula-

dos ‗métodos visuais‘ de comunicação dos resultados. Diversas instituições de pesqui-

sa e grupo de pesquisadores empreenderam esforços para desenvolver medidas-

resumo da situação, que recebem notável atenção da mídia, por agregar grande quan-

tidade de variáveis, facilitando o entendimento, tanto por parte do decisor, quanto da 

sociedade civil. 

Esses indicadores serão apresentados, mas o destaque será dado apenas para 

os métodos gráficos. Dos existentes, apenas três detêm maior reconhecimento junto 

aos especialistas e, portanto, serão alvo de maior detalhamento, são eles: Painel da 

Sustentabilidade, Barômetro da Sustentabilidade e Pegada Ecológica. 

 Programa de Indicadores e Medidas – IISD 

No Canadá, o Programa de Indicadores e Medidas, do Instituto Internacional pa-

ra o Desenvolvimento Sustentável (IISD) atua, desde 1994, com o objetivo estratégico 

de desenvolver conjuntos bem estruturados de indicadores destinados a que os toma-

dores de decisão, dos setores público e privado, possam medir progressos em direção 

ao desenvolvimento sustentável, construindo um consenso internacional para estimu-

lar o seu uso. Em 1995, publicou o ―Compêndio de Iniciativas de Desenvolvimento 

Sustentável‖, que reúne mais de 200 iniciativas, em diversos países, desde projetos 

locais e nacionais até ações globais. Em 1996, um encontro internacional no Centro de 

Estudos e Conferências da Fundação Rokfeller, em Bellagio, Itália, resulta na formula-

ção dos ―Princípios de Bellagio para Avaliação do Desenvolvimento Sustentável‖, que 

constituem verdadeiras diretrizes para a escolha e formulação dos indicadores, sua 

interpretação e comunicação dos resultados. 
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Em 1999, por iniciativa do Fórum de Bellagio estiveram reunidos 17 países, de 5 

continentes, no encontro que teve como propósito: (a) discutir a possibilidade de se 

produzir uma pequena lista de indicadores altamente agregados, em nível nacional, 

que pudesse, efetivamente, subsidiar a avaliação do desenvolvimento sustentável e a 

elaboração de relatórios; e (b) discutir o quanto o processo de comunicação é facilita-

do por indicadores de sustentabilidade, conectando os resultados das avaliações à 

tomada de decisão. 

O principal modelo gráfico de apresentação de indicadores do IISD, o Painel de 

Controle de Sustentabilidade96, foi desenvolvido pelo Grupo Consultor sobre Indicado-

res de Desenvolvimento Sustentável97 (CGDSI), e vem sendo, permanentemente, tes-

tado e reajustado, com o objetivo de cumprir seu papel de instrumento capaz de forne-

cer sinais de alerta para os tomadores de decisão. Apresenta como função específica: 

(i) análise de pontos fracos e fortes, de cada indicador, por país, pelo seu código de 

cores; (ii) análise do desempenho político relativo, para cada indicador, onde a grada-

ção das cores está relacionada ao valor esperado para um determinado nível de ren-

da; (iii) comparação entre países, por campo político; (iv) distribuição dos indicadores, 

para avaliar se são significativos e identificar fatores externos; e (v) análise das cone-

xões entre indicadores, que possibilita a identificação de sinergias e potenciais confli-

tos.  

O Painel tem como centro três mostradores, correspondendo aos três grupos de 

indicadores, que medem as condições do ambiente, o bem-estar social e a economia 

de uma nação, respectivamente: qualidade ambiental, saúde social e desempenho e-

conômico. O formato do Painel constitui uma importante ferramenta para auxiliar os 

tomadores de decisão, públicos e privados, a repensar suas estratégias de desenvol-

vimento e a especificação de suas metas. Trata-se de uma apresentação atrativa e 

concisa da realidade que pode chamar a atenção do público-alvo. Conforme relata o 

IISD (2000), o Painel de Controle foi operacionalizado com a utilização de 46 indicado-

res, compondo os três principais grupos, envolvendo mais de 100 países (Tabela III. 

21/Apêndice I. Painel de Controle da Sustentabilidade).  

 Avaliando o Progresso em Direção à Sustentabilidade e o Barômetro da 

Sustentabilidade – IUCN/IDRC 

A União Internacional para a Conservação da Natureza98 (IUCN) é responsável 

pelo projeto "Avaliando o Progresso em Direção à Sustentabilidade", financiado pelo 

                                                
96

 Dashboard of sustainability. 
97
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Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Internacional99 (IDRC), do Canadá. Traba-

lhando em parceria com equipes e instituições de países em desenvolvimento, o proje-

to busca desenvolver métodos e ferramentas, além de fortalecer capacidades regio-

nais na medição e avaliação da sustentabilidade. 

Três diferentes métodos foram desenvolvidos para avaliação de: (a) sistemas — 

avaliar as condições dos sistemas humanos e ecológicos, para o estabelecimento de 

indicadores com relação aos quais se possam confrontar o impacto e relevância de 

projetos/programas; (b) projetos — avaliar atividades específicas e seus resultados, de 

modo a determinar a eficiência e eficácia dos projetos/programas; e (c) institucional — 

avaliar as metas e missões, a fim de rever se a instituição está conduzindo sua missão 

de modo efetivo e respondendo aos tópicos identificados na avaliação do sistema (I-

UCN, 1999). 

Um deles, o Método de Avaliação de Sistemas100 (SAM), foi desenhado para a-

plicação em qualquer nível, do global ao local, e está relacionado tanto ao monitora-

mento quanto à avaliação das condições humanas e ambientais. A principal caracte-

rística do método SAM está na relação entre as pessoas, dentro do ecossistema, jun-

tamente com suas interações.  

Outra ferramenta de avaliação desenvolvida pelo IUCN, com o apoio do IDRC, é 

o chamado Barômetro da Sustentabilidade101, destinado às agências governamentais 

e não governamentais, tomadores de decisão e a pessoas envolvidas com questões 

relativas ao desenvolvimento sustentável, também, em qualquer nível do sistema, do 

local ao global (faz parte do método SAM).  

Segundo Prescott-Allen (1995), um dos principais pesquisadores do Barômetro, 

uma característica importante do instrumento é sua capacidade de combinar indicado-

res, permitindo aos usuários chegarem a conclusões a partir de muitos dados conside-

rados, por vezes, contraditórios. É uma ferramenta para a combinação de indicadores 

e mostra seus resultados por meio de índices, apresentados graficamente, procurando 

facilitar a compreensão e oferecer um quadro geral do estado do meio ambiente e da 

sociedade. 

Trata-se de um gráfico bidimensional, onde os estados do bem-estar humano e 

do ecossistema são colocados em escalas relativas, de 0 a 100, indicando uma situa-

ção de ruim até boa, em relação à sustentabilidade. A localização do ponto definido 

por estes dois eixos, fornece uma medida de sustentabilidade ou insustentabilidade do 
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sistema. A representação gráfica dos resultados obtidos com a utilização desta ferra-

menta pode ser visualizada na Figura III. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura III. 11. O Barômetro de Sustentabilidade  

Fonte: Prescott-Allen, 2001 

Esse modelo foi utilizado para avaliar dados de 180 países, divididos por 4 conti-

nentes e 14 regiões em relação ao grau de sustentabilidade de seu desenvolvimento, 

procurando mostrar o bem-estar humano e do ecossistema. 

Segundo Prescott-Allen, o Barômetro é um instrumento, uma ferramenta, um 

meio e não um fim. O seu objetivo é estimular as pessoas a dar maior atenção para as 

questões relacionadas ao bem-estar humano e ambiental, consequentemente, os re-

sultados do sistema devem ser acompanhados pela análise das questões-chave. Os 

resultados e a análise devem permitir aos gestores e ao público em geral tirarem con-

clusões sobre o estado do meio ambiente e da própria sociedade, suas principais inte-

rações e as prioridades de ação. 

 Indicador de Progresso Efetivo, Pegada Ecológica e Barômetro da Satis-

fação – RP  

Redefinindo Progresso102 (RP) é uma organização não-partidária, sem fins lucra-

tivos, voltada para as políticas públicas, com sede na Califórnia, que gera e aperfeiçoa 

políticas e idéias inovadoras, que visam equilibrar o bem-estar econômico, o ambiente 

e a equidade social. Possui um programa dedicado à sustentabilidade, que envolve 

três ferramentas: 

 

                                                
102 Redefining Progress 

Ruim Pobre Médio Moderado Bom 

R
u
im

 
P

o
b
re

 
M

é
d
io

 
M

o
d
e
ra

d
o

 
B

o
m

 

 

B
e
m

 E
s
ta

r S
is

te
m

a
 N

a
tu

ra
l 



 

 167 

O Indicador de Progresso Efetivo103 (GPI): medida do progresso, que parte da 

mesma estrutura de organização que o PIB, porém, com duas distinções: acrescenta 

as contribuições econômicas da moradia e do trabalho voluntário e subtrai fatores co-

mo crime, poluição e desestruturação familiar; 

A Pegada Ecológica104: trata-se de ferramenta de planejamento, originalmente 

desenvolvido por Wackernagel e Rees (1996), que estima as demandas de uma de-

terminada economia ou população, no que se refere ao consumo de recursos e de re-

síduos, convertendo os fluxos de matéria e energia em terra produtiva, necessária pa-

ra que a natureza possa suportar esses fluxos. É uma técnica tanto analítica, quanto 

educativa, que avalia a sustentabilidade das atividades humanas atuais e que, tam-

bém, é eficaz na sensibilização do público e no apoio à tomada de decisão. O modelo 

da Pegada Ecológica está fortemente ligado ao conceito de capacidade de suporte, ou 

seja, à área ecologicamente produtiva, necessária para fornecer todos os recursos de 

energia e matéria a consumir e para absorver todos os resíduos descartados. Uma vez 

definidas as principais categorias de consumo e de uso da terra, a conexão entre elas 

é estabelecida, aplicando-se uma seqüência de cálculos e reunindo os dados numa 

matriz. Os procedimentos de cálculo são conceitualmente simples e de fácil execução. 

É considerada a ferramenta de maior poder comunicacional, principalmente pela pos-

sibilidade de ser calculada em diferentes escalas (local, regional, nacional); e 

O Barômetro da Satisfação105: é uma medida psicológica ou subjetiva que ava-

lia a satisfação das pessoas em relação a sua sociedade, comunidade e vida pessoal, 

considerando que é impossível, por definição, melhorar a situação material de uma 

população em crescimento sem aumentar, também, o fluxo de materiais e processos. 

Para tornar a sustentabilidade real, é necessário encontrar maneiras pelas quais as 

pessoas possam prosperar, ter uma vida satisfatória, dentro da capacidade regenera-

tiva da biosfera. Nesse sentido, são feitas as seguintes perguntas: 

 Você tem tempo para dedicar ao que é importante para você? 

 Você acha que pode dar contribuições para o mundo? 

 Você controla sua vida ou sua vida controla você? 

 Quantas vezes por semana você precisa se levantar usando um desperta-

dor? 

                                                
103
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104

 Ecological Footprint Method foi desenvolvido por Wackernagel e Rees (1996), no livro ―Our Ecological Footprint‖, um 
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Enquanto a Pegada Ecológica refere-se à questão ecológica, o Barômetro se 

propõe a fornecer indicadores complementares para documentar a qualidade de vida e 

as necessidades críticas. Uma escala de satisfação social e individual bem elaborada, 

combinada com um instrumento eficiente de medição (e comunicação) dos impactos 

humanos, permite a documentação das restrições à sustentabilidade e dos conflitos 

entre os imperativos sociais e ecológicos, ajudando a descobrir caminhos para solu-

cioná-los. 

3.2.7. Relatórios Ambientais e de Sustentabilidade 

Nem toda informação disponível é assimilada da mesma maneira por todos, o 

que aponta para dois aspectos: o da própria insuficiência dos indicadores, uma vez 

que revelam apenas uma faceta da realidade; e o da dimensão política da construção 

e da interpretação dos indicadores. Logo, deve-se reafirmar a idéia de que o indicador 

auxilia na interpretação da realidade, mas não substitui uma análise e discussão quali-

tativa, minuciosa e particular do fenômeno analisado. 

Segundo Amartya Sen, em contraste com a idéia grosseira do IDH, de alcance 

restrito, enquanto tentativa de captar, num simples número, a complexa realidade do 

desenvolvimento humano, das privações e de todo o contexto que circunscreve e de-

termina a situação de vidas das pessoas, o Relatório de Desenvolvimento Humano 

contêm uma extensa coleção de quadros, uma riqueza de informação sobre uma vari-

edade de aspectos sociais econômicos e políticos que influenciam a natureza e a qua-

lidade da vida humana (in Kayano & Caldas, 2001).    

Assim, a informação relacionada ao uso e aplicação de indicadores, de uma ma-

neira geral, é disseminada, internacionalmente, em formatos variados e para uma 

grande diversidade de usuários, por exemplo, por meio de relatórios anuais. São in-

formações relevantes para a tomada de decisão, por popularizarem temas relaciona-

dos ao desenvolvimento sustentável; fornecerem dados para cientistas e outros técni-

cos elaborarem as análises e recomendações que alimentam o processo político e su-

gerirem metas abrangentes, objetivos e opções políticas, a serem discutidos nos fó-

runs inter-governamentais. Ressalva-se, porém, que muitos relatórios contêm uma 

grande massa de textos e informações analíticas mais adequadas a um usuário aca-

dêmico do que a um tomador de decisões na esfera política. 

Na Europa, a Agência Ambiental Européia106 (EEA) vem desenvolvendo, de for-

ma sistêmica, um esforço de avaliação do estado do ambiente, englobando todos os 
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países do continente. Um dos instrumentos básicos utilizados são os Relatórios de Es-

tado do Ambiente107 (SOE), que, em sua fase inicial, eram, basicamente, descritivos e 

centrados na caracterização do estado dos compartimentos ambientais — solo, água, 

ar, biota, ecossistemas; no grau de depleção dos recursos naturais; e nas estratégias 

de conservação ambiental.  

Em 1995, o primeiro relatório ―Europe’s Environment: The Dobris Assessment‖ 

analisou os problemas ambientais fundamentais do continente, agregados na forma de 

12 temas108, que guardam estreita correspondência com os 14 temas adotados pela 

OCDE.  

Com relação à questão do Ambiente Urbano o relatório introduziu o conceito de 

ecossistema urbano e trabalhou com uma estrutura de análise baseada nas seguintes 

categorias: padrões urbanos, fluxos urbanos e qualidade ambiental urbana. O segundo 

relatório de avaliação109, de 1998, também conhecido com Dobris+3, mantém os 

mesmos 12 temas do relatório anterior, mas alterou a estrutura de organização dos 

indicadores, adotando o modelo PER, empregado pela OCDE (Tabela III. 22/Apêndice 

I. Conjunto de Indicadores do Relatório Dobris +3). 

Atualmente, os esforços concentram-se em aprimorar as estruturas e métodos de 

análise e o relatório SOE (com nova terminologia – SoER110), teve seu escopo e obje-

tivos ampliados, caracterizando-o como um instrumento de decisão. A última geração 

de SoER compõe a base da metodologia empregada no Projeto GEO, da UNEP, que 

utiliza a estrutura PEIR. 

Recentemente, a Agência Ambiental Européia produziu um dos mais importantes 

relatórios, o ―Sinalização Ambiental 2000‖111‖. Este é o primeiro de uma série que a 

Agência irá produzir relacionado a aplicação de políticas públicas nos países mem-

bros. 

No Brasil, a equipe técnica do Geo Cidades (Consórcio Parceria 21) formulou a 

estrutura dos ―Relatórios Ambientais e Urbanos Integrados‖ (Tabela III. 23/Apêndice I. 

Relatório Urbano Ambiental Integrado – Manaus – Informe GEO CIDADES) 

Um outro exemplo é o sumário executivo do Relatório SoER-Ano 5 (2002), da ci-

dade do Cabo/África do Sul, publicado por ocasião da World Summit on Sustainable 
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Development (WSSD), realizada em Joanesburgo. Reflete o comprometimento das 

lideranças locais com a implementação das questões prioritárias e estratégicas para a 

melhoria ambiental do município: poluição do ar, biodiversidade, zona costeira, aterros 

ilegais, qualidade dos espaços, especialmente as áreas degradadas, poluição sonora, 

educação ambiental e energia (Tabela III 24/Apêndice I. Sumário Executivo do Relató-

rio SoER, Cidade do Cabo). 

No âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente112 (UNEP), foi 

desenvolvido o programa ―Relatórios Ambientais para Cidades na Internet‖113 (CEROI) 

que fornece um conjunto de 90 indicadores, recursos de software, para a edição de 

textos, gráficos, mapas e fotos, além de hospedar o relatório no próprio site. Para cada 

indicador, é fornecida uma ficha de referência, contendo, dentre outros dados, descri-

ção, significado, indicação de metodologias de cálculo, exemplos de aplicação e con-

juntos de indicadores correlatos. 

3.2.8. Considerações sobre Indicadores Identificados 

Como se pôde observar, o início de um desenvolvimento notável do pensamento 

sobre indicadores ambientais emerge a partir da Rio-92, em decorrência da aprovação 

da Agenda 21, que impulsiona a pesquisa sobre o tema, para subsidiar a tomada de 

decisão, principalmente nos países desenvolvidos. Com a criação da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS), pelas Nações Unidas, destinada a monitorar os 

avanços em direção ao desenvolvimento sustentável, e posterior estruturação de pro-

jeto-piloto, para testar a proposta inicial de indicadores, envolvendo países de todos os 

continentes, desencadeia-se grande motivação para o surgimento dos indicadores de 

sustentabilidade. 

Com base no levantamento do estado da arte, antes realizado, serão destaca-

dos, a seguir, alguns aspectos mais relevantes. Primeiramente, no que se refere aos 

modelos existentes, pode ser considerado senso comum, entre os usuários de indica-

dores, a importância de uma abordagem pragmática para o seu desenvolvimento. As-

sim, situar indicadores em uma dada estrutura, permite interações de diferentes ques-

tões, que passam, por isso mesmo, a ser mais bem entendidas e a possibilitar a análi-

se de trade-offs. Isto significa que organizar indicadores, implica em uma integração 

natural entre eles, o que é útil tanto para os tomadores de decisão, como para os de-

mais atores envolvidos e para a própria população. 
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Desse modo, com o objetivo de melhor avaliar o progresso, em termos ambien-

tais, e, ao mesmo tempo, integrar a variável ambiental nas políticas setoriais, a OCDE 

propôs o modelo que se tornou marco referencial e vem sendo um dos mais utilizados 

globalmente, para apoio à tomada de decisão, formulação e controle de políticas pú-

blicas. Uma vantagem do modelo Pressão/Estado/Resposta, que prioriza a manifesta-

ção de problemas, facilitando a comunicação e o acesso à informação, é o de ser re-

comendado pelas principais agências internacionais, inclusive pela maior parte das 

organizações das Nações Unidas, o que permite comparações de indicadores ambien-

tais, no nível internacional. 

Ainda que os defensores do modelo-OCDE estabeleçam que não se deva fazer 

uma leitura de causalidade entre os indicadores de pressão e os de estado e destes 

com os de resposta, o uso do modelo leva invariavelmente a essa tendência. Segundo 

a CEPAL (2001), a crítica a uma alegada linearidade subjacente refere-se, principal-

mente, ao fato de se verificar, muitas vezes, a falta de ligação entre os indicadores de 

resposta e os de pressão ou ao fato de que o estabelecimento de indicadores de esta-

do ou de pressão depende, em grande parte, do momento ou mesmo dos referenciais 

epistemológicos do analista, já que um indicador poderia, em tese, ser classificado 

como de pressão econômica e, igualmente, de resposta. 

Em decorrência, também, desse tipo de crítica é que o Departamento de Coor-

denação de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas, propôs 

substituir o conceito de pressão, que contêm uma conotação fortemente negativa, para 

o de força motriz, que pode gerar mudanças tanto negativas como positivas, mais 

compatível com as dimensões de sustentabilidade. O modelo da PER/OCDE passa 

então, a ser FER/CDS. As opções que se seguiram a reforçaram e detalharam, com a 

inclusão de novas variáveis, como Impacto, pelo PNUMA, Efeito, pela EPA e Exposi-

ção, pela OMS.  

A estrutura considerada mais abrangente associa Força Motriz-Pressão-Estado-

Impacto-Resposta (FPEIR) e foi, inicialmente, utilizada pela Agencia Ambiental Euro-

péia, em seus Relatórios de Qualidade Ambiental. Esse modelo é utilizado, atualmen-

te, pelo Projeto GEO e é considerado o mais avançado, até então utilizado, para a re-

presentação dos indicadores ambientais. 

Apesar dos avanços mencionados, a UNCDS, desde o seu segundo relatório, 

não mais utiliza a estrutura da OCDE, por considerá-la ambígua e por não facilitar a 

expressão de ligações com as políticas vigentes, passando a organizar seus indicado-

res em uma estrutura mais flexível, em temas e sub-temas (ver Tabelas III.3 e II-

I.4/Apêndice I). 
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A Tabela III. 3 ressalta a aplicação dos indicadores ambientais, nas diferentes 

esferas: da global à local. Destaca-se a aplicação na esfera local, de maior interesse 

desta tese, seguida da nacional. 

Tabela III 3. Esfera de Aplicação dos Indicadores Ambientais 

                                              Esfera 
Instituição/Publicação 
 

Global 
Conti-
nental 

Na-
cional 

Regi-
onal 

Local 
Em-

presa-
rial 

OCDE 

 X  X X X  

Holanda, Nova 
Zelândia, França, 
EUA 

  X    

Canadá e Suécia   X X X  

Sistema 
ONU 

CDS 
 X  X X X  

Portugal   X    

CDS/América 
Latina e Caribe 

México, Colôm-
bia, Costa Rica, 
Nicarágua, Ar-
gentina, Republi-
ca Dominicana, 
Panamá e Brasil 
(IBGE) 

 X X    

Chile   X X   

PNUD IDH X  X X   

ONU SEEA   X    

PNUMA 
GEO X   X   

IAU     X  

UN-HABITAT  
Indicadores Ur-
banos Locais 

    X  

OMS 

ISA X  X X X  

AIASS   X  X  

CS     X  

IBS   X X X  

Organis-
mo Multi-
lateral 

Banco Mundial 

IDM X  X    

IDA    X X X 

MAP   X    

Organis-
mos Regi-
onais 

CEPAL IDSL    X   

União Euro-
péia 

ICESU e AU  X   X  

Centros 
de Pes-
quisa e 
Estatística 

Calvert-
Henderson 

IQV   X X X  

CECCA ISQV     X  

IBGE ISM     X  

Daly & Cobb ISEW   X    

Yale/Columbia ISA e IDA   X    

EPA IIC   X   X 

SCOPE IDS X  X    

ICLEI Cities     X  

Gov. Fe-
deral 

MCidades SNIU     X  

Gov Esta-
dual 

Minas Gerais 

IQV-BH     X  

IDPA    X   

ISMBP    X   

ICV-     X  

IQVU     X  

Rio de Janeiro 
IQM    X  X  

IQUS    X X  

São Paulo 
IPRS     X  

IPS    X   

Rio Grande 
Sul 

ISMA     X  

Bahia IDS e IDE     X  
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Local 

Seattle SS     X  

Bogotá BCV     X  

Curitiba IQV-C     X  

Blumenau ISB     X  

ONG 

IISD PS. X  X X X X 

IUCN BS X  X X X  

RP PE X  X X X X 

WWF IPV X  X    

WRI 

RN X      

AEG X  X    

Ecomilênio X      

 

A Figura III. 13 apresenta os indicadores posicionados com relação ao seu esco-

po. Assim, verificando os respectivos proponentes, é possível constatar que algumas 

iniciativas estão, preferencialmente, focadas em uma das dimensões da sustentabili-

dade (ambiental, ou social, ou econômico) ou, ainda, em saúde ambiental (posiciona-

dos dentro dos círculos). Uma grande maioria dos proponentes considera todas as di-

mensões da sustentabilidade (posicionados abaixo dos círculos); e outros são especí-

ficos para a sustentabilidade urbana (posicionados acima dos círculo). Há, ainda, um 

grupo menor que amplia o escopo, ao considerar indicadores de qualidade de vida (na 

lateral do círculo). A Figura apresenta, também, proposições que abordam duas di-

mensões (posicionadas entre os círculos). 

As Tabelas III. 26, III. 27 e III. 28 (todas integrantes do Apêndice I) apresentam 

uma análise comparativa dos indicadores ambientais; uma análise comparativa dos 

índices ambientais; e uma análise comparativa das representações gráficas, respecti-

vamente. 

 



 

 174 

Figura III. 12. Escopo dos Indicadores Ambientais 

Convém fazer alguns destaques adicionais, com relação aos indicadores ambi-

entais: 

 a diversidade de escopo de indicadores ambientais está, essencialmente, 

vinculada aos organismos do Sistema ONU, que, em função de suas especi-

ficidades, propõem e fomentam novas estruturas, sem vinculação entre si, o 

que, se pode favorecer a criatividade, compromete a utilização e otimização 

do instrumento, nas diferentes esferas de aplicação;  
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Holanda 
Canadá 
Nova Zelândia 
Suécia 

França 

OMS 

OCDE 

CDS 

Países da América 

Latina: México, Co-
lômbia, Chile, Costa 
Rica, Brasil, Nicará-

gua, Argentina, Repu-
blica Dominicana e 
Panamá 
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SCOPE 

CEPAL 
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SEATTLE 

BOGOTÁ 
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INPE 
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RIPSA 
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IBGE 
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RP 

WWF 

IDPA/MG 

UFMG 

FAEMA 

UFRJ 

IPEA/FJP 

CIDE 

IPPUC 

IDHS/PUC 

CIDE 

SMP/PUC 

SEADE 

FJP 

SEI 

SEI 

FEE 

PNUD 

WRI 

FJP/IPEA/PNUD 

CPM 

IPEA/FJP 

DALY 

ONU 

FGV 

DGA 

EPA 

YALE 
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 Embora um grande número de países disponha de um sistema de indicado-

res ambientais, inicialmente organizados sob a tutela da OCDE e utilizados 

como uma ferramenta para avaliar o desempenho ambiental, o que se perce-

be é uma migração significativa para o uso de indicadores de sustentabilida-

de, considerando, especialmente, as dimensões: ambiental, econômica e so-

cial. Porém, mesmo nessa nova organização, a relação ambiente-economia 

tende a prevalecer, em detrimento da dimensão social. Já ocorrem iniciativas 

para fortalecer a dimensão social, dando-se maior atenção a questões como 

qualidade de vida no ambiente urbano. Esta ‗necessidade‘ vem ao encontro 

do fortalecimento do uso de indicadores no nível local; 

 embora com nominações diferenciadas, a maioria dos sistemas identificados 

enquadra-se na categoria dos chamados ‗indicadores de sustentabilidade‘, 

pois o escopo vai além das questões ecológicas, considerando-se o ambiente 

em toda sua integralidade;  

 os níveis de abrangência identificados não fogem muito a alguns aspectos tí-

picos, como: avaliação do desempenho ambiental, de políticas, de planos e 

programas; identificação de tendências; destaque de problemas; formação de 

bases para o estabelecimento de prioridades; informação e fomento à partici-

pação da população e à tomada de decisão. O que pode ser considerado dis-

tintivo, nas propostas, já existentes, reside na inclusão de indicadores para 

acompanhar os Objetivos do Milênio;  

 com relação às instituições proponentes, o que se observa é, primeiramente, 

a presença dos países membros das Nações Unidas, de estados e municí-

pios e seus  organismos ambientais e de estatísticas. A presença de centros 

de pesquisa e universidades está, normalmente, relacionada a alguma nova 

proposta, como a criação de índices. As ONG, por sua vez, surgem como 

promotores de iniciativas mais voltadas para o acompanhamento da qualida-

de dos ecossistemas e da biodiversidade, de movimentos globais, e no moni-

toramento, com base em ‗métodos visuais‘; 

 o processo de proposição, implantação e operacionalização dos sistemas de 

indicadores ambientais não é muito facilmente identificado. Destaca-se, no 

entanto, o envolvimento da sociedade, como um todo, na consolidação de 

propostas locais, cujo exemplo, dos mais emblemáticos é o da cidade de Se-

attle. Experiências mostram que há percepções diferenciadas, que se refle-

tem na seleção dos indicadores, quando ouvida a população (abordagem bot-

ton up); e 
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 de uma maneira geral, no quesito tendência, há sempre indicação de melho-

rias e aprimoramentos das estruturas existentes, envolvendo os sistemas de 

indicadores ambientais. Há, inclusive, um movimento no sentido de aprimo-

rar-se, e, em conseqüência, reduzir-se, em igualdade de condição, natural-

mente, o número de indicadores, após implantação, consolidação e conse-

qüente identificação das prioridades. Um exemplo é a redução de 134 para 

50, no sistema de indicadores utilizados pela CDS, na primeira e na atual 

versão. Assim, se há uma preocupação em reduzir-se o número de indicado-

res, dando-se foco às questões prioritárias, paralelamente, surge uma de-

manda por incluir novas abordagens na lista dos indicadores prioritários, em 

decorrência de questões mais ou menos emergentes, como contaminação do 

solo por fontes de poluição difusa, elementos tóxicos na biota, recursos mari-

nhos, além daqueles citados, como prioridade para a dimensão social.  

Uma outra tendência em discussão reside na perspectiva de ampliação do 

uso de indicadores e das técnicas de mensuração para a avaliação e o moni-

toramento do desenvolvimento de políticas setoriais114.  

A OCDE destaca, como futuros encaminhamentos, o uso de indicadores am-

bientais no monitoramento e avaliação do desenvolvimento de políticas seto-

riais e no acompanhamento das questões internacionais, como a globaliza-

ção, mudanças climáticas e biotecnologia. Essas questões requerem solu-

ções a serem implantadas em coordenação e em cooperação entre gover-

nos, atores sociais e organizações multisetoriais. 

Com relação aos índices, o que de imediato chama a atenção é a procedência 

das propostas. Diferentemente dos sistemas de indicadores, a maioria dos responsá-

veis pelo desenvolvimento de índices tem vínculo com instituições de ensino e pesqui-

sa e com organizações não governamentais (ONG). No Brasil, embora também te-

nham se desenvolvidos nesse mesmo âmbito, são, em sua maioria, demandados por 

instituições governamentais, como as iniciativas citadas nos Estados de Minas Gerais 

e São Paulo  

No Brasil, o que não se observou com relação aos indicadores pode aqui ser ca-

racterizado como uma profusão de índices, com maiores ênfases no ambiental e social 

e aplicações nos três níveis de governo, embora, prioritariamente, no local e no regio-

                                                
114

 Este aspecto foi discutido na Conferência de Roma, da OCDE, em 2000, quando foram citados exemplos como o 

uso de indicadores no transporte, na Itália e na Finlândia; na agricultura, na Austrália e na Holanda; e no setor energé-

tico, na Noruega e na França. E, ainda, a experiência da França, na área dos recursos hídricos (qualidade e quantida-

de).  
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nal ou estadual. Forte conotação social está presente nos cálculos de qualidade de 

vida, condições de vida ou de privações, de bem-estar, chegando-se às responsabili-

dades sociais. O desempenho das políticas públicas é objeto de uma interessante ini-

ciativa que vem de Minas Gerais, Estado que lidera os estudos e pesquisas na área. 

Algumas propostas internacionais são desafiadoras, quando se trata da inclusão 

da variável ambiental nas contas nacionais ou da contabilidade ambiental.  

Quanto aos três métodos visuais avaliados, pode-se admitir que elês têm susci-

tado respostas favoráveis dos tomadores de decisão e do público alvo. A esfera de 

aplicação é bastante ampla, chegando ao nível individual, no caso da ―Pegada Ecoló-

gica‖. 

Tanto os relatórios específicos, de sustentabilidade ambiental empresarial, como 

os relatórios genéricos, de sustentabilidade ambiental (SoER, Dobris, CEROI, Infor-

mes GEO) são, hoje, instrumentos essenciais de comunicação e envolvimento do pú-

blico, além de apoio à tomada de decisão, no setor público e no particular. 
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CAPÍTULO IV ― ESTUDO DE CASO: INDICADORES AMBIENTAIS PARA GESTÃO 

MUNICIPAL 

Neste Capítulo, será desenvolvido o estudo de caso incluso na tese, envolvendo 

o desenvolvimento de um sistema de indicadores ambientais para gestão municipal, 

que, ora, se propõe e valida, tomando-se como referência os municípios localizados 

na região hidrográfica da Baía de Guanabara (BG). Inicialmente, será dada a contex-

tualização da região e de seus principais problemas ambientais. Em seguida, vem a 

metodologia, para seleção dos indicadores e construção do índice ambiental munici-

pal. E, ao final, oferece-se uma análise dos resultados obtidos vis-à-vis outros índices 

socioeconômicos desenvolvidos no estado do Rio de Janeiro. 

 Considerações Iniciais 

Devido, inclusive, ao fato de a questão ambiental envolver diversos componen-

tes, uma política ambiental haverá de abranger interesses de muitos setores diferentes 

e não apenas aqueles vinculados aos próprios órgãos ambientais ou a um determina-

do município, sendo, por isso, importante a mobilização da sociedade e dos diferentes 

atores interessados para garantir sua implementação. Isso significa que a gestão pú-

blica não deve funcionar inspirada em modelos fechados, determinísticos, como se 

fora uma máquina, mas como um sistema aberto; interpretativo, probabilístico, mais 

atenta às nuanças de seu ambiente, mais iterativa com seus parceiros, mais sensível 

à informação que recebe como retorno dos utilizadores dos bens e serviços que ofere-

ce.  

Aceito esse entendimento, a idéia de uma unidade de planejamento e gestão 

ambiental capaz de representar, de forma global e sistêmica, os processos naturais e 

antrópicos, tem aplicação segura e geral, especialmente no campo dos recursos hídri-

cos e de bacias hidrográficas. A gestão de uma bacia hidrográfica é ampla e visa à 

otimização de seu uso em benefício da sociedade, envolvendo diferentes iniciativas, 

que passam pela legislação, planejamento, uso do solo, atuação pública e privada, 

coordenação de interdependências intermunicipais etc. 

Nesse contexto, diagnósticos e prognósticos tornam-se cada vez mais importan-

tes no processo de gestão e a demanda por dados e informações cresce ― como o-

correu, por exemplo, com o advento da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

9.433/97), que incorporou princípios e normas de gestão das bacias hidrográficas do 

País. O planejamento ou a gestão conduz à necessidade de compreender-se as rela-

ções de dependência e multicausalidade, entre os processos sociais e naturais, que 

moldam as condições de produção do espaço e das formas de usufruto dos recursos.  
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Não parece ser diferente com a bacia hidrográfica contribuinte da Baía de Gua-

nabara, cuja topografia apresenta-se bem diversificada, sendo constituída por planí-

cies, colinas e maciços costeiros e pelas escarpas da serra do Mar. No seu interior 

está instalado um dos pólos econômicos mais importantes do Brasil e uma de suas 

maiores concentrações de população. A dinâmica econômica na área é fortalecida por 

um elevado número de indústrias, o que acarreta intensas transformações antrópicas, 

merecedoras de todo tipo de monitoramento. 

A bacia drenante da Baía de Guanabara localiza-se nos limites da Região Metro-

politana do Rio de Janeiro1 (RMRJ), composta por 17 municípios2, 13 dos quais estão 

inseridos total ou parcialmente na bacia hidrográfica contribuinte da BG. A RMRJ, a 2ª 

maior do Brasil e uma das 15 maiores do mundo, é a área mais importante ― econô-

mica e financeiramente, com os mais expressivos centros urbanos e a maioria das 

indústrias de grande porte ― do estado do Rio de Janeiro. A RMRJ abriga mais de 11 

milhões de habitantes, o equivalente a 80% da população do Estado. Desse total, 2/3 

encontra-se na área da Baía de Guanabara.  

Dentre os principais problemas da RMRJ, segundo Urani et al (2005), pode-se 

destacar: desigualdade (distanciamento entre os municípios centrais, Rio de Janeiro e 

Niterói, e os periféricos); baixo crescimento econômico (renda média caiu quase 12%, 

entre 1998/2003); perda de vocação dos territórios (transferência da capital para Brasí-

lia e do setor financeiro para São Paulo); desemprego e a precariedade da qualidade 

do trabalho (o aumento da taxa de desemprego no Rio de Janeiro chegou a 72,6%, o 

dobro registrado no Brasil, entre 1992/2002); precariedade das condições habitacio-

nais (quarta colocação, dentre as 25 regiões metropolitanas consideradas, com maior 

porcentagem de habitantes, 11,46%, vivendo em domicílios considerados ―subnor-

mais‖); violência (a probabilidade de sobrevivência até 60 anos é a segunda mais bai-

xa dentre as 25 RM, apesar de uma mortalidade infantil relativamente baixa); e degra-

dação ambiental (embora comum a maior parte das RM do mundo, veio a ser dilapi-

dada uma das principias vantagens comparativas da RMRJ)3.  

                                                
1
 A Região Metropolitana de Rio de Janeiro foi criada, em 1974, pela Lei Complementar n. 20, que, também, unificou os 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Inicialmente formada por 14 municípios, atualmente é composta por 19 

municípios, envolvendo 5.737,8 km
2
. 

2
 Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Para-

cambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá e Seropédica. 
3
 Como afirma Maricato (2001), a pobreza urbana é maior do que a média da pobreza brasileira e está concentrada 

nas Regiões Metropolitanas. Dos pobres brasileiros, 33% estão nas ‗ricas metrópoles do sudeste‘. Em 9 metrópoles 

brasileiras moram cerca de 55 milhões de pessoas, no entanto, o país não tem política institucional para as regiões 

metropolitanas, como se os índices de violência, poluição e miséria que elas apresentam pudessem ser resolvidos com 

políticas compensatórias pontuais. 
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Especialmente, essa degradação ambiental da região levou a que a mesma fos-

se a escolhida para o estudo de caso da tese, um caso típico de municípios contíguos, 

numa bacia hidrográfica antropisada e num contexto metropolitano fortemente impac-

tado pela conjuntura econômico-financeira.  

4. 1. A Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

Como já mencionado, 15 municípios encontram-se inseridos, total ou parcialmen-

te, na bacia, a saber: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapi-

mirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, Rio de Janeiro, Rio 

Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá (Figura IV.1). Desse conjunto, des-

taca-se um município, do qual se vai fazer, a seguir, uma consideração em separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 1. Mapa da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

Fonte: base FEEMA, 2007 

O município do Rio de Janeiro tem características especiais, no contexto de sua 

região metropolitana. Embora apenas parte do Município pertença à bacia drenante à 

BG, deve-se considerar que, no âmbito do estado, trata-se da maior população, do 

maior orçamento, da maior parte das atividades econômicas, da maior rede de infra-

estrutura de serviços, além de constituir-se em uma das cidades de maior expressão 

cultural e política do País. Essas circunstâncias dão ensejo a uma forte assimetria en-

tre o Rio de Janeiro e os demais municípios da RMRJ. Para o IPPUR (2005), tal fato 

constitui-se em um dos principais problemas institucionais da metrópole fluminense: a 

distância social, econômica, política e institucional da capital, em relação aos outros 

municípios no seu entorno, traz conseqüências na implementação das políticas locais, 

cuja mútua imbricação é inevitável, como no caso das políticas de transporte, saúde, 

educação, moradia e emprego. 
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Não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado passaram por um pe-

ríodo de intenso processo de decadência econômica, cujas perdas na capacidade de 

produção vieram acumulando-se, desde a década de 60, até a de 80, registrando-se 

ponto de inflexão nessa tendência somente a partir de meados da década de 90. O ex-

Distrito Federal e ex-Estado da Guanabara, a atual Cidade do Rio de Janeiro teve sua 

história marcada pela centralidade, estruturada sobre os imperativos da função admi-

nistrativa que exercia sobre a RMRJ. Essa posição, de certa forma revela-se ameniza-

da, no pós-crise, como ressalta Oliveira (2001), ―a recuperação econômica (...) se de-

senvolve nos marcos de um novo processo produtivo, no qual cada lugar possui carac-

terísticas específicas e que envolvem estratégias locais para promoverem seu desen-

volvimento”.  

Com relação aos demais municípios, a infra-estrutura e a rede de serviços públi-

cos municipais mostram-se profundamente desiguais entre os mesmos, sejam quais 

forem os indicadores utilizados, reforçando-se o quadro de assimetrias sociais existen-

tes, já que os municípios com maiores níveis de carências sociais, em geral, são, tam-

bém, os que têm menor capacidade de oferta de equipamentos e de serviços públicos 

aos seus cidadãos. Além disso, são municípios de fraco dinamismo econômico, com 

baixa arrecadação orçamentária, acarretando efeitos sobre sua capacidade de inves-

timento, para aquém de suas necessidades, em termos de ofertas de políticas públi-

cas. O PIB na região era, em 2005, praticamente igual àquele registrado em meados 

da década de 1970, o que retrata essa estagnação econômica. Por outro lado, o fato 

de apenas pequena parcela da população ter vínculo associativo, coloca limites nas 

possibilidades de os conselhos expressarem os diferentes interesses sociais presen-

tes na sociedade, agravado, ainda, pelo fato de os segmentos mais vulneráveis não 

mostrarem capacidade de organização e de expressão dos seus interesses, na cena 

pública (IPPUR, 2005). 

Em termos de instituição de canais de participação social, na definição de metas 

e prioridades e de alocação de recursos destinados a investimentos, apenas Niterói 

adota mecanismos de democratização do orçamento municipal. Portanto, de uma for-

ma geral, os processos orçamentários são os tradicionais, o que torna as finanças nos 

municípios sujeitas, quando muito, ao controle das contas públicas pelo Poder Legisla-

tivo e pelo Tribunal de Contas, desvinculadas da atividade de planejamento e sem 

qualquer tipo de controle social. 

Para Dowbor (1995), a qualidade de vida depende fundamentalmente de uma 

capacidade mínima de organização social, pois nas cidades a vida é muito política e 

as formas de gestão, materializadas em instituições concretas e em uma dada cultura 
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administrativa, tornaram-se essenciais. Reforça Amartya Sen (in BAVA, 2000:5), para 

quem “o desenvolvimento tem por objetivo último melhorar os tipos de vida que os 

seres humanos estão vivendo. Tanto em teoria quanto na prática o desenvolvimento 

deve ser definido em relação àquilo que os seres humanos podem ser e devem fazer‖. 

O desenvolvimento é, então, a expansão das capacidades humanas, a liberdade pes-

soal de escolher entre vários modos de ser/viver e só se materializa com a construção 

da cidadania ativa e com a construção de espaços públicos de negociação, onde este-

jam presentes todos os interesses envolvidos, na produção e reprodução da vida nas 

cidades.  

A história da formação e organização da RMRJ esteve, de certa forma, condicio-

nada à existência da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (FUNDREM), órgão gestor das políticas e do planejamento, que pres-

tava assessoria técnica às prefeituras, na tentativa de harmonizar a gestão de serviços 

de interesses comuns. Sua importância foi esvaziada por interesses coorporativos dos 

sucessivos governos estaduais e, principalmente, pela desativação dos fundos fede-

rais de desenvolvimento urbanos, no início dos anos 80. Sem recursos para estimular 

demandas que a mantivessem viável, a FUNDREM foi extinta em 1989. Para Oliveira 

(2001:), ―tal fato evidencia o completo despreparo institucional para perceber a região 

metropolitana como território portador de estrutura, conexões e dinâmicas próprias que 

exigem, para dar conta de toda a sua potencialidade, políticas claras de gestão com-

partilhada e não o privilegiamento de políticas „autônomas‟ municipais, uma vez que se 

trata de um espaço complexo‖.  

Em conseqüência, a RMRJ torna-se uma região sem um projeto político metro-

politano, marcada pelo isolamento da cidade do Rio de Janeiro, em relação a sua hin-

terlândia imediata, que responde pela falta de laços de solidariedade, de coesão terri-

torial e de um pertencer coletivo (Davidovich, 2001). Daí emerge uma região pautada 

por políticas estaduais e municipais fragmentadas, o que dificulta a elaboração de um 

projeto unificado de investimentos, capaz de enfrentar os inúmeros problemas penden-

tes de infra-estrutura social e de potencializar a infra-estrutura física e econômica pre-

sente. 

Compreendendo as regiões conurbadas como um processo único de produção 

do espaço, qualquer política implementada desencadeia transformações que extrapo-

lam limites político-administrativos, devendo ser consideradas demandas regionais e a 

co-responsabilidade das administrações locais. 

Tal quadro induz à formação de articulações intermunicipais, tanto na área da 

baixada fluminense, quanto na área polarizada por Niterói, criadas como instrumento 



183 183 

de pressão aos governos estadual e federal, mas, também, para demarcar um campo 

de disputas em relação ao governo do núcleo metropolitano, contribuindo para acen-

tuar o distanciamento, já mencionado, do município do Rio de Janeiro, face aos de-

mais. Assim, tanto a desorganização institucional, quanto as articulações municipais 

que se rivalizam em defesa de interesses locais, impõem limites à plena organização 

da estrutura metropolitana, necessária nesta conjuntura de mudanças e reorganização 

econômica (Oliveira, 2001). 

Nesse cenário, houve tentativas, não muito bem sucedidas, de desenvolvimento 

de projetos de reestruturação urbana e industrial, para reordenar as atividades na peri-

feria metropolitana. Todavia, é a implementação de ações de gestão ambiental, nas 

bacias drenantes à Baía de Guanabara, que vem promover uma nova interlocução 

entre os municípios que a integram, com a formação do chamado G-15 — Grupo dos 

Secretários de Meio Ambiente dos Municípios da Bacia Hidrográfica Contribuinte da 

Baía de Guanabara, criado após o acidente com o rompimento do oleoduto, próximo à 

Refinaria Duque de Caxias (REDUC), em 2000. Congregando os Municípios envolvi-

dos, seu objetivo é o de trocar experiências, unir forças, estabelecer vias alternativas 

de comunicação e convergir ações integradas, relativas às questões socioambientais, 

que degradam a qualidade de vida na região, partindo do princípio de que o limite ju-

risdicional não corresponde ao limite biológico, pois não existem fronteiras para a polu-

ição, desmatamentos ou enchentes.  

Outra iniciativa que se faz presente na região e que, progressivamente, se con-

solida, diz respeito à gestão de recursos hídricos, dos Comitês de Bacias, de que trata 

a Lei n. 9.433/97. No âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem a 

competência de supervisionar e promover a implementação das diretrizes da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, estão vinculados esses Comitês. São colegiados, 

compostos por representantes de órgãos públicos, dos usuários e da sociedade civil, 

constituindo-se em importantes fóruns, nos quais a população organizada pode parti-

cipar, ativamente, na condução e administração dos recursos hídricos. 

O Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Laguna-

res de Maricá e Jacarepaguá, foi criado pelo Decreto nº 27.208/2000. Porém, com 

Decreto nº 38.260, de 16 de setembro de 2005 foi incorporada ao Leste da Guanabara 

os Sistemas Lagunares de Piratininga, Itaipu e Rodrigo de Freitas4.  

                                                
4
 Esse novo Comitê tem uma população de mais de 9 milhões de habitantes e integra, total ou parcialmente, as áreas 

de 17 municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, Belford Roxo, Nova Igua-

çu, Petrópolis, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo, Niterói e Maricá.  

Foram criados 5 Subcomitês: Oeste da BG, Leste da BG, Lagoas de Jacarepaguá e Rodrigo de Freitas, Complexo 

Lagunar de Itaipu-Piratininga e Complexo Lagunar de Marica. 
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Ademais, foi instituído o Conselho Gestor da Baía de Guanabara (Decreto Esta-

dual n. 26.174/2000), como parte do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

em prol da recuperação desse ecossistema, considerando a necessidade de articular: 

os governos federal, estadual e municipal; os usuários da Baía de Guanabara; a soci-

edade civil; e as instituições de ensino e pesquisa. Embora os municípios, o setor in-

dustrial e as comunidades sejam convidados a participar, a constituição do Conselho o 

torna centralizador, sob controle governamental. 

Existe, ainda, a Associação de Prefeitos da Baixada Fluminense, reunindo 13 

municípios da RMRJ5, que, dentre suas várias iniciativas, é responsável por um con-

vênio envolvendo a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) e o Ministério 

das Cidades, com o objetivo de traçar um diagnóstico da situação do saneamento am-

biental na região, contanto para tal, com recursos da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA)6. 

No Leste Metropolitano, os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, 

Maricá, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacú realizaram, em conjunto, a primeira e a 

segunda conferência das cidades, visando à discussão de políticas articuladas, apesar 

de ainda não terem constituído uma associação de municípios. Na Segunda Confe-

rência, realizada em 2005, foi decidido a criação de um Consórcio Regional Leste Me-

tropolitano e a elaboração de um Plano Diretor Regional, focando a gestão integrada 

do saneamento ambiental e dos resíduos sólidos (IPPUR, 2005).  

E, mais recentemente, com a perspectiva do Complexo Petroquímico do Estado 

do Rio de Janeiro7 (COMPERJ), em Itaguaí, os 11 (onze) municípios do entorno das 

futuras instalações se articularam instituindo o Convênio Intermunicipal de Desenvol-

vimento do Leste Fluminense8 (COMLEST), dos quais 6 (seis) pertencem à região da 

BG.  

Na atual administração, o Estado do Rio de Janeiro passa por um processo de 

reestruturação, pautado por um Plano Estratégico 2007-2010, onde se destaca uma 

proposta de recuperação da RMRJ. A evolução da qualidade da gestão pública e das 

instituições e o ambiente de negócios, para os próximos 20 anos, estão expressos em 

                                                
5
 Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Queimados, Japerí, Paramca-

bi, Magé, Guapimirim, Itaguaí e Seropédica. 
6
 Assinado em 2003, os recursos da FUNASA estão no Orçamento da União, desde 2004. 

7
 O COMPERJ produzirá resinas termoplásticas, polipropileno (PP), polietileno (PE) e politereftalato de etila (PET), 

criando oportunidade relevante para a economia do Estado do Rio de Janeiro, devido, inclusive, à atratividade de outra 

empresas de transformação destas resinas em material plástico (empresas de terceira geração). 
8
 Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Marica, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cassimiro de Abreu, 

Magé e Guapimirim. 
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4 (quatro) cenários exploratórios9, com uma ―visão de futuro‖ em bases ambientalmen-

te sustentáveis. Dentre as áreas de resultado, a de ―sustentabilidade ambiental‖, pre-

vê, para a RMRJ: a recuperação de passivos ambientais; expansão do acesso aos 

serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos urbanos; con-

trole de inundações; e ordenamento urbano e promoção de educação ambiental. Den-

tre os projetos estratégicos encontra-se a construção do chamado Arco Metropolitano 

(GovRJ, 2007). Estão também previstos investimentos federais do Programa de Acele-

ração de Crescimento (PAC), em saneamento e urbanização10.    

De modo que o dinamismo econômico, que se presencia atualmente no Estado 

do Rio de Janeiro, está relacionado a empreendimentos estruturantes na área de in-

fluência do Arco Metropolitano — ampliação do Porto de Itaguaí, implantação da 

Companhia Siderúrgica do Atlântico11 (CSA); e de uma unidade da Companhia Side-

rúrgica Nacional12 (CSN), isto na região oeste do Arco (Itaguaí); e o Complexo Petro-

químico do Rio de Janeiro (COMPERJ), na região da cabeceira leste do Arco (Itaboraí) 

(Figura IV. 2). 

Estão ainda previstos outros empreendimentos relevantes da Petrobras, associ-

ados à REDUC, no município de Duque de Caxias, como por exemplo, o Terminal 

Flexível de GNL (Gás Natural Liquefeito) e outros relacionados ao PLANGAS (Plano 

de Gás da Petrobras), que inclui expansão das atividades da refinaria. 

Com apoio do Banco Interamericano (BID), encontra-se em fase de licitação o 

―Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento da região sob influência do Arco Me-

tropolitano do Rio de Janeiro‖, cujo foco principal está na adoção de uma abordagem 

integradora e estratégica, com a intenção de poder-se interpretar o desenvolvimento 

esperado em todas as suas diversidades, potencialidade e oportunidades, considerada 

a estrutura de suporte territorial pré-existente. A questão central reside na necessidade 

de encontrar-se modos de análises e instrumentos compatíveis com um processo de 

gestão, que concilie as formas de produção articuladas pelo Arco e a situação já estru-

turada do seu entorno, avaliando todos os aspectos do ambiente (GovRJ, 2007). 

                                                
9
 Cenário 1: Transformação Renovadora com Prosperidade; Cenário 2: Inércia e Retrocesso em um Contexto Favorá-

vel; Cenário 3: Transformação Persistente em um Contexto Favorável; e Cenário 4: Crise e Decadência. 
10

 . O estado receberá verbas do PAC, a fim de que os problemas de falta de redes de distribuição de água e coleta de 

esgoto sejam sanados. As licitações das obras estão previstas para o primeiro trimestre/2008, com início pela Baixada 

Fluminense e São Gonçalo. A soma das duas licitações serão cerca de R$ 150 milhões, sendo que São Gonçalo terá 

R$ 110 milhões para água e esgoto 
11

 A Companhia Siderúrgica Atlântico (CSA), do Grupo Thyssen Krupp, terá capacidade de processamento de 5 mi-

lhões de toneladas de aço/ano. Com previsão para funcionar em 2009, no bairro de Santa Cruz/Rio de Janeiro. 
12

 A CSN prevê investimentos de US$ 3,5 bilhões em Itaguaí, com a construção de uma usina com dois alto-fornos 

para a produção de mais de três milhões de toneladas de aço, no Porto de Itaguaí. O término das obras está previsto 

para 2009. 
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Assim o objetivo geral desse grande empreendimento é o de orientar o desen-

volvimento integrado e sustentável da RMRJ, considerando-se: o Arco Metropolitano e 

os empreendimentos industriais e logísticos em sua área de influência; e as repercus-

sões desta nova realidade sobre o desenvolvimento, sobre o território e sobre o ambi-

ente metropolitano como um todo e sobre cada município, por intermédio de políticas 

públicas satisfatórias. 

 

 

 

Figura IV. 2. Arco Metropolitano e os Empreendimentos Estruturantes 

Fonte: GovRJ, 2007 

Nesse sentido, alinham-se, a seguir, questões estratégicas e temas ambientais 

relevantes a serem considerados nas chamadas ―Áreas de Estudo‖, que irão integrar a 

estrutura do Plano Diretor, acima mencionado, além da Avaliação Ambiental Estratégi-

ca que irá ser realizada, paralelamente ao Plano, envolvendo atividades e municípios, 

também, da região hidrográfica da Baía de Guanabara (Teixeira, 2008): transporte e 

circulação, nas rodovias e municípios; uso e ocupação do território; proteção de ma-

nanciais e qualidade da água; qualidade do ar; uso e proteção e outros recursos ambi-

entais; integração regional; unidades de Conservação da Natureza (integridade de 

remanescentes da Mata Atlântica, manguezais, corredores ecológicos e outros); e 

condições de assentamentos urbanos, infra-estrutura urbana e estimativa de potencial 

de implantação de atividades industriais.  

2 
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A ―Área de Estudo II‖13 ― inclui os municípios de Japeri, Nova Iguaçu, Duque de 

Caxias, Magé, Queimados, Paracambi e Belford Roxo ― está classificada como de 

impacto direto, por serem os atravessados ou tangenciados pelo Arco e apresentarem 

um nível de acessibilidade que os coloca mais vulneráveis. Destaca-se a polaridade 

regional dos municípios de Nova Iguaçu (por conter um dos mais importantes centros 

de comércio e serviços, na área metropolitana) e de Duque de Caxias (que, pode vir a 

ser alvo de impactos específicos, considerando-se a presença da Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC) e do pólo gás-químico Rio Polímeros (RIOPOL). Embora os municí-

pios de Mesquita, Nilópolis e São João do Meriti pertençam à mesma área, deverão 

estar submetidos, apenas, aos impactos indiretos do Arco.  

A ―Área de Estudo III‖ tem Itaboraí como principal município, em função da locali-

zação do COMPERJ e por estar situado na interseção entre o Arco e a BR-101 norte. 

Esse município, em conjunto com Guapimirim, São Gonçalo e Tanguá, também, con-

formam área de impacto direto.  

A dinâmica de crescimento verificada na região, associada a esses novos em-

preendimento, indicam que os 4 (quatro) principais vetores de crescimento urbano 

coincidem com os eixos que compõem a rede logística de transporte rodoviário (Figura 

IV. 3): 

(A) Vetor BR 101 Sul, integrado também pela Avenida Brasil, que aponta na dire-

ção do Litoral Sul e Santos/SP; 

(B) BR 116, que aponta na direção do Vale do Paraíba (fluminense e paulista) e da 

Região Metropolitana de São Paulo; 

(C) BR 040, integrado com a Rio-Teresópolis, que aponta na direção da Região 

Serrana e para os Estados de Minas Gerais e Bahia; 

(D) BR 101 Norte, integrado pela Ponte Rio-Niterói, que aponta na direção da Re-

gião dos Lagos, do Norte Fluminense, Espírito Santo. 

                                                
13

 A ―Área de Estudo I‖, também de impacto direto, envolve os municípios da bacia da Baía de Sepetiba: Itaguaí, Sero-

pédica e Mangaratiba. 
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Figura IV. 3. Eixos de Crescimento Urbano 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2008 

4.1.1. A Poluição Ambiental  

A Baía de Guanabara possui 131 km de perímetro e uma superfície de, aproxi-

madamente, 381 km2, comportando um volume de água de 3 bilhões de metros cúbi-

cos. Recebe, em média, 200 mil litros de água por segundo, proveniente dos inúmeros 

rios de sua região hidrográfica.  

A biota terrestre foi completamente alterada pelo processo de urbanização e os 

remanescentes de Mata Atlântica original são, hoje, restritos às áreas protegidas por 

legislação especial, restando, apenas, 37,48% da área original (Tabela IV.1).  

Tabela IV. 1. Unidades de Conservação  

Unidades de Conservação Localização 

Parque Estadual da Pedra Branca Rio de Janeiro 

Estação Ecológica Estadual do Mendanha Nova Iguaçu 

APA Maciço do Gericinó/Medanha Nova Iguaçu 

Reserva Ecológica Santa Fé e de Guapiaçu Cachoeira de Macacu 

Parque Estadual da Será da Tiririca Niterói 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos Petrópolis, Magé, Guapimirim 

Área de Proteção Ambiental de Petrópolis Teresópolis, Petrópolis e Magé 

Estação Ecológica Estadual de Paraíso Teresópolis, Magé e Cachoeiras de Macacu 

APA de Guapimirim Guapimirim, Magé, São Gonçalo e Itaboraí 

Parque Paleontológico de São Jose de Itaboraí Itaboraí 

Parque Florestal do Barbosão Itaboraí 
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ÁPA de Piratininga e Itaipú Niterói 

Estação Ecológica do Parque da Cidade de Niterói Niterói 

Reserva Ecológica Darcy Ribeiro  Niterói  

APA da Ilha do Camembê Rio de Janeiro 

Fonte: FEEMA, 1990 

Uma de suas áreas mais protegidas corresponde à Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Guapimirim14, a primeira unidade de conservação específica de manguezais, 

envolvendo os municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. Com uma 

área aproximada de 14.000 ha, além de manguezais, compreende regiões ocupadas 

por atividades agrícolas e zonas urbanas, compostas por pequenos núcleos de pesca-

dores, agricultores e população de baixa renda, que respondem por alguns dos princi-

pais entraves à adequada gestão da APA: aterros, invasões, vazadouros de lixo, des-

matamentos, queimadas e despejo de esgoto. Soma-se a isto, a grande poluição ge-

rada pelo pólo industrial instalado na região, caracterizada, principalmente, por derra-

mes de óleo.  

A Baía de Guanabara, com sua bacia hidrográfica contribuinte, forma um ecos-

sistema importantíssimo para a RMRJ. Em decorrência da concentração populacional, 

do crescimento urbano desordenado e dos processos industriais, esse ecossistema 

vem sofrendo uma ostensiva poluição, ao longo dos anos. Suas principais fontes de 

poluição são as indústrias15, das quais, 50 são prioritárias para controle ambiental, por 

serem responsáveis por cerca de 80% da poluição industrial, dentre elas a REDUC; 

dois portos comerciais: Rio de Janeiro e Niterói; terminais marítimos de petróleo; esta-

leiros16; e postos de combustíveis (FEEMA, 2000).  

Por outro lado, a ausência de uma política habitacional fez com que, além de lo-

teamentos irregulares, proliferassem favelas, que desmataram e ocuparam encostas 

ou outras áreas de risco de acidentes, com deslizamentos e/ou inundações, assim 

como a falta de uma política de transporte de massa, que faz com que as principais 

vias estejam sempre congestionadas (ADEG/CEDAE, 1997). As principais ameaças à 

BG e suas conseqüências são apresentadas na Tabela IV. 2.  

                                                
14

 A APA de Guapimirim foi criada em 1984, pelo Decreto Federal n. 90.225, atendendo, na época, ao pleito de univer-

sidades, movimentos ambientalistas e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
15

 A RMRJ passou por um processo acelerado de fechamento de empresas e correspondentes postos de trabalho. 

Comparando os dados de 1990 com 1995, houve uma redução de 3.745 empresas e 179.883 postos de trabalho no 

setor de extração mineral e na indústria de transformação (Oliveira, 2001). 
16

 A FEEMA e o Sindicado Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval (SINAVAL) firmaram um ―Acordo 

Técnico Operacional‖ para o licenciamento de 17 estaleiros no Estado do Rio de Janeiro. Deste total, 15 estão localiza-

dos em áreas contribuintes à baía de Guanabara (http://www.cibg.rj.gov.br/). 

Ameaças Formas Conseqüências 

http://www.cibg.rj.gov.br/
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Tabela IV. 2. Poluição Ambiental da Baía de Guanabara  

Fonte: http://www.baiadeguanabara.org.br 

4.1.2. A Qualidade Ambiental  

A BG reflete, hoje, o uso indevido do ambiente à sua volta durante séculos. A 

configuração atual é resultante do processo de assoreamento e de sucessivos aterros, 

que aconteceram em maior número e velocidade em tempos recentes. As interven-

ções mais significativas ocorreram nas décadas de 30 e 40, devido às obras de draga-

gem, retificação e construção de canais que facilitaram o transporte de sedimentos. 

Sobre aterros da orla foram construídos portos, aeroportos, rodovias, bases militares e 

conjuntos habitacionais.  

O comprometimento da fauna existente deve-se, principalmente, à diminuição da 

vegetação, que afeta a disponibilidade de habitat e de fonte de alimentos, em função 

de desmatamento, causado pela ocupação humana, em áreas naturais e de incêndios, 

acidentais ou provocados. Por outro lado, a fauna está, também, sujeita ao tráfico ile-

gal, que constitui crime ambiental17, o que não impede, entretanto, que animais conti-

nuem a ser comercializados em diversas feiras livres18.  

Outra grande ameaça à fauna regional diz respeito à contaminação das águas e 

do sedimento e à destruição dos manguezais19, que dominavam quase todo o litoral, 

                                                
17

 O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, estando apenas atrás do tráfico de armas 

e de drogas. Esse comércio movimenta, aproximadamente, 20 bilhões de dólares por ano, em todo planeta e o Brasil 

participa com 15% desse valor. Devido à rica biodiversidade brasileira, o nosso país é um dos principais alvos do 

tráfico ilegal de animais, o que representa um grande risco à sobrevivência de muitas espécies da nossa fauna. A 

venda de animais silvestres é ilegal e constitui crime ambiental, conforme a Lei n. 9.605/98. 
18

 No estado do Rio de Janeiro há em torno de 100 feiras do tipo e a de Duque de Caxias é considerada a maior do 

País. 
19

 A falta de informação a respeito da importância deste ecossistema faz com que a população e autoridades públicas 

vejam o mangue apenas como foco de mau cheiro, mosquitos e de doenças devendo, portanto, ser saneado – desma-

tado, drenado e pavimentado. 

às características 
morfológicas 

diminuição do espelho d‘água assorea-
mento  

modificação do sistema de circulação das 
águas 
redução da vida média da baía  

à qualidade das 
águas 

eutroficação 
aumento da concentração de matéria 
orgânica 
contaminação química 
contaminação microbiana  

alteração dos processos naturais de 
depuração  
crescimento anormal de algas 
redução da vida média da baía  

À biota 
destruição de manguezais 
poluição das águas 
poluição do sedimento  

eliminação de habitats de muitas espé-
cies de crustáceos, moluscos e peixes 
diminuição do potencial pesqueiro 
contaminação química e microbiana da 
fauna  

aos usos estabe-
lecidos 

presença de lixo 
contaminação microbiana da água  
assoreamento 
presença de óleo  

contaminação do pescado 
prejuízos à navegação 
impedimento da recreação 
diminuição da pesca 
prejuízos à paisagem e à estética 
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mas que, hoje, estão reduzidos a apenas 43 km², ou 31,6% de suas áreas originais, 

concentradas, principalmente, na APA de Guapimirim e em algumas manchas disper-

sas, no litoral de Duque de Caxias, Ilha do Governador (Saco de Jequiá), Canal da 

Maré e Ilha do Fundão. São afetados por aterros, como os destinados à implantação 

de vias expressas (Linha Vermelha, por exemplo), aterros de lixo (Caju, Gramacho, 

Itaoca e outros) e programas habitacionais. Estudo da FEEMA (1997), “Monitoramento 

de Contaminação de Metais Pesados na Vegetação e Sedimento dos Manguezais da 

Baía de Guanabara‖, denotou a presença de numerosos metais-traços (com a prová-

vel exclusão de mercúrio e níquel), no sedimento, folhas, frutos e nas raízes, do man-

guezal dos rios São João de Meriti e Jequiá. 

A pesca, antes muito difundida, vem diminuindo, prejudicada pelas alterações 

ambientais. Mesmo assim, é a principal atividade econômica de diversos grupos, ra-

zão porque a degradação da BG compromete a renda e a qualidade de vida destas 

comunidades, que têm que arcar com o sustento de pessoas, que integram as colô-

nias de pescadores existentes. Apesar da contaminação, ainda se observa elevada 

diversidade e produtividade biológica, com várias espécies de peixes, crustáceos e 

moluscos. 

A recreação e o lazer, usos muito valorizados nos dias atuais, também vêm sen-

do prejudicados pela contaminação das águas. A maioria das praias e das ilhas en-

contra-se imprópria para banhos e a presença de óleo e lixo nas águas prejudica os 

freqüentadores de mais de dez clubes náuticos e de uma marina pública. Os efeitos 

das obras de saneamento na bacia ainda não se refletiram nas praias: das 53 existen-

tes, apenas quatro (8%) foram consideradas próprias para banho. Pelo menos 22 fo-

ram classificadas como péssimas20 (FEEMA, 2005).  

O assoreamento é causado, em grande parte, pelo desmatamento que ocorre a 

uma taxa de 40 km2/ano, principalmente, em Nova Iguaçu, Petrópolis e no recôncavo 

da Baía de Guanabara. Entretanto, são os desmatamentos das encostas da Serra do 

Mar, dos Maciços do Mendanha, da Pedra Branca e da Tijuca21 e dos morros de São 

Gonçalo e Niterói que causam o assoreamento do fundo da Baía e dos rios 

contribuintes, além de alterarem o micro clima da região e contribuírem para a 

ocorrencia de enchentes.  

                                                
20 A FEEMA enquadra as praias nas categorias: ÓTIMA e MUITO BOA (PRÓPRIAS); REGULAR, MÁ E PÉSSIMA  

(IMPRÓPRIAS). A divulgação é feita por meio de Boletins semanais (para as praias monitoradas semanalmente), 

encaminhados para a imprensa e disponível no site da FEEMA. Anualmente, os dados analisados são publicados.  
21

 Para a cidade do Rio de Janeiro as conseqüências já foram a muito constatadas, por exemplo, com a falta de água, 

devido à redução dos mananciais do maciço da Tijuca, cuja gravidade levou, à época, D. Pedro II a desapropriar áreas 

e a realizar a primeira experiência de reflorestamento do país, dando origem ao Parque Nacional da Tijuca 

(www.baiadeguanabara.com.br/opiniao1.htm). 
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Em relação à extração mineral, segundo o Departamento de Recursos Minerais 

(DRM), há extração ilegal nos leitos dos rios, principalmente, nos municípios de 

Cachoeiras de Macacu, Magé, Duque de Caxias, Guapimirim e Rio Bonito. A extração 

irregular leva à alteração da rede hidrográfica, dos padrões de qualidade, da biota e à 

eutroficação dos cursos d‘água. 

O problema mais grave desse ecossistema é o lançamento de esgotos 

domésticos e a presença de lixo, um reflexo direto da ausência de uma infra-

estrutura adequada de saneamento básico. São inúmeras as áreas sujeitas às 

inundações, na bacia contribuinte à BG, acarretando aumento de doenças de 

veiculação hídrica, tais como, leptospirose, cólera, febre tifóide, hepatite. Todos os 

dias, a BG recebe algo em tôrno de 465 toneladas de esgoto doméstico. Desse total, 

apenas 68 toneladas recebem algum tipo de tratamento. Durante séculos, esgotos da 

população eram jogados em fossas, sumidouros e valas a céu aberto, o que resultou 

na contaminação dos solos, vias públicas e lençóis freáticos22.  

Os 15 municípios da bacia produzem cerca de 14 mil toneladas de lixo 

diariamente, das quais, calcula-se, cerca de mil toneladas chegam à Baía por meio 

dos rios. O crescimento tanto populacional quanto comercial não foi seguido pela 

oferta de serviços públicos. Ao contrário, verificava-se uma pressão cada vez maior 

sobre os recursos naturais da região.  

Para efeito de estudos hidrológicos e ambientais, a BG foi dividida em 4 (quatro) 

grandes sub-bacias: Sub-bacia Oeste (Rio de Janeiro), Sub-bacia Noroeste (Nilópolis, 

São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e partes de Nova Iguaçu e Magé), 

Sub-bacia Nordeste (Guapimirim, Itaboraí, Tanguá e parte de Magé, São Gonçalo, Rio 

Bonito, Cachoeira de Macacú e Niterói) e Sub-bacia Leste (parte de Niterói e de São 

Gonçalo).  

Segundo o Relatório de Qualidade de Água da Baía de Guanabara23, a Baía 

apresenta problemas sérios de poluição e eutroficação, especialmente nas sub-bacias 

oeste e noroeste. O mencionado Relatório apresenta os canais e rios da sub-bacia 

Oeste24 como os mais poluídos, com influência marcante de esgotos sanitários e pre-

                                                
22

 No Rio de Janeiro, os dejetos e o lixo das moradias eram transportados em barris, por escravos, chamados de "t i-

gres", devido às manchas produzidas nos seus corpos pela carga que levavam para despejar, durante à noite, nas 

valas e praias. O lixo coletado regularmente em algumas áreas do Rio, a partir de 1847, passou a ser depositado no 

Caju, ilhas de Sapucaia e Bom Jesus, na enseada de Inhaúma. Somente a partir de 1853, uma companhia inglesa 

iniciou a coleta de esgoto, nas áreas mais antigas da cidade, que, a partir de 1862, seguia para a Estação de Trata-

mento de Esgoto da Glória, a primeira do Brasil, construída em área aterrada da Baía, junto ao Outeiro da Glória.  
23

 Este Relatório apresenta os resultados do Projeto de Monitoramento Ambiental, no contexto do PAC/PDBG (FEEMA, 

2000). 
24

 Canais e rios da Sub-bacia Oeste — canais do Mangue, Cunha e Penha e rios Irajá, São João do Meriti e Sarapuí. 
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sença de condições anóxicas. A qualidade dos rios da sub-bacia Noroeste25 reflete as 

condições de ocupação urbana e industrial menos intensa. Os rios limítrofes apresen-

tam influencia de ocupação mais densa, com lançamento de efluentes industriais signi-

ficativos, principalmente do complexo petroquímico em torno da REDUC, como é o 

caso do rio Iguaçu.  

Os rios da sub-bacia Leste26 refletem, também, uma intensa ocupação urbana de 

área com valores próximos aos da sub-bacia Oeste. A carga orgânica lançada (DBO), 

praticamente dobrou da década de 70 até a de 90, aumentando o grau de eutroficação 

da BG. A sub-bacia menos degradada encontra-se a Nordeste da Baía, na Área de 

Proteção Ambiental de Guapimirim. O aumento da degradação deve-se à pressão 

exercida pela ocupação desordenada do território, aliada à carência de saneamento, 

especialmente tratamento de esgoto. As maiores concentrações de metais no sedi-

mento foram observadas nas águas dos rios Acari e São João do Meriti. Valores limi-

tes, mas ainda dentro dos padrões, foram detectados para cobre, chumbo, zinco e 

cromo, em vários pontos da Baía. Por sua vez, as maiores concentrações de fenóis e 

cianetos são encontradas nos rios que atravessam as áreas mais urbanizadas e indus-

trializadas.  

Os rios da bacia estão contaminados, também, por óleos, em média, 7 ton./dia 

(FEEMA, 2000), além da carga proveniente de acidentes ocasionais, com navios, la-

vagem clandestina de lastro e das indústrias. A ocorrência de acidentes, que, também, 

impactam o meio ambiente contaminando o solo, as águas superficiais e subterrâneas 

e colocam em risco a vida da população, em grande maioria envolve vazamentos de 

óleo, como o que houve em janeiro de 2000, quando 1,3 milhões de litros de óleo 

combustível vazaram do sistema de dutos da REDUC, atingindo o manguezal do fun-

do da Baía e causando a morte de diversas espécies. 

Desde a fusão dos Estados da Guanabara com o do Rio de Janeiro, em 1975, e 

da criação da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), vários 

estudos vêm sendo realizados, visando o controle da degradação ambiental da região 

da BG, monitorando a qualidade da água dos principais rios contribuintes e da própria 

Baía, os sedimentos, os manguezais, as praias, a qualidade do ar, a disposição de 

resíduos e os núcleos urbanos sem infra-estrutura sanitária e adequação das ativida-

                                                
25

 Sub-bacia Norte — rios Iguaçu, Estrela, Suruí, Roncador, Soberbo, Macacu, Guapi e Cacerebu e canal de Magé. 
26

 Sub-bacia Leste — Guaximdiba, Mutombo, Inboassu e Bomba e canal do Canto do Rio. 
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des industriais, para um melhor entendimento dos mecanismos de poluição (FEEMA, 

198027, 199028, 199429, 200030).  

Em março de 1994, o governo do estado de Rio de Janeiro assinou contrato de 

financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Gover-

no Japonês, por meio do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dando início 

ao Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), envolvendo cinco com-

ponentes (Tabela IV. 3).  

Tabela IV. 3. Componentes do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara  

Componentes 

Distribuição 

de Recur-

sos 

Órgão 

Responsável 
Atividades Previstas 

Saneamento 88,19% CEDAE 
esgotamento sanitário, abastecimento de água, ma-

cro e micromedição 

Macrodrenagem 3,65% SERLA 

obras de prevenção de enchentes, bem como instala-

ção de rede hidrometeorológica, desenvolvimento do 

plano diretor para gestão dos recursos hídricos 

Resíduos Sóli-

dos 
2,14% 

Secretaria 

Obras 

melhoria do sistema de coleta, destinação final e 

equacionamento dos resíduos hospitalares 

Programas Am-

bientais 

Complementares 

3,21% FEEMA 

monitoramento ambiental, controle poluição industrial, 

sistema de análise de risco ambiental, combate a 

emergências, programa de educação ambiental, 

implantação de unidades de conservação, reforço 

institucional do sistema ambiental 

Mapeamento 

Digital 
2,81% 

Fundação 

CIDE 

implantação de um sistema de informações georrefe-

renciadas em prefeituras de 12 municípios da BG 

Fonte: FEEMA, 2000 

Os investimentos privilegiaram áreas de maior concentração urbana no Rio de 

Janeiro (inclusive favelas nas zonas norte e nordeste), Niterói, São Gonçalo, São João 

de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu e Belford Roxo. A estratégia geral 

baseou-se em ações de saneamento, buscando integrar projetos setoriais a ações de 

mapeamento, com fins voltados à arrecadação de tributos e controle do espaço urba-

no (cadastro), com o aprimoramento da gestão urbana. Esse conjunto de obras e a-

                                                
27

 Um desses estudos, da FEEMA, foi publicado com o título ―Controle de Poluição das Águas da Baía de Guanabara‖ 

e visou fornecer subsídios ao Governo do estado para tomada de decisão, em relação a diversas obras. 
28

 O outro se refere ao Projeto de Recuperação Gradual do Ecossistema da Baía de Guanabara – Indicadores Ambien-

tais de Degradação – Obras e Projetos de Recuperação, elaborado pela equipe da FEEMA. Este estudo iniciou-se 

pelas possíveis causas da degradação ambiental como a ocupação desordenada do solo e, caracterizou, também, o  

desentrosamento entre os órgãos da administração pública. 
29

 Um outro, o Estudo de Recuperação do Ecossistema da Baía de Guanabara, foi realizado em cooperação técnica, 

entre os governos brasileiro e japonês, entre 1992 e 1994. Este estudo, além da identificação das principais fontes de 

poluição e a sua relação com a qualidade da água, apresentou um modelo hidrodinâmico acoplado ao modelo de 

qualidade das águas, como instrumento de previsão para decisões futuras e propostas de ações e investimentos de 

curto, médio e longo prazo.  
30

 Vários relatórios foram produzidos com o desenvolvimento dos Programas Ambientais Complementares (PAC), um 

dos componentes do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), envolvendo monitoramento ambiental 

e controle industrial. 
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ções apresentou resultados abaixo das expectativas, em termos de melhoria das con-

dições de vida das populações envolvidas31.  

Desde o lançamento, como Programa do Governo Estadual do Rio de Janeiro, o 

PDBG sofreu críticas dos ambientalistas em razão do foco sanitarista que, apesar de 

fundamental, relegava outros importantes componentes, como lixo, manguezais, ater-

ros, poluição industrial e recuperação de órgãos ambientais a um papel apenas coad-

juvante.  

Considerando-se que um dos principais problemas da poluição ambiental da BG 

é o lançamento de carga orgânica, a contribuição do setor industrial (17%) é pouco 

representativa, face à carga de esgoto doméstico lançada (83%). Segundo dados do 

PDBG, dos 20 mil l/s de esgotos sanitários lançados na Baía, apenas 25% vêm sendo 

tratados, quando a meta era tratar 58%, em 1999, final previsto para a primeira etapa 

do Programa. Em sua segunda etapa esse índice atingiria 82%. Foram construídas ou 

ampliadas 8 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade total para tra-

tar 11.869 l/s, mas, atualmente, tratam apenas 4.762 l/s32.  

O Programa já gastou 90% do financiamento externo e boa parte das obras, ago-

ra, dependem de recursos do próprio governo, como previsto no Contrato de Emprés-

timo. Dez anos depois de iniciado, os investimentos passaram de US$ 793 milhões, 

para US$ 1,04 bilhões. A segunda fase prevê um orçamento de US$ 402 milhões, 

destinado a obras de água e esgoto33.  

Ainda em fase de desenvolvimento, o Programa continua a ser alvo de constan-

tes avaliações e críticas: prazos não cumpridos, obras inacabadas e equipamentos 

que funcionam em condições precárias não ajudaram a melhorar os índices ambien-

tais da Baía. Segundo ALERJ (2003) a maioria das oito estações de tratamento de 

esgoto funciona com 10% da capacidade prevista. O sistema de troncos coletores, 

fundamentais para o funcionamento dessas estações não foram construídos na maio-

ria das regiões abrangidas pelo projeto. Nenhum dos dez reservatórios funciona ade-

quadamente. Oito deles nunca receberem 1 litro de água sequer. Os próprios repre-

                                                
31

 Para amenizar esse processo foi proposta a Lei 2.484, de 18.12.95, que autorizava o poder executivo a criar o Fórum 

Estadual de Acompanhamento do PDBG (FADEG), determinando a participação de universidades, ambientalistas, 

sindicatos e prefeituras na fiscalização dos recursos, das tecnologias adotadas e das obras de despoluição da BG, 

democratizando a gestão e combatendo a corrupção. A regulamentação saiu em 2000, mas este foi esvaziado. 
32

 Como relatado pela ALERJ (2003), as estações apresentavam previsão orçamentária com 100% de financiamento 

externo para sua construção, mas os troncos coletores e as redes dependiam, fundamentalmente, da contrapartida do 

Estado. 
33

 O Governo adiou cinco vezes o Programa, pois não conseguiu cumprir os prazos de entrega das obras. Realizou 

grande número de aditamentos de valor, em torno de R$ 300 milhões, que representaram um enorme impacto no 

cronograma físico-financeiro. O Estado desembolsou para o BID, um dos organismos financiadores, o equivalente a 

US$ 7 milhões, a título de Comissão de Crédito (multa), por não ter utilizado o dinheiro no prazo acordado.  
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sentantes do governo reconhecem que a lentidão na implantação do Programa com-

prometeu seus resultados. 

Diante desse quadro, a Assembléia Legislativa, instituiu a ―Comissão Parlamen-

tar de Inquérito para investigar denúncias de desvio de recursos destinados ao 

PDBG‖. Na apresentação do seu parecer final (ALERJ, 2003:31), o relator da CPI cita 

o Ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, que assim se expressa: ―o 

dinheiro público resultante de contribuição sofrida dos cidadãos, mediante tributos que 

lhes são impostos, não pode ser gasto fora dos parâmetros do bem comum [...] Uma 

pessoa investida da autoridade do poder público tem que estar sempre muito atenta 

para que, nem à sua sombra nem ao seu derredor, prosperem ações que possam 

comprometer a moral imprescindível do exercício da autoridade‖. A Comissão da 

ALERJ (2003:34/5) conclui, pelo encaminhamento do material produzido ao Ministério 

Público, solicitando a instauração de inquérito policial e de procedimento administrati-

vo, e pela apresentação de sugestões e restrições à contratação da etapa seguinte do 

Programa, tais como: 

 erradicação definitiva da concepção unicamente "sanitarista" de intervenção 

na baía, que, historicamente, vem sendo responsável pela maioria das a-

gressões, desenhando um programa eminentemente ambiental, que conside-

re a Baía de Guanabara como um ecossistema suportador de vida e de di-

versos usos benéficos; 

 implantação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Baía de Guanabara e 

do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara que transcendam as 

administrações executoras de programas e cujas bases possam assentar-se 

em um "Consórcio de Municípios da Bacia da Guanabara", onde esteja asse-

gurada ampla e democrática participação comunitária, através de suas asso-

ciações ambientais e de moradores; 

 adoção de processo de renovação dos projetos, junto ao BID e a OECF, que 

permita, aos diversos agentes interessados na recuperação da baía, partici-

parem, efetivamente, de forma democrática e transparente, das discussões e 

decisões, e que as diversas concepções possam ser amplamente debatidas 

e, ainda, que sejam criados mecanismos para o acompanhamento das obras, 

pela sociedade civil, inclusive, mediante sistema de auditoria ambiental soci-

al;  

 adoção de garantias de recursos para a proteção dos mananciais que abas-

tecem a bacia e redução de perdas no sistema de abastecimento; 
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 previsão de recursos para a democratização da informação sobre o Progra-

ma e de mecanismos que motivem ou obriguem os executores do PDBG a 

difundirem na mídia o real alcance ambiental do programa, que tem sido re-

conhecidamente, bastante limitado. 

Mesmo com os resultados questionáveis do maior Programa de Despoluição do 

Estado do Rio de Janeiro, não dá ensejo a nenhum processo de mobilização, além do 

já mencionado Grupo dos Secretários de Meio Ambiente dos Municípios da Bacia Hi-

drográfica Contribuinte da Baía de Guanabara (G-15), que se manteve voltado para as 

conseqüências do acidente e conseqüente compensação pelos danos causados à 

região, no acidente com o duto da Petrobras (2001). 

4.1.3 O Controle Ambiental  

A divisão de responsabilidades em relação à geração da poluição deve ocorrer 

entre os diferentes setores que a geram: industrial, comercial, agrícola e a sociedade. 

Cada setor deve ter um valor-meta para redução da carga poluidora e para recupera-

ção da qualidade da água. A gestão ambiental da Baía de Guanabara envolve, além, 

de um ecossistema complexo (águas salina e doce), aspectos sociais, econômicos e 

políticos.  

Uma avaliação crítica realizada pela FEEMA, considerando, em especial, a BG, 

evidencia uma postura empresarial reativa às ações de controle e uma resposta recep-

tiva de alguns setores na identificação de soluções integradas, o que pode caracterizar 

o início de um processo de descentralização e parceria na implementação do controle 

ambiental (FEEMA, 2000). Nesse sentido, relatório do Banco Mundial (1996) constata 

que a atual gestão da poluição industrial no estado do Rio de Janeiro baseia-se, em 

sua maior parte, numa abordagem de comando-controle e o processo de licenciamen-

to não está focalizado nos resultados ambientais, mas na micro-gestão de aspectos 

detalhados da engenharia de cada indústria. Todo o licenciamento ambiental é centra-

lizado na sede da FEEMA, não há agência regional na região da BG. Apenas recen-

temente começou o processo de descentralização para 21 municípios do Estado, dos 

quais 7 pertencem à região da BG34.  

                                                
34

 Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Tanguá, São Gonçalo e Guapimirim. Os empreendimen-

tos/atividades não considerados causadores de impacto local são licenciados na sede da FEEMA, na cidade do Rio 

de Janeiro. Neste caso, enquadram-se os empreendimentos/atividades potencialmente causadores de significativa 

degradação ao meio ambiente que necessitem de EIA/Rima, aqueles localizados ou desenvolvidos nas florestas e 

demais formas de vegetação natural de preservação permanente, e aqueles relacionados no Decreto Estadual nº 

40.793, de 05/06/07 e Decreto estadual nº 40980, de 15/10/07. 
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O Projeto de Controle da Poluição Industrial, desenvolvido pela FEEMA, no con-

texto dos Programas Ambientais Complementares/PDBG, teve como meta, controlar 

as 455 indústrias de maior potencial poluidor, visando reduzir 90% das cargas orgâni-

cas e 97% da carga tóxica lançada na Baía (FEEMA, 2001). Na implementação do 

controle industrial, as principais indústrias foram cadastradas e uma estratégica de 

ação foi definida, para otimizar-se a adequação das empresas à legislação ambiental 

(Figura IV. 4). 

 
Figura IV. 4. Estratégia de Controle Industrial utilizada pela FEEMA 

Fonte: FEEMA, 2000 

As reclamações da população é um outro aspecto importante para definir as prio-

ridades de controle. A Figura IV. 5 mostra os percentuais relativos a cada questão 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 5. Reclamações da População  
Fonte: FEEMA, 2006 

 

 

 

 Efluentes Líquidos 
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Com o Zoneamento Industrial da RMRJ, Lei 966/81, foram definidas três catego-

rias de zonas industriais: zonas de uso estritamente industrial (ZEI); zonas de uso pre-

dominantemente industrial (ZUPI); e zonas de uso diversificado (ZUD). Nas atuais 56 

zonas industriais — 11 ZEI e 45 ZUPI — existem cerca de 850 indústrias. Um dado 

importante é que há um expressivo número de indústrias, estima-se em 78%, localiza-

das fora dessas zonas industriais. Cabe ainda destacar que o complexo industrial da 

RMRJ é caracterizado por micro e pequenas empresas (30% e 23% respectivamente). 

Indústrias de grande porte somam cerca de 20% do total, sendo que destas, apenas 

14 apresentam mais de 1000 empregados (FEEMA, 1998). 

Análise da FEEMA (2000), relativa aos ganhos ambientais do controle industrial 

do PAC/PDBG, constatou a redução de 77% ou 17 ton./dia da carga orgânica biode-

gradável industrial lançada na Baía. Por sua vez, embora atenda ao padrão de lança-

mento estabelecido pela legislação vigente (em concentração), a REDUC é responsá-

vel por 82% da carga de óleo de origem industrial, e lançava, até recentemente, 1,3 

ton./dia, posteriormente reduzida, em função do atendimento a Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC). 

Segundo dados da FEEMA (2005), os resultados ilustram que a política ambien-

tal para controle industrial adotada foi positiva, obtendo reduções significativas das 

cargas poluentes, lançadas na bacia da Baía de Guanabara e mudando a postura das 

empresas, quanto ao controle ambiental. Esse entendimento é reforçado pelo relatório 

da CPI/ALERJ (2003:66) no qual não há qualquer restrição quanto ao controle indus-

trial, apenas recomendação de que ―a FEEMA realize vistoria nas 155 indústrias35, a 

fim de atualizar os dados e remeter cópia à Comissão de Defesa do Meio Ambiente da 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (CDMA); e para a Comissão Es-

pecial para Acompanhamento do PDBG (...) Que sejam destinados recursos para o 

reaparelhamento dos órgãos ambientais como a FEEMA e o IEF. Atualmente, a 

FEEMA e os demais órgãos ambientais se encontram praticamente desmontados, 

com baixos salários, falta de equipamentos nos laboratórios etc.”36. 

 

 Resíduos Industriais 

                                                
35

 O controle industrial no PDBG foi gradual, as 155 prioritárias correspondem a: 1º ano, 55; e 2º ano, 100 indústrias. 

36
 A ALERJ (2003:51) constatou que muitas informações obtidas junto às indústrias não coincidem com as informações 

oficiais enviadas pela FEEMA: ―Um exemplo dessa disparidade de informações foi constatada pela vistoria da CDMA 

em apoio à CPI junto à indústria têxtil Nova América. Pelas informações da FEEMA a empresa estava “autuada e será 

encaminhada a CECA para deliberação e prazo”, quando na verdade foi firmado um acordo e está em construção a 

primeira fase do tratamento de efluentes líquidos da empresa.‖ (as constatações deram margem às recomendações). 
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Por outro lado, cabe destacar que, no âmbito do Projeto de Controle de Resíduos 

Industriais, do PDBG/PAC (FEEMA, 2001), foram inventariadas 1169 indústrias da 

bacia da BG, das quais apenas 636 apresentavam dados de geração de resíduos. Em 

2000, a geração de resíduos perigosos (Classe 1) era de 10.075,16 ton./mês e de re-

síduos inertes e não inertes (Classe 2A e 2B), de 21.927,83 ton./mês, totalizando 

32.002,99 ton./mês. De acordo com esse levantamento, o total de resíduos industriais 

encaminhados aos vazadouros públicos era de 24.493 ton./mês. Só o Aterro Metropo-

litano recebia 16.587 ton./mês, sendo 10.200 ton./mês proveniente de outras bacias 

(Sepetiba e Jacarepaguá). Os principais sistemas de destinação de resíduos, identifi-

cados na bacia da BG, são: recuperação e reciclagem (40,88%), aterros municipais de 

lixo urbano (31,7%) e co-processamento (15,68). 

Com base no mesmo inventário, foi possível identificar, também, o passivo ambi-

ental de resíduos, ou seja, a quantidade de resíduos gerados por processos industri-

ais, ora desativados ou resíduos estocados que ―aguardam‖ solução definitiva de des-

tinação. O levantamento do passivo ambiental37 referente à disposição de Bifenilas 

PoliCloradas38 (PCB) ou de materiais contaminados por PCB indica a existência de 

888.699 litros, sendo 514.293 em uso e 374.406 estocados.  

Para o monitoramento da movimentação de resíduos industriais entre o gerador, 

o transportador e o receptor, a FEEMA utiliza o Sistema de Manifesto de Resíduos. No 

levantamento de empresas transportadoras de resíduos39 identificou o número de em-

presas e a conseqüente movimentação de resíduos, revelando a existência de 622 

empresas, das quais 120 na BG. Esse quantitativo contempla, também, as indústrias 

que fazem o transporte dos seus próprios resíduos. 

Iniciativa pioneira da FEEMA, o Programa Bolsa de Resíduos é, atualmente, ope-

racionalizado pelo Sistema FIRJAN. Trata-se de uma ação que busca promover a livre 

negociação entre indústrias, conciliando ganhos econômicos com ganhos ambientais, 

a partir da troca de informações sobre os resíduos disponíveis. Os resíduos são dis-

ponibilizados por setor de atividade e subdivididos em função da sua condição de ofer-

ta ou procura (www.firjan.org.br). 

 Resíduos Urbanos 

                                                
37

 A preocupação ambiental e os prejuízos que um passivo pode acarretar têm feito com que as indústrias brasileiras 

gastem cada vez mais com tratamento e transporte de resíduos e com a correção de problemas. A soma dos invest i-

mentos totalizou R$ 1,2 bilhão, em 2005, R$ 1,4 bilhão, em 2006, e deve chegar a R$ 1.6 bilhão, em 2007, segundo 

dados da Pricewaterhouse Coopers (Gazeta Mercantil, 30-07-2007). 
38 

Este inventário é realizado em cumprimento ao que determina a Deliberação CONAMA n. 005, de 01/06/95.  
39

 As transportadoras cadastradas são objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Lei Ordinária n.
 
3007, de 10 

de julho de 1998, de forma a possibilitar um controle ambiental mais eficaz deste tipo de atividade.  

http://www.firjan.org.br/
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Com relação aos resíduos sólidos urbanos, são coletadas 17.447,2 ton./dia, no 

Estado do Rio de Janeiro, dos quais, aproximadamente, 78% (13.565 ton./dia) são 

provenientes da RMRJ e destes, 62% (8.343 ton./dia) são da Cidade do Rio de Janeiro 

(IBGE, 2000). Dos 92 municípios do Estado, são poucos os que dispõem de aterros 

sanitários40, devidamente licenciados pelo órgão ambiental. 

Na bacia da Baía de Guanabara, a disposição dos resíduos sólidos urbanos é 

realizada, principalmente, no aterro controlado de Gramacho, no município de Duque 

de Caxias, na margem direita dos rios Sarapuí, junto à foz em uma área de mangue-

zal41. Do lixo produzido na região 6,7 mil toneladas são dispostas em Gramacho, de 

onde saem cerca de 800 mil litros diários de chorume, com carga orgânica (DBO) de 

4.000 kg/dia (população equivalente de 75.000 habitantes), atualmente coletados e 

tratados. Com 1,3 milhão de m2, Gramacho é considerado o maior aterro da América 

Latina, recebendo lixo, além de Duque de Caxias, Nilópolis, São João do Meriti e da 

cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o maior usuário desse aterro criado em 

1976. Há centenas de catadores que selecionam material reciclagem, muitos dos 

quais organizados em associações ou cooperativas42 que dependem do aterro. 

Os resíduos coletados em São Gonçalo são dispostos no vazadouro de Itaóca 

(cerca de 870 ton./dia), próximo a APA de Guapimirim e se revelou uma ameaça a 

essa área de preservação; e os de Niterói (cerca de 750 ton./dia) no vazadouro Morro 

do Céu. Os resíduos coletados na bacia do rio Macacu são dispostos nos vazadouros 

de Bonfim, em Guapimirim (cerca de 20 ton./dia) e em Japuíba, no Município de Ca-

choeiras de Macacu (cerca de 80 ton./dia). Em Itaboraí, cerca de 160 ton./dia são dis-

postos no vazadouro da Estrada da Ferma. O município de Tanguá opera, no Bairro 

Bandeirante I, uma usina de triagem e compostagem do seu lixo (cerca de 20 ton./dia). 

Magé faz a disposição de resíduos sólidos urbanos, cerca de 190 ton./dia, no vaza-

douro localizado no distrito de Vila Inhomirim, em Bongaba, às margens do rio Inhomi-

                                                
40

 Lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos e se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, 

sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde de população. O aterro controlado minimiza alguns impactos 

ambientais utilizando alguns princípios de engenharia para confinar os resíduos, cobrindo-os com uma camada de 

material inerte. O aterro sanitário permite o confinamento seguro em termos de controle da poluição ambiental e prote-

ção da saúde pública (IPT, 2002). 
41

 De acordo com diagnóstico da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), Gramacho ―contamina as 

águas da Baía de Guanabara e apresenta sérios riscos de estabilidade‖. Um dos temores é o de que as montanhas de 

lixo cedam sobre o rio Sarapuí, contaminando-o e impedindo a passagem de suas águas em direção à Baía (Retrato 

do Brasil, n. 5, pp. 20-21). 
42

 Como a Associação dos Catadores do Aterro de Jardim Gramacho (ACAMJG), a Cooperativa de Catadores do 

Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (Coopergramacho). 
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rim. O município de Belford Roxo coleta 88,42%, das 375 ton./dia, que são encami-

nhadas ao lixão do município (http://www.baiadeguanabara.org.br)43. 

Um outro aspecto a ser considerado, nessa questão de resíduos sólidos, diz res-

peito aos resíduos hospitalares, que apesar de representarem uma pequena parcela 

do volume de resíduos gerados na bacia, caracterizam-se pela presença de microor-

ganismos patogênicos, resíduos químicos e materiais perfuro-cortantes, representan-

do alto risco para a população, se não forem dispostos corretamente. 

 Poluição Acidental 

Como parte do processo preventivo da poluição ambiental a FEEMA exige das 

atividades potencialmente poluidoras Estudos de Análise de Risco. Na BG foi realiza-

do o mapeamento dessas atividades utilizando-se o Sistema de Informação de Riscos 

Ambientais (SIRA), banco de dados com informações diversas, tais como: substancias 

perigosas utilizadas e o nível de risco associado; levantamento quantitativo do trans-

porte de produtos e resíduos perigosos nas vias públicas; mapa da região de ocorrên-

cia de acidentes com os recursos de socorro assinalados; áreas sensíveis e os recur-

sos hídricos. Para a área da Baía de Guanabara existe um Plano de Auxílio Mútuo 

envolvendo esforços conjuntos do governo e do setor privado na implementação do 

Plano de Emergência da Baía de Guanabara (PEBG)44.  

Além do combate à poluição acidental, a FEEMA registra uma série de reclama-

ções envolvendo diferentes tipos de atividades que são registradas em banco de da-

dos, com dados de todo o estado do Rio de Janeiro. 

 Abastecimento Público 

O abastecimento de água de 80% da população da RMRJ é realizado pelo Sis-

tema Guandu (ETA Guandu). O total de água distribuída é de 51 m3/s, sendo que o rio 

Guandu45 contribui com 85% deste volume. A população do lado oeste da Baía de 

Guanabara é abastecida pelos mananciais do Tinguá, Xerém, São Pedro, Mantiqueira 

                                                
43

 Os resíduos contribuem para a proliferação de vetores, que devem ser identificados, a fim de interromper o seu ciclo, 

para que não se proliferem e causem doenças. O diagnóstico tem como função dar suporte técnico às ações de com-

bate e propiciam, também, a adoção de medidas preventivas à proliferação atípica e aos surtos epidêmicos.  
44

 Envolve a participação de diversas atividades industriais e órgãos governamentais envolvidos com o meio ambiente 

e a segurança da população, tais como: Defesa Civil Estadual; Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro; Capi tania 

dos Portos do Estado do Rio de Janeiro; Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha; Órgão ambiental esta-

dual, a FEEMA; Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB); Prefeituras dos municípios da Baía de Guana-

bara (FEEMA/PEBG, 2000). 
45

 O rio Guandu é formado pela junção das águas dos rios Ribeirão das Lajes, Piraí e Paraíba do Sul, depois de utiliza-

das para geração de energia elétrica (Light), nos dois últimos. A água do rio Guandu, captada pela CEDAE, é encami-

nhada à ETA de Guandu, que se localiza em Nova Iguaçu, e abastece o município do Rio de Janeiro, nove municípios 

da Baixada Fluminense e parte de Itaguaí. 

 

http://www.baiadeguanabara.org.br/


203 203 

e Rio Douro e a população do lado leste (Niterói e São Gonçalo), pelo sistema Imuna-

Laranjal. Os municípios de Magé, Rio Bonito e Itaboraí são abastecidos por pequenos 

mananciais (Macacu e Guapimirim), cujos sistemas de tratamento de água são opera-

dos pela CEDAE. A CEDAE é responsável pelo abastecimento de 66 municípios em 

todo o estado do Rio de Janeiro e, também, pelo monitoramento da qualidade de água 

de abastecimento.  

 Poluição do Ar 

Embora, com o PDBG, não tenha sido dada prioridade à questão da poluição 

atmosférica, esta não deixa de ser relevante no ecossistema da BG, cuja qualidade do 

ar vem sendo acompanhada por um sistema de monitoramento operado pela FEEMA, 

incorporando estudos desenvolvidos com o apoio do Governo Alemão e do Banco 

Mundial (Programa Ar Limpo). 

Os estudos realizados pela FEEMA, sobre a qualidade do ar, têm como referên-

cia a Região Metropolitana (RMRJ), envolvendo os municípios que a compõem e uma 

ampla variedade de indústrias e grande densidade populacional. Aliado a esses as-

pectos, apresenta vários fatores de caráter físico-geográfico que influenciam, significa-

tivamente, nos níveis de qualidade do ar. A capacidade natural de dispersão de polu-

entes é influenciada pelas características urbanas e pela acidentada topografia que 

criam divisores micro climáticos naturais, afetando, significativamente, e de modo di-

versificado, a ventilação e, por conseguinte, os mecanismos de transporte e dispersão 

dos poluentes na região (FEEMA, 2006). 

A RMRJ esta inserida em quatro diferentes bacias aéreas. Pode-se dizer que a 

região hidrográfica da Baía de Guanabara tem, em princípio, correspondência com as 

seguintes bacias aéreas: 

 Bacia Aérea III46 — abrange os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e 

Mesquita; alguns distritos dos municípios de Nilópolis; São João de Meriti, 

Duque de Caxias e Magé; e várias regiões administrativas do município do 

Rio de Janeiro; e 

 Bacia Aérea IV — abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Tan-

guá. e parte de Niterói e Magé. 

                                                
46

 A Bacia Aérea I compreende os Municípios de Seropédica, Queimados e Japeri; alguns distritos de Itaguaí; e as 

regiões administrativas de Santa Cruz e Campo Grande, do Rio de Janeiro; e a Bacia Aérea II envolve as regiões 

administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro. 
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Por sua vez, o inventário de emissões envolve a investigação de cada fonte ou 

grupo de fontes47, dentro de uma área, para determinar a quantidade e a qualidade 

dos poluentes, de vários tipos, que estão sendo lançados na atmosfera. Apresenta 

uma radiografia da poluição e identifica as áreas mais impactadas 

As fontes móveis são responsáveis por 77% do total de poluentes lançados na 

atmosfera e as fontes fixas, pelos restantes 23%. Estima-se que, com a consolidação 

das 425 atividades industriais inventariadas, cerca de 90% do potencial poluidor at-

mosférico, das fontes fixas, tenha sido mapeado, cabendo os outros 10% a pequenas 

atividades, menos significativas, da RMRJ.  

O inventário cuidou, também, das fontes móveis e demonstrou que as vias de 

tráfego, com seus constantes congestionamentos, constituem-se na principal fonte de 

poluição atmosférica da RMRJ. Foram identificados 260 segmentos de fontes móveis 

incluindo avenidas, estradas, rodovias e ruas de grande circulação de tráfego.  

O transporte rodoviário representa a maior fonte de poluição do ar na RMRJ, e 

sua participação deve aumentar no futuro, devido à tendência de crescimento global 

da demanda por transporte individual. As emissões veiculares não respeitam fronteiras 

geográficas ou políticas e nem se limitam a problemas urbanos pontuais. A estrutura 

etária dos veículos é particularmente relevante na Região, já que os carros fabricados 

até 1988, que representam praticamente 40% da frota, não possuem dispositivos de 

controle de poluição e tem manutenção precária. 

Ressalta-se que o Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na adoção do programa 

de Inspeção e Manutenção Veicular, ferramenta de grande importância, pois mobiliza 

o usuário a um maior cuidado do veículo, sendo fundamental não apenas sua manu-

tenção, como, também, sua modernização. 

 Poluição Sonora 

Um outro aspecto a considerar com a intensa e acelerada urbanização associada 

à crescente industrialização é o aumento da poluição sonora nas cidades brasileiras, 

que precisa ser reduzida e contida, visando à proteção da saúde e à melhoria da qua-

lidade de vida da população e, conseqüentemente, a sua sustentabilidade. Atualmen-

te, a poluição sonora (decorrente da emissão de energia sonora, em geral, ruído), que 

produz efeitos adversos sobre a saúde e o bem-estar é proveniente de diferentes fon-

tes, fixas e móveis. As principais fontes fixas são as indústrias que, em grande parte, 

                                                
47

 As fontes de poluição atmosférica podem ser naturais (biogênicas, geológicas e outras) e antropogênicas, compre-

endendo as fontes estacionarias ou fixas (como combustão, processo industriais, geração de energia elétrica) e as 

móveis (como veículo automotores, aviões, navios) 
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não utilizam as melhores tecnologias disponíveis e não possuem equipamentos dota-

dos de dispositivos de controle de ruído (Sousa, 2004). 

Outros exemplos são os templos evangélicos e as atividades de entretenimento 

(bares, casas de show e eventos ao ar livres), que, sem qualquer tratamento acústico, 

têm trazido, em alguns casos, prejuízos para outras atividades. 

As fontes móveis, apesar de não se constituírem em foco de reclamações, repre-

sentam um grande problema para os municípios brasileiros. A população percebe este 

ruído como um ônus a ser arcado por morar em um centro urbano e para o qual julga 

não existir solução. Todo o sistema de transporte de cargas e de passageiros é, fun-

damentalmente, rodoviário que, em função da tecnologia utilizada, emite elevado ruí-

do. Citam-se, ainda, os trios elétricos, carros de som com nível de potência sonora 

extremamente elevada, que circulam pelas cidades em determinados períodos, como 

eleição e carnaval (Sousa, 2004). 

Embora ainda incipiente, o transporte ferroviário é ruidoso, desprovido de qual-

quer tratamento acústico e não existem limites de emissões estabelecidos. Também, 

os aeroportos constituem-se, atualmente, em um grande problema sonoro para as 

populações residentes nas suas circunvizinhanças. 

4.1.4 Definição de um Quadro Problema 

Observa-se, portanto, que a degradação ambiental da Baía de Guanabara vem 

acarretando inúmeros impactos ao ecossistema, à socioeconomia e à saúde da popu-

lação que vive ao seu redor, necessitando, inclusive, de uma concepção sistêmica da 

questão ambiental capaz de ensejar a formulação de diretrizes adequadas a uma ges-

tão ambiental eficiente (capacidade de reduzir custos), eficaz (capacidade de atingir 

meta planejada ou prevista) e efetiva (capacidade de estabelecer metas socialmente 

relevantes). Deve objetivar a melhoria da qualidade do meio ambiente, em prol da vida 

humana, mediante instrumentos que racionalizem o planejamento, a execução e a 

avaliação, sintetizem e simplifiquem a informação e favoreçam as comunicações com 

as populações beneficiárias, como o são determinados indicadores, sensíveis a esse 

tipo de questão e de gestão. 

Face à tímida participação dos municípios e, principalmente, da população, no 

acompanhamento das ações com repercussões na melhoria ambiental do ecossistema 

da BG, como o PDBG, permite identificar dificuldades para a cooperação interinstitu-

cional, tanto em razão das desigualdades sociais existentes quanto pela ausência de 
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políticas e instrumentos institucionais que incentivem e impulsionem a cooperação 

entre os municípios fluminenses.  

Todavia, a existência de conselhos municipais de gestão, de comitês de recursos 

hídricos e associações de prefeitos pode ser utilizada na discussão e implementação 

de políticas públicas integradas, com a participação dos atores sociais existentes e 

pode ser potencializada na perspectiva de uma cooperação institucional. 

Por outro lado, as diversas iniciativas em curso na região ou no seu entorno, co-

mo o COMPERJ e o Arco Metropolitano, sinalizam para a importância de se estabele-

cer um outro tipo de participação desses municípios, de que sejam adotadas posturas 

mais pró-ativas e de real efetividade para a comunidade local. Como propõe Oliveira 

(2001), uma estratégia de legitimação das decisões pela necessidade de busca de um 

acordo social mínimo para a implementação de políticas que reforcem as tendências já 

delineadas, com o compromisso de parcerias e co-responsabilidade social. 

Ou como sugere o IPPUR (2005): “...parece fundamental o desenvolvimento de 

uma política metropolitana envolvendo programas e ações voltados para o enfrenta-

mento dos limites e bloqueios para a cooperação institucional entre os governos muni-

cipais na metrópole. Da mesma forma, torna-se necessário investir no fomento de me-

canismos e instrumentos de controle social e na capacitação dos atores locais, de 

forma a contribuir e orientar para a adoção de (i) modelos de gestão baseado na go-

vernança democrática; (ii) políticas públicas de enfrentamento das desigualdades so-

ciais identificadas e na ampliação da qualidade de vida dos municípios; (iii) programa 

de reformas técnico-administrativas necessárias à criação de bases materiais para 

uma gestão baseada na cooperação interinstitucional”. 

Neste contexto, se justificativa a proposta de Indicadores Ambientais de Gestão 

Municipal, um facilitador para que os tomadores de decisão avancem nas suas pro-

postas de gestão, promovendo e protegendo a melhoria da qualidade ambiental e de 

vida da população do ecossistema da bacia região da Baía de Guanabara. 
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4.2. Construção do Sistema de Indicadores Ambientais para Gestão Muni-

cipal  

Neste item será, inicialmente, apresentada a proposta de um sistema de indica-

dores ambientais para gestão ambiental municipal e do índice ambiental municipal que 

serão, em seguida, validados considerando a região de referência utilizada nesta tese: 

os municípios da região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

Esta proposta é, em parte, beneficiária de um projeto de ensino e pesquisa que 

teve o apoio financeiro do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), do Conselho Na-

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), com participação da Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), 

no repasse dos recursos.  

O mencionado projeto de pesquisa teve como proposta o desenvolvimento de 

tecnologia ambiental, para a gestão ambiental municipal, com o objetivo de contribuir 

para as ações de despoluição da Baía de Guanabara, tendo as suas atividades sido 

realizadas, em duas etapas, no período de 27 de agosto de 2001 a 30 de junho de 

2005. 

A pesquisa, que contou com a participação de ilustres professores e pesquisado-

res de diferentes Programas48 da COPPE/UFRJ, dentre os quais aqueles que exerce-

ram a coordenação geral (tendo a coordenação técnica ficado sob responsabilidade da 

autora da presente tese), foi dada por concluída com a construção de critérios para 

seleção de indicadores, matriz de indicadores de gestão ambiental municipal, índice 

da qualidade ambiental municipal e diretrizes para um futuro manual de gestão ambi-

ental municipal (LIMA/COPPE/UFRJ, 2005).  

Esse material foi tomado com o objeto de reflexão, revisto e complementado com 

dados e informações adicionais, para bem ajustar-se aos objetivos da tese. 

Como já referido, a seguir são apresentados os principais passos para constru-

ção da matriz de indicadores ambientais para gestão municipal e respectivo índice de 

qualidade ambiental, tal como, ora, se propõe. 

 

 

                                                
48

 Programa de Planejamento Energético (PPE), Programa de Engenharia de Produção (PEP), Programa de Engenha-

ria Civil (PEC); Programa de Engenharia Mecânica (PEM); Programa de Engenharia Oceânica (PEO), Programa de 

Engenharia de Transporte (PET), Instituto de Geografia (IGEO) e, ainda, com representante da FIOCRUZ (ENSP). 
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4.2.1. Construção Metodológica  

Indicadores podem ser utilizados para sintetizar e simplificar informações sobre 

fenômenos de menor ou maior complexidade e para ampliar a cobertura da comunica-

ção tornando-a mais compreensível e, quando possível, quantificável. São, de fato, um 

modelo da realidade, que apenas a representa, sem pretender com ela identificar-se, 

devendo ser analiticamente legítimos e construídos dentro de uma metodologia coe-

rente de mensuração. Porém, as inúmeras informações ambientais disponíveis e a 

necessidade de se dispor de dados confiáveis, torna imprescindível a construção de 

um sistema para seu manejo e difusão. 

Por sua vez, os índices, ao agregarem vários indicadores para compor uma dada 

informação relevante, são um recurso de gestão que vem sendo cada vez mais utiliza-

do, especialmente no Brasil, como foi mostrado no capítulo anterior. Já os chamados 

―modelos gráficos‖ têm a vantagem de promover a imediata percepção da situação 

que representam, transformando-se, inclusive, em um elemento de marketing, útil para 

os tomadores de decisão, bem como para os demais atores envolvidos e para a pró-

pria população. 

Novamente, relembre-se, o objetivo desta tese é o de propor um sistema de indi-

cadores ambientais que seja aplicável à realidade dos municípios localizados na bacia 

hidrográfica contribuinte da Baía de Guanabara e a realidades nacionais semelhantes, 

esperando-se, com isso, contribuir para a efetividade da gestão ambiental municipal, 

auxiliando os tomadores de decisão, mas, igualmente, possibilitando à população a-

cesso à informação ambiental desejada, de fácil compreensão e capaz de constituir-se 

em um verdadeiro instrumental de apoio ao exercício da cidadania.  

No Capítulo III foram levantadas as orientações conceituais e empíricas, relativas 

à formulação de indicadores ambientais, sob diferentes perspectivas e interesses. Po-

rém, como reforça Ribeiro (2006), a definição do marco referencial é fundamental, uma 

vez que um conjunto de indicadores dispersos não compõe um sistema de informação 

e não poderia cumprir seu papel, junto aos seus maiores usuários: tomadores de deci-

são, empreendedores e cidadãos. A metodologia de desenvolvimento da pesquisa, 

com suas etapas e passos, ocorrem conforme o esquema apresentado na Figura IV.6. 

A escolha da estrutura49 para apresentação dos indicadores levou em conta, in-

clusive, aspectos educativos, que favorecem sua inteligibilidade e aplicação. Ao apre-

sentar-se toda a cadeia de relações ― desde a força motriz, até as respostas suscita-

das para mitigar ou mesmo compensar o efeito dos impactos causados pelas diferen-

                                                
49

 Ver descrição dos modelos no item 3.2.1. 
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tes pressões sobre o ambiente ― os usuários têm, em princípio, uma maior compre-

ensão do ciclo causa-efeito correspondente. Assim, a estrutura Força Motriz-Pressão-

Estado-Impacto-Resposta foi a selecionada para aplicação no estudo de caso. 

Figura IV. 6. O Caminho da Pesquisa 
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ção de Conjunto de 

Indicadores 

Seleção de 
Indicadores 
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4.2.2. Sistema de Indicadores Ambientais para Gestão Municipal 

Para caracterização dos critérios que deveriam ser observados na seleção dos 

indicadores ambientais, foram desenvolvidas, sequencialmente, algumas atividades.  

Inicialmente, procedeu-se à descrição dos critérios que puderam ser identifica-

dos, em alguns dos sistemas de indicadores analisados (item 3.2), considerando-se a 

definição adotada para cada um, quando existente, e as correspondentes referências 

(Tabela IV. 1/Apêndice II - Critérios Utilizados como Referência). Em seguida, selecio-

nou-se os critérios para eleição dos indicadores, que foram agrupados em 6 (seis) 

grupos, e aqueles outros critérios compatíveis com um conjunto de indicadores ou com 

um índice, que foram, por sua vez, agrupados em 11 (onze) grupos (Tabela IV. 

2/Apêndice II - Seleção dos Critérios para Indicadores e para Conjunto de Indicadores- 

Índice). 

Após avaliação do resultado dos agrupamentos, foram realizados ajustes e alte-

rações, para tornar os critérios compatíveis com os objetivos da pesquisa, num primei-

ro momento, e para se adequar, posteriormente, aos objetivos da tese. Verificou-se, 

ao longo desta fase do trabalho, que seria importante priorizar critérios que pudessem 

ser considerados facilitadores do processo de implementação dos sistemas de indica-

dores em causa. Assim, como afirma a OCDE (1994), embora os critérios auxiliem na 

escolha do indicador "ideal", na prática, nem todos podem ser observados. A proposta 

final dos critérios consta da Tabela IV. 4. 

Tabela IV. 4.Critérios Selecionados  

Critérios para os 
Indicadores 

Definições 

1- Relevância 
O indicador deverá ter importância política, setorial e temática claramente relacionada com 
as questões ambientais. 

2- Acessibilidade 
O indicador deverá utilizar informações oriundas de fontes reconhecidamente legítimas, 
facilmente disponíveis, passíveis de verificação e atualizáveis. 

3- Aplicabilidade 
O indicador deverá permitir adequada cobertura geográfica, em nível municipal, bem como 
ser economicamente viável. 

4- Sensibilidade 
O indicador deverá ser capaz de identificar variações, comportamentos, processos e ten-
dências. 

5- Comparabilidade 
O indicador deverá possibilitar a identificação de semelhanças, diferenças ou relações entre 
indicadores e entre o indicador e o referencial de excelência (benchmark) a ser definido. 

Critérios Amplia-
dos para os Índices  

Definições 

1- Contribuir para a 

promoção da participa-
ção social 

O conjunto de indicadores deverá ser em número limitado, de fácil entendimento e adaptável 

às necessidades. 

2- Refletir o desenvol-

vimento local e a sus-
tentabilidade 

O conjunto de indicadores deverá ser capaz de refletir a evolução das condições socioeco-

nômicas e ambientais dos municípios, atuais e futuras.  

3- Favorecer o uso 

como instrumento de 
gestão 

O conjunto de indicadores deverá permitir avaliação de processos, utilização em diferentes 

graus de gestão participativa, identificação de necessidades e prioridades para a formulação 
e monitoramento de políticas públicas, favorecendo a tomada de decisão. 

4- Ter representativi-

dade holística 

O conjunto de indicadores deverá expressar a diversidade do meio ambiente natural e an-

trópico, bem como, suas inter-relações. 
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Definidos os critérios, o passo seguinte consistiu na pré-seleção dos indicadores, 

com base nas experiências brasileiras e de outros países. Os indicadores seleciona-

dos, nos diferentes projetos, foram organizados e avaliados, no que foi considerada 

uma pré-seleção. A Tabela IV. 3/Apêndice IV mostra a estrutura, exemplificando os 

indicadores utilizados e as alternativas de análise.  

Os indicadores pré-selecionados foram, a seguir, avaliados quanto a sua elegibi-

lidade, considerando-se, para tal, os critérios estabelecidos para sua seleção, como 

exemplificados na Tabela IV. 4/Apêndice IV. Em seguida, a avaliação foi realizada, 

considerando-se os critérios estabelecidos para o conjunto de indicadores, exemplifi-

cado na Tabela IV. 5/Apêndice IV.  

Optou-se pela escolha de indicadores que de alguma maneira influenciam os e-

lementos fundamentais da natureza: ar, água e solo/cobertura vegetal. Foi incluída 

também a questão da poluição sonora (ruído) por se constituir uma das principais fon-

tes de reclamação da população na região de referência.  

O passo seguinte, então, consistiu na organização dos indicadores, na estrutura 

selecionada (PEIR), também de forma exemplificativa consta da Tabela IV. 6/Apêndice 

IV. Finalmente, os indicadores foram organizados na matriz (Tabela IV. 5). Cabe ob-

servar que esses indicadores são aplicáveis a qualquer um dos municípios da bacia da 

Baía de Guanabara ou outros semelhantes, no entanto, sempre dependerá de ajustes 

à realidade local. 

Associado a cada indicador proposto, há um descritor. Trata-se de uma ficha de 

referência, que irá apoiar o executor, na organização das informações necessárias à 

construção do indicador em causa, ou seja, uma memória construtiva do conjunto de 

indicadores, servindo de base para as atualizações periódicas (Tabela IV. 5). 

Tabela IV. 5. Ficha dos Descritores Ambientais 

INDICADOR:  

FORÇA MOTRIZ:  

TIPO:  

TEMA:  

ABRANGÊNCIA:  

Descrição 

Medidas e Unidades 

Fonte 

Periodicidade 

Forma de Acompanhamento 

Temas Relacionados 

Valores de Referência (Benchmarking) 

Observações 
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Tabela IV. 6. Matriz de Indicadores Ambientais para Gestão Municipal 

FORÇA 
MOTRIZ 

PRESSÃO ESTADO IMPACTO RESPOSTA 

TEMA: AR 

População 
 
Atividades 
Produtivas 
 
Transporte 

 

Emissão de poluentes por 
veículos 
Emissão de poluentes pelas 
atividades produtivas 
Emissão de metano (CH4) 
pela disposição inadequada 
de resíduos  

Qualidade do 
ar em áreas 
críticas 

 
 

Taxa de incidência de doenças 
respiratórias 
Perda de atratividade urbana 
em áreas críticas 
Incômodo à população 
Despesas com saúde 
Deterioração do patrimônio 
histórico  

Redução das emissões de poluentes Regulamenta-
ção ambiental  
Monitoramento de emissões de fontes fixas 
Monitoramento da qualidade do ar em áreas críticas 
Investimento em monitoramento ambiental 
Fiscalização das condições de circulação dos veícu-
los  
Investimento em transporte sustentável  
Programas de educação ambiental 
Investimento das indústrias em tecnologias limpas  
Recuperação de metano em aterros sanitários 
Gestão bacias aéreas 
Tributação com base no principio poluidor-pagador 
Investimento em ciclovias  

TEMA: ÁGUA 

População 
 

Atividades 
Produtivas 
 
Ambiente 
Construído 

Consumo de água pela 
população 
Efluentes domésticos não 
tratados 
Consumo de água pela 
indústria  
Efluentes industriais não 
tratados  
Descarga ilegal e acidental 
de poluentes  
Área desmatada 
Geração de chorume  
Pesca  

Capacidade 
captação dos 
mananciais de 
abastecimento 
Volume 
captado  
Qualidade dos 
recursos 
hídricos  
Qualidade das 
águas subter-
râneas 
Balneabilidade 
das praias  
Esgotos 
domésticos 
tratados 
Efluentes 
industriais 
tratados 

Taxa de incidência de doenças 
de veiculação hídrica 
Comprometimento dos usos 
dos corpos d’água 
Redução da capacidade de 
recarga 
Perda de atratividade urbana 
pela poluição das águas 
Redução do espelho d’água  
Conflito de uso dos recursos 
hídrico 
Redução da fauna aquática  
Incomodo à população  
Redução do pescado 
Despesas com saúde 
Perda da biodiversidade  

População abastecida 
Redução da carga lançada nos corpos d’água  
População atendida com rede coletora 
Regulamentação ambiental  
Plano de Bacia Hidrográfica 
Investimentos em infra-estrutura sanitária  
Monitoramento da qualidade da água  
Investimento controle de efluentes industriais e reuso  
Investimento em tecnologias limpas na indústria 
Programa de reflorestamento (mata ciliar) 
Programa de combate a desperdício 
Programa de redução de perdas físicas 
Programa de educação ambiental Tributação com 
base no principio poluidor-pagador 
Tributação com base no principio poluidor-pagador e 
usuário-pagador 

TEMA: SOLO E COBERTURA VEGETAL 

População 
 
Atividades 
Produtivas 
 
Transporte 
 
Agricultura 

Taxa de crescimento da 
população 
Distribuição da população  
Taxa ocupação urbana e 
rural  
Densidade populacional  
Mudança de solo não urbano 
para urbano 
Oferta de emprego  
Taxa de visitação áreas 
ecoturismo  
População assentada em 
área irregular e de risco  
Áreas destinadas a cemité-
rios 
Geração de resíduos sólidos 
urbanos  
Disposição inadequada de 
resíduos sólidos urbanos 
Geração de resíduos 
industriais 
Indústria extrativa  
Malha viária 
Acidente rodoviário com 
cargas poluentes 
Supressão de vegetação  
Consumo de agrotóxicos/ha 
plantada  

Sítios contami-
nados  
Área destinada 
à disposição 
adequada de 
resíduos 
urbanos  
Área destinada 
à disposição 
adequada 
resíduos 
industriais  
Cobertura 
Vegetal 
Unidades de 
Conservação  
Áreas de 
ecoturismo 
Acesso público 
a áreas verde 
Área de 
instabilidade 
ocupadas (área 
de risco) 
 

Área degradada 
Alteração do uso do solo  
Incomodo à população  
Espécies extintas e/ou amea-
çadas/espécies conhecidas 
Degradação de áreas de 
ecoturismo  
Pressão sobre a flora e fauna  
Redução biodiversidade 
Taxa de incidência de inunda-
ções e deslizamentos  
Perda de atratividade urbana 
pela degradação do uso do 
solo 
Taxa de incidência de doenças 
devido a vetores  
Taxa de incidência de doenças 
relacionadas a sítios contami-
nados 
Contaminação de solo por 
poluição acidental 
Despesas com saúde  

Plano Diretor municipal 
Agenda 21 local  
Conselhos de desenvolvimento de meio ambiente 
Parcerias poder público e entidades civis  
Regulamentação ambiental  
Investimentos e despesas públicas e privadas na 
conservação dos recursos naturais  
Criação de novas áreas destinadas à conservação e 
à recuperação ambiental 
Despesas com obras de contenção e prevenção de 
riscos ambientais 
Plano diretor de resíduos sólidos 
Investimento em gestão de resíduos sólidos 
Total de áreas reabilitadas e monitoradas em relação 
ao total de áreas degradadas por resíduos sólidos  
População atendida por coleta de lixo 
Coleta de resíduos hospitalares 
Resíduos urbanos tratados em relação ao total 
(reciclagem, compostagem, reutilização, incineração) 
Programa de investigação de sítios contaminados 
Programa de educação ambiental  
ONG ambientalistas em nível local  

TEMA: RUÍDO 

População 
 
Atividades 
Produtivas 
 
Transporte 

Densidade da população  
Densidade do tráfego 
rodoviário 
Densidade industrial  
 

Exposição 
ruído ambiental 
Exposição 
ruído industrial 
 
 

Incomodo à população por 
tipologia de fonte 
Taxa de incidência de doenças 
causadas por excesso de ruído  
Despesas com saúde  

Legislação e educação  ambiental 
Investimentos e gastos em gestão da poluição sonora  
Monitoração dos níveis de ruído ambiente  
Mapeamento dos níveis de ruído ambiente  
Redução do número de reclamações 
Investimento em controle e em tecnologias menor 
ruído  
Campanhas promoção de uso ”Selo Ruído” 
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4.3. Aplicação do Sistema de Indicadores Ambientais para Gestão Munici-

pal 

4.3.1. Indicadores Ambientais para Gestão Municipal 

A Cidade de Nova Iguaçu foi selecionada, para aplicação da metodologia desen-

volvida, em função de seu posicionamento geográfico e do seu papel central no de-

senvolvimento dos negócios e do comércio para os municípios do entorno. Situada a 

cerca de 30 km da capital, tem a maior parte de sua cobertura florestal resguardada 

por duas importantes Unidades de Conservação: a Reserva Biológica de Tinguá, re-

conhecida, pela UNESCO, como patrimônio da humanidade, e a Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra de Madureira. Todos os municípios no seu entorno foram 

criados em função de contínuos desmembramentos de seu território e caracterizam-se 

por intensa atividade industrial, como é o caso de Duque de Caxias e de Belford Roxo.  

A superfície total do município da Cidade de Nova Iguaçu é de 524,04 km2, cor-

respondente a 11,1% da área da RMRJ e a 1,2% do território do Estado do Rio de 

Janeiro. Fundada em 1833, Nova Iguaçu foi, sucessivamente, desmembrado para a 

formação de novas municipalidades, como Duque de Caxias (1944), Nilópolis (1947), 

Japeri (1991), Belford Roxo e Queimados (1993) e Mesquita (2001) (Figura IV 7).  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura IV. 7. Desmembramentos de Municípios a partir de Nova Iguaçu 

 

Utilizando-se diferentes fontes de dados, sobre o município em causa, foi possí-

vel consolidar e validar a aplicação do sistema de Indicadores Ambientais para Gestão 

Municipal proposto, em um caso específico. A principal dificuldade encontrada foi jus-

tamente a obtenção dos dados, pois, como poderá ser facilmente constatado, é precá-

ria ou inexiste a infra-estrutura tecnológica local para armazenamento e tratamento de 

dados ambientais. A principal fonte utilizada foi o órgão ambiental estadual, a FEEMA, 

seguindo-se dos dados estatísticos oficiais do IBGE e, também, da Fundação CIDE.  
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O resultado consolidado é apresentado na Tabela IV.7/Apêndice II - Indicadores 

de Gestão Ambiental do Município de Nova Iguaçu. 

Para a construção do Índice, que se seguiu, foram selecionados dois municípios 

limítrofes a Nova Iguaçu: Belford Roxo e Duque de Caxias. Apenas como referência, 

foi construída uma ficha técnica de cada um deles, com informações de caráter mais 

estratégico (Tabelas IV. 8 e IV. 9/Apêndice II).  

4.3.2. Índice Ambiental Municipal (IAM) 

Trata-se de um índice sintético, constituído de um Índice de Pressão e de um Ín-

dice de Estado, considerando aqueles indicadores representativos da dinâmica ambi-

ental da região de estudo. Observa-se que nem todos os indicadores desejados, co-

mo, por exemplo, indicadores relacionados com a questão da poluição sonora, foram 

possíveis de serem considerados face à ausência de informações.  

Os índices conseguem tratar e transmitir de forma sintética a informação de cará-

ter técnico e científico, utilizando apenas variáveis que melhor definem e caracterizam 

os objetivos em questão. Para cada um dos índices utilizados foi realizada uma análi-

se comparativa dos indicadores de estado e de pressão sobre o ambiente com os pa-

drões preconizados na legislação ambiental vigente, considerando os elementos fun-

damentais — ar, água, solo e cobertura vegetal. As ponderações utilizadas foram ba-

seadas nas alternativas tecnológicas de controle existentes o que, consequentemente, 

promove a redução da pressão sobre o ambiente e é compatível com a resposta espe-

rada pelos órgãos públicos, pelo setor privado e pela população. 

Ao se considerar as pressões e as condições do ambiente, implicitamente pode-

se inferir sobre os impactos causados ao ambiente. A conseqüente melhoria das con-

dições ambientais face à redução das pressões pressupõe-se igual melhoria nas con-

dições de vida da população. Em função deste entendimento, foi simplificada a estru-

tura de representação da matriz de Indicadores Ambientais Municipais, na aplicação 

do respectivo Índice Ambiental Municipal. 

Para o cálculo do Índice de Pressão Ambiental Municipal (IP), foram destaca-

das as situações de maior pressão, ou seja, aquelas relacionadas às forças motrizes 

mais significativas em termos de geração de poluição50, e, portanto, os maiores resul-

                                                
50

 A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, no Art. 3°, define a poluição, em termos gerais, como "a degradação da quali-

dade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança, e o bem-

estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a 

biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e e) lancem matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos". 
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tados irão expressar sempre a maior pressão. As fontes de poluição consideradas 

foram: emissões industriais, emissões veiculares, esgotos domésticos, resíduos urba-

nos, resíduos industriais e o uso do solo.  

Para o cálculo do Índice de Estado do Ambiente Municipal (IE), foram consi-

derados os indicadores relacionados à qualidade do ar; à qualidade da água dos prin-

cipais corpos d‘águas que passam pelos municípios selecionados; e à extensão da 

cobertura vegetal, face à área total do município. Foram destacadas as melhores con-

dições ambientais apresentadas, logo os maiores resultados são os compatíveis com 

a representação das melhores condições do estado do ambiente verificado.  

Quanto aos municípios selecionados, Nova Iguaçu e Duque de Caxias são os 

maiores da região centro-oeste, da área da BG, com mais de 800 mil habitantes cada 

um e com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,762 e de 0,753, respec-

tivamente. Com maior destaque para o setor de serviços, Nova Iguaçu vem alcançan-

do, ao longo dos últimos anos, bom desempenho econômico, assim como Duque de 

Caxias e Belford Roxo. 

Duque de Caxias tem na indústria e no comércio suas principais atividades. Pos-

sui o sexto maior PIB (Produto Interno Bruto 1999-2002) no ranking nacional e o se-

gundo maior no estado do Rio de Janeiro, depois apenas da capital. Apresentou uma 

taxa de crescimento anual de 25%, entre 2000 e 2005, destacando-se o crescimento 

da indústria química. No Município está localizado o maior parque industrial do Estado, 

sediando a segunda maior Refinaria de Petróleo do Brasil, a REDUC, e outras empre-

sas do setor, como Texaco, Shell, Esso; um Pólo Gás-Químico (Rio Polímeros) e uma 

Usina Termelétrica. Observe-se que a Rio Polímeros tem dado origem à implantação 

de várias outras empresas, da chamada segunda e terceira geração, cujos processos 

produtivos beneficiam-se da proximidade a essa fonte de matéria prima. O que deverá 

ainda ser incrementado, com as instalações do PLANGAS e do Terminal Flexível de 

GNL e, sobretudo, com o COMPERJ. 

Por sua vez, Belford Roxo, com quase 500 mil habitantes, em 2007, fez jus a um 

IDH de 0,825 e, juntamente com Duque de Caxias, constitui o principal pólo de expan-

são econômica da Baixada Fluminense. Impulsionado pela indústria de transformação, 

também, apresentou uma taxa de crescimento anual de 25%, entre 2000 e 2005. Os 

setores que mais se desenvolveram foi o industrial, com a indústria química (a Bayer é 

a maior empresa local), crescendo 27,5% entre 2000 e 2004. 

A seguir, será calculado o índice para cada um dos citados municípios e os resul-

tados expressos no monitor ambiental municipal.  

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2&sid=3
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2&sid=3
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2&sid=3


216 216 

4.3.2.1 Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM) 

Para a construção do Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM) são descritas 

e calculadas as pressões sobre o ambiente, considerando os quatro elementos fun-

damentais ― ar, água, solo e cobertura vegetal; e as principais forças motrizes identi-

ficadas na região de estudo ― população, indústria, veículos e ambiente construído. 

Os indicadores que compõem este índice seguirão a seguinte notação: 

Pij onde: P – pressão no ambiente causada pelo indicador 

i - elemento do ambiente afetado 

j – fonte de pressão  

O IP será construindo com base nos seguintes indicadores: emissões industriais 

(Parindústira), emissões veiculares (Parveículo), de esgotos domésticos (Páguaesgoto), resí-

duos urbanos (Psololixo), resíduos industriais (Psoloresíduos) e uso do solo (Pveguso).  

As medições dos indicadores serão representadas por um número, variando de 0 

a 100, neste caso, um número mais próximo de 100 representa maior pressão sobre o 

ambiente. A seguir, serão detalhados cada um dos componentes do IPMA, posterior-

mente, o próprio IPMA. 

 Emissões de Poluentes do Ar pelas Indústrias (Parindústria) 

No universo de fontes de poluição do ar existentes, as fontes móveis são res-

ponsáveis por 77% do total e as fontes fixas por 23%. Serão aqui consideradas, se-

quencialmente, as duas fontes, primeiramente as emissões relativas às fontes fixas ou 

às atividades industriais. 

A FEEMA realizou um amplo estudo, publicado em 2004, onde apresenta a ra-

diografia da poluição do ar industrial na RMRJ e identifica as áreas mais impactadas, 

atribuindo, desta forma, responsabilidade às fontes emissoras de poluentes atmosféri-

cos. Estima-se que, com o universo das indústrias inventariadas, cerca de 90% do 

potencial poluidor das fontes fixas tenha sido mapeado, cabendo os 10% restantes às 

pequenas empresas.  

É grande a variedade dessas substâncias poluentes, tornando difícil a tarefa de 

estabelecer-se uma classificação. De uma forma geral, foi estabelecido um grupo de 

poluentes, servindo estes como indicadores, consagrados universalmente, em função 

da maior freqüência de ocorrência e dos efeitos adversos que causam ao meio ambi-

ente. Constam da Tabela IV. 7 os poluentes monitorados, a origem das emissões e os 

respectivos efeitos à saúde. 
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Tabela IV. 7. Poluentes Monitorados, Origem das Emissões e Efeitos à Saúde 

Poluentes 
Monitorados 

Fontes de Emissão Efeitos à Saúde 

Partículas em 
Suspensão 
(poeira) 

Combustão incompleta originada da in-
dústria, motores à combustão, queimadas 
e poeiras diversas. 

Interfere no sistema respiratório, pode 
afetar os pulmões e todo o organismo. 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

Queima de combustíveis fósseis que 
contenham enxofre, como óleo combustí-
vel, carvão mineral e óleo diesel. 

Ação irritante nas vias respiratórias, o que 
provoca tosse e até falta de ar. Agravan-
do os sintomas da asma e da bronquite 
crônica. Afeta, ainda, outros órgãos sen-
soriais. 

Óxidos de Ni-
trogênio      
(NO2 e NO) 

Queima de combustíveis em altas tempe-
raturas em veículos, aviões, fornos e 
incineradores. 

Agem sobre o sistema respiratório, po-
dendo causar irritações e, em altas con-
centrações, problemas respiratórios e 
edema pulmonar. 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Combustão incompleta de materiais que 
contenham carbono, como derivados de 
petróleo e carvão. 

Provoca dificuldades respiratórias e asfi-
xia. É perigoso para aqueles que têm 
problemas cardíacos e pulmonares. 

Hidrocarbonetos 

A maioria dos HC não é diretamente 
prejudicial à saúde nas concentrações 
encontradas no ar ambiente. Contudo, em 
reações químicas na troposfera partici-
pam da formação do NO2 e do Ozônio. 
Normalmente está associado a uma vari-
edade de Compostos Orgânicos Voláteis 
(COV). 

Os COV provocam irritação nos olhos, 
nariz, pelo e aparelho reparatório. Alguns 
desses compostos podem provocar da-
nos celulares, sendo que alguns são 
carcinogênicos e/ou mutagênicos. Dentre 
os mais críticos estão o benzeno, PAH e 
alguns aldeídos. 

Fonte: FEEMA, 2004 

De modo que, para avaliar as emissões de poluentes industriais foram utilizados 

dados estimados ou medidos para cada uma das principais indústrias cadastradas, por 

município (Tabela IV. 8).  

Tabela IV. 8. Total de Emissões Industriais, por Município (t/ano) 

Local 
Parâmetro 

Nova Iguaçu Duque de Caxias Belford Roxo 

Material Particulado (MP)  32,59 2167,64 33,95 

Dióxido de Enxofre (SO2)  322,93 28163,57 215,09 

Óxidos de Nitrogênio (NOx)  3067,02 5621,03 108,10 

Monóxido de Carbono (CO)  66,62 1240,84 48,46 

Hidrocarbonetos (HC)  1226,72 19135,51 6,73 

Fonte: FEEMA, 2004 

A seguir, as emissões dos municípios foram igualmente ponderadas, conside-

rando que todos os parâmetros são igualmente importantes para o cálculo da pressão 

das emissões industriais nesses municípios (Tabela IV. 9). 

Tabela IV. 9. Pressão das Emissões Industriais, por Município (t/ano) 

Parâmetro  
Emissões Industriais 

peso 
PArindústria  

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Material Particulado (MP)  32,59 2167,64 33,95 0,2 6,52 433,53 6,79 

Dióxido de Enxofre (SO2)  322,93 28163,57 215,09 0,2 64,59 5632,71 43,02 

Óxidos de Nitrogênio 
(NOx)  

3067,02 5621,03 108,10 0,2 613,40 1124,21 21,62 
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Monóxido de Carbono 
(CO)  

66,62 1240,84 48,46 0,2 13,32 248,17 9,69 

Hidrocarbonetos (HC)  1226,72 19135,51 6,73 0,2 245,34 3827,0 1,35 

PArindústria - - - 1,00 943,17 11.265,62 82,47 

 

A FEEMA, da mesma forma, estimou as emissões industriais por Bacia Aérea. A 

região de estudo, envolvendo os 3 (três) municípios, faz parte da chamada Bacia Aé-

rea III — abrange os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo e Mesquita; os distritos 

de Nilópolis e Olinda, no município de Nilópolis; os distritos de São João de Meriti, 

Coelho da Rocha e São Mateus, no município de São João de Meriti; os distritos de 

Duque de Caxias, Xerém, Campos Elíseos e Imbariê, no município de Duque de Caxi-

as; os distritos de Guia de Pacobaíba, Inhomirim e Suruí, no município de Magé e as 

regiões administrativas de Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, São Cristóvão, 

Tijuca, Vila Isabel, Ramos, Penha, Méier, Engenho Novo, Irajá, Madureira, Bangu, Ilha 

do Governador, Anchieta e Santa Tereza, no município de Rio de Janeiro (Figura IV. 

8). 

 

Figura IV. 8. Bacia Aérea III 

O mesmo critério utilizado para os três municípios foi utilizado na Bacia Aérea, 

assim, todos os parâmetros foram ponderados igualmente, como consta da Tabela 10. 

Tabela IV. 10. Pressão das Emissões Industriais, Bacia Área III (ton./ano)  

Parâmetro  Bacia Aérea III peso Bacia Aérea III 

Material Particulado (MP)  2500 0,2 500 

Dióxido de Enxofre (SO2)  29410 0,2 5882 

Óxidos de Nitrogênio (NOx)  13300 0,2 2660 

Monóxido de Carbono (CO)  2800 0,2 560 

Hidrocarbonetos (HC)  24440 0,2 4888 

  1,00 14.490 

 

Embora apenas o município de Belford Roxo esteja integralmente contido na Ba-

cia Aérea III, considerou-se que todas as emissões de Nova Iguaçu e Duque de Caxi-
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as contribuem para a mesma. Na Tabela IV 11 consta a relação de proporcionalidade 

das emissões de cada município face a emissão total da Bacia Aérea III: 

PArindústria =      PArindústria (Município) /  PArindústria (Bacia Aérea III) 

 

Tabela IV. 11. Pressão das Emissões Industriais na Bacia Aérea III, por Município (%)  

PArindústria 

Bacia Aérea III Nova Iguaçu  Duque Caxias  Belford Roxo 

14.490 943,17 11.265,62 82,47 

100% 6,51% 77,75% 0,57% 

 

Enfim, no Gráfico IV.1 apresenta-se os resultados obtidos: 6,51, para Nova Igua-

çu; 77,75 para Duque de Caxias; e para Belford Roxo, 0,57. Esses dados confirmam 

Duque de Caxias como o principal centro industrial da Baixada Fluminense, responsá-

vel por 2/3 da poluição gerada na Bacia III. 
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Gráfico IV. 1. Pressão das Emissões Indústrias (Parindústria) 

 

Cabe observar que os limites de emissão estabelecidos pelo CONAMA (Resolu-

ção 382/06), consideram apenas algumas poucas tipologias industriais e referem-se a 

atividades produtivas cuja implantação tenha ocorrido a partir de 2007. Assim, não há 

limites de emissão a serem observados pelas indústrias existentes nesses municípios. 

O resultado do controle realizado pelas empresas é avaliado com base em monitora-

mento regular da qualidade do ar monitorado na bacia aérea. 

 Emissões Veiculares (Parveículo) 

O transporte rodoviário representa a maior fonte de poluição do ar na Região Me-

tropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e sua participação deve aumentar no futuro, de-

vido ao aumento da demanda por transporte individual. As emissões veiculares não 

respeitam fronteiras geográficas ou políticas e nem se limitam a problemas urbanos 

pontuais, pois os gases emitidos propagam-se pela atmosfera, conforme as condições 
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climáticas. A estrutura etária dos veículos é, particularmente, relevante, já que os car-

ros fabricados, até 1988, que representam, aproximadamente, 40% da frota de veícu-

los que circula na RMRJ, não possuem dispositivos de controle da poluição, como 

catalisadores e injeção eletrônica de combustível e, sobretudo, têm manutenção pre-

cária, como tem sido observado nos resultados do Programa de Inspeção e Manuten-

ção (IM). A composição da frota dos municípios e respectivos combustíveis utilizados 

constam da Tabela IV 12. 

Tabela IV. 12. Composição da Frota, por Municípios (n.) 

Município Álcool Gasolina Diesel Outros 
Total 

(n. veículos) 

Belford Roxo 2447 8997 837 30 12.311 

Duque de Caxias 16878 81954 14405 83 113.320 

Nova Iguaçu 17318 85091 10242 66 112.717 

Fonte: FEEMA, 2004 

Com base nos dados da frota, por município, foram calculadas as emissões vei-

culares, considerando o ano-modelo e o combustível utilizado (Tabela IV. 13). 

Tabela IV. 13. Emissões Veiculares, por Município (ton./ano) 

Local 
Parâmetro 

 
N. Iguaçu D. Caxias Belford Roxo 

Material Particulado (MP)  900 1.170 70 

Dióxido de Enxofre (SO2)  1100 1.500 100 

Óxidos de Nitrogênio (NOx)  11.900 16.700 1100 

Monóxido de Carbono (CO)  34.340 39.590 5420 

Hidrocarbonetos (HC)  8.300 9.100 900 

Fonte: FEEMA, 2004 

A seguir, as emissões dos municípios foram igualmente ponderadas, conside-

rando que todos os parâmetros são igualmente importantes para o cálculo da pressão 

das emissões industriais nesses municípios, como consta da Tabela IV. 14. 

Tabela IV. 14. Pressão das Emissões Veiculares, por Município (ton./ano)  

Parâmetro  
Emissões Veiculares  

peso 
PAveículo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Material Particulado (MP)  900 1.170 70 0,2 180 234 14 

Dióxido de Enxofre (SO2)  1.100 1.500 100 0,2 220 300 20 

Óxidos de Nitrogênio (NOx)  11.900 16.700 1.100 0,2 2.380 3.340 220 

Monóxido de Carbono (CO)  34.340 39.590 5.420 0,2 6.868 7.918 1.084 

Hidrocarbonetos (HC)  8.300 9.100 900 0,2 1.660 1.820 180 

PAveículo - - - 1,00 11.308 13.612 1521 
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A FEEMA calcula as emissões totais da frota licenciada para a RMRJ (e não por 

Bacia, como no caso das indústrias), pois considera que a frota circula livremente por 

toda a Região. Assim, com base no total das emissões na RMRH, foi utilizado o mes-

mo critério para ponderar as emissões veiculares na RMRJ, considerando que todos 

os parâmetros são igualmente importantes, como mostra a Tabela IV.15. 

Tabela IV. 15. Total de Emissões Veiculares na RMRJ (ton./ano)  

Parâmetro  
Total Emissões Veicula-

res na RMRJ 
peso PAveículo na RMRJ 

Material Particulado (MP)  12.400 0,2 2.489 

Dióxido de Enxofre (SO2)  15.500 0,2 3.100 

Óxidos de Nitrogênio (NOx)  149.800 0,2 29.960 

Monóxido de Carbono (CO)  588.700 0,2 117.740 

Hidrocarbonetos (HC)  152.200 0,2 30.440 

  1,00 183.729 

Na Tabela IV 16 a proporcionalidade das emissões de cada município face a e-

missão veicular total na RMRJ. 

Tabela IV. 16. Pressão das Emissões Veiculares na RMRJ, por Município 

PArindústria 

Bacia Aérea III Nova Iguaçu  Duque Caxias  Belford Roxo 

183.729 11.308 13.612 1521 

100% 6,2% 7,4% 0,8% 

 

No Gráfico IV. 2 aparecem os resultados obtidos: para Nova Iguaçu 6,2; para 

Duque de Caxias, 7,4 e para Belford Roxo, 0,8. Resultados compatíveis com a frota 

existente em cada município.  
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Gráfico IV. 2. Pressão das Emissões Veiculares na RMRJ, por Município (Parveículo) 

 

A título de resposta para promover a redução gradativa da parcela de contribui-

ção das emissões de poluentes de origem veicular, foi instituído, em 1986, o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), pelo Governo 

Federal. Uma das metas do PROCONVE previa a implantação do Programa de Inspe-
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ção e Manutenção dos Veículos em Uso – Programa I/M, até 1998, em todo território 

brasileiro. O Estado do Rio de Janeiro, de forma pioneira implantou o programa, em 

1997, que permanece como sendo o único existente no País, até o momento. A 

FEEMA implantou, também, o Programa de Autocontrole de Fumaça Preta (Procon 

Fumaça Preta), envolvendo as empresas transportadoras, carga e passageiros, que 

utilizam óleo diesel como combustível. Essas empresas devem reportar, regularmente, 

à FEEMA, o resultado da medição do nível de opacidade da fumaça emitida por cada 

veículo da frota. Há, ainda, com repercussões positivas no ERJ, o programa 

ECONOMIZAR51.  

 Esgotos Domésticos (Páguaesgoto)  

Neste caso, o indicador de pressão é o volume de esgoto doméstico lançado di-

retamente nos corpos d‘água ou vinculado a outros destinos finais. Observa-se que 

grande parte dos esgotos é lançada em fossas sépticas ou em rede coletora, sem tra-

tamento adequado, soluções estas que não dão a desejada e esperada segurança 

sanitária. As fossas sépticas, em sua maioria, não passam de sumidouros, sem crité-

rios técnicos de construção e sem manutenção adequada.  

Cada tipo de disposição, com ou sem tratamento, foi ponderado em função do 

impacto gerado no ambiente (Tabela IV. 17). Assim, a coleta e envio para uma esta-

ção de tratamento de esgoto ou o tratamento em um sistema de fossa séptica com 

filtro anaeróbico são as melhores opções de controle identificadas na Região e as que 

causam menor impacto, logo, receberam os menores pesos. Diferentemente da fossa 

rudimentar, vala e rio considerados inadequados. 

Tabela IV. 17. Peso por Tipo de Disposição de Esgotos Domésticos 

Tipo de tratamento Peso 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 0 

Fossa séptica com filtro anaeróbio 0,1 

Fossa rudimentar 0,2 

Rede de esgoto ou pluvial sem tratamento 0,3 

Rio ou Vala 0,4 

∑ 1,0 

As medições deste indicador são expressas em percentuais, que foram multipli-

cadas pelos respectivos pesos (Tabela IV. 18):  

                                                
51

 Criado em 1996, é fruto de uma articulação entre os setores público e privado, estruturado por intermédio de um 

Convênio de Cooperação Técnica entre a Petrobras, por meio do Programa Nacional de Racionalização do Uso dos 

Derivados de Petróleo e do Gás Natural (COMPET), os Ministério de Minas e Energia e dos Transportes e a Confede-

ração Nacional de Transportes (CNT). O programa oferece, gratuitamente, apoio técnico ao setor de transporte rodovi-

ário, cargas e passageiros, para racionalizar o consumo de diesel e promover a melhoria da qualidade do ar, reduzindo 

a emissão de fumaça preta de ônibus e caminhões.  
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Páguaesgoto = Σ (qi . pi) 

onde: qi = porcentagem de esgoto por tipo de disposição, por município. 

pi = peso atribuído em função do impacto no ambiente do tipo de disposição  

Tabela IV. 18. Disposição e Pressão de Esgotos Domésticos (%)  

Tipo de Disposição  
Disposição de Esgoto  

Pesos 
Pressão de Esgoto 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Estação de Tratamento 
Esgoto 

0 0 0 0 0 0 0 

Fossa séptica com filtro  29,3 25,5 21,0 0,1 2,93 2,55 2,10 

Fossa rudimentar 3,5 4,5 4,4 0,2 0,7 0,9 0,88 

Rede de esgoto ou pluvial 50,3 52,8 55,3 0,3 15,09 15,84 16,59 

Rio ou Vala 12,8 13,9 13,6 0,4 5,12 5,56 5,44 

Páguaesgoto - - - 1,0 23,84 24,85 25,01 

Fonte: IBGE, 2000  

Para a Cidade de Nova Iguaçu tem-se, então, uma pressão de 23,84; para Du-

que de Caxias, 24,85 e para Belford Roxo, 25,01. O Gráfico IV. 3 sintetiza os resulta-

dos e reflete a realidade da região, qual seja, uma situação precária, em termos de 

tratamento de efluentes domésticos, indicando a fragilidade da infra-estrutura sanitária.  
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Gráfico IV. 3. Pressão de Esgotos Domésticos (SIesgoto)  

 

Essa situação, entretanto, deve começar a se reverter com a operação das Esta-

ções de Tratamento de Esgoto (ETE), sob responsabilidade da CEDAE, no contexto 

do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG)52. Capazes de tratar 

1.500 litros por segundo de esgoto, as novas Estações Tratamento de Esgoto (ETE) 

Pavuna, no Rio de Janeiro e de Sarapuí, em Belford Roxo, em operação e com unida-

des secundárias concluídas, possibilitará a eliminação de até 90% de carga orgânica.  

                                                
52

 http://www.cedae.rj.gov.br/programadedespoluicaodabaiadeguanabara  

 

http://www.cedae.rj.gov.br/programadedespoluicaodabaiadeguanabara
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A ETE Pavuna beneficiará 623.500 habitantes de Caxias, Rio de Janeiro e S. Jo-

ão de Meriti. Atualmente, segundo dados da CEDAE, a ETE trata 150 l/s. Um total de 

168 km de tronco e rede já está concluído, restando ainda 80 km a executar.  

A ETE Sarapuí, implantada no meio da Baixada Fluminense, atenderá o esgoto 

proveniente de 580.000 habitantes de Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e de outra 

área de S. João de Meriti. Atualmente, segundo dados da CEDAE, esta ETE trata 190 

l/s. Um total de 99 km de tronco e rede já concluído, ainda restando 195 km a execu-

tar. Essas informações não puderam ser utilizadas, pois na há indicação do percentual 

de esgotos de cada município enviado para as citadas ETE.  

 Resíduos Urbanos (Psololixo)  

Trata-se do indicador de coleta e destinação dos resíduos urbanos, envolvendo 

as diversas alternativas utilizadas pelos municípios. O Município de Nova Iguaçu des-

tina todos os seus resíduos urbanos para a Central de Tratamento de Resíduos Sóli-

dos de Nova Iguaçu (CTRNI), operada, por concessão, pela iniciativa privada. O índice 

de coleta é de 87,15% e são coletadas cerca de 1.000 ton./dia. A coleta é realizada 

por outra empresa terceirizada, controlada pela Empresa de Limpeza Urbana 

(EMLURB), pertencente à prefeitura. A CTRNI é uma referência para os padrões brasi-

leiros, inclusive está inserida no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), por 

reduzir a emissão de metano para a atmosfera, recuperando-o para fins energéticos. A 

Central tem capacidade, também, para  receber resíduos não perigosos de origem 

industrial. A Prefeitura iniciou um Programa de Coleta Seletiva, que ainda não atingiu 

um percentual significativo de cobertura do município.  

Por sua vez, todo o lixo coletado em Duque de Caxias é enviado para o Aterro de 

Gramacho, um aterro controlado, cuja localização é crítica, por situar-se próximo aos 

manguezais da Baía de Guanabara e por estar com a vida útil já no final. Recebe tam-

bém os resíduos de Mesquita e Nilópolis e a maior parte do produzido na Cidade do 

Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias o índice de coleta é de 88,95% e são coletadas 

cerca de 750 ton./dia. A coleta é realizada por empresa terceirizada. O aterro de Gra-

macho é operado por empresa terceirizada e possui drenagem de águas pluviais e 

captação do chorume gerado. Na há estação de tratamento do chorume, entretanto, 

há um evaporador para reduzir a quantidade de líquido gerado. O metano é coletado 

para fins energéticos e encontra-se em andamento procedimentos para participação 

no mercado de carbono (MDL). 
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No caso de Belford Roxo, o destino do lixo coletado é um lixão existente no mu-

nicípio. O índice de coleta é de 88,42% e são coletadas 375 ton./dia. A coleta é reali-

zada pela prefeitura. Não há qualquer tipo de instalação para a redução do volume de 

lixo gerado. 

Para o cálculo deste indicador, a cada tipo de destinação foi atribuído um pesos 

em função do maior ou menor impacto no meio ambiente. Assim, a melhor solução 

preconizada é a reciclagem e a disposição em vazadouros a céu aberto é a alternativa 

menos recomendada ambientalmente, caracterizando, portanto, uma maior pressão ao 

ambiente, (Tabela IV. 19) 

Tabela IV. 19. Pesos por Destinação de Resíduos Urbanos 

Tipo de destinação Peso 

Vazadouro a céu aberto (lixão) 0,6 

Aterro controlado 0,3 

Aterro Sanitário 0,1 

Reciclagem 0 

Σ 1,0 

 

As medições deste indicador são expressas em percentuais, em função do desti-

no dado ao lixo coletado. Esse percentual foi multiplicado pelos respectivos pesos 

(Tabela IV. 20): Psololixo = Σ (qi . pi) 

onde: qi = porcentagem de lixo coletado e sua disposição, por município. 

        pi = peso atribuído em função da importância do impacto sobre o ambien-

te, por tipo de disposição.  

Tabela IV. 20. Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (%) 

Tipo de Disposição  

Disposição de Esgoto  

Peso 

Pressão de Esgoto 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Igua-

çu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Vazadouro a céu aberto 
(lixão) 

- - 88,42 0,6 - - 53,05 

Aterro controlado - 88,95 - 0,3 - 26,69 - 

Aterro Sanitário 87,15 - - 0,1 8,71 - - 

Reciclagem - - - 0 - - - 

(Psololixo) - - - 1,0 8,71 26,69 53,05 

 

Para a Cidade de Nova Iguaçu tem-se, então, uma pressão de 8,71; para Duque 

de Caxias, 26,69 e para Belford Roxo, 53,05. O Gráfico IV. 4 sintetiza os resultados a 

situação da Região, com Belford Roxo com uma situação mais crítica.  



226 226 

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

Nov a  I gua ç ú D.  de  Ca x i a s Be l f or d Rox o

 

Gráfico IV. 4. Pressão por Resíduos Urbanos (Psololixo) 
 

 Resíduos Industriais (Psoloresíduo)  

Este indicador foi proposto para avaliar a produção e a forma de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos industriais. As informações utilizadas, neste parti-

cular, constam do Inventário de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro, operado pela 

FEEMA. Os resíduos são classificados, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (NBR-10.004), em: Classe 1 (perigosos); Classe 2A (resíduos não inertes); e 

Classe 2B (resíduos inertes). 

No município de Nova Iguaçu foram inventariadas um total de 78 indústrias, sen-

do que, destas, apenas 37 apresentaram informações referentes à geração de resí-

duos industriais. Em Duque de Caxias, do total de 136 indústrias inventariadas, ape-

nas 85 possuíam informações relativas a resíduos industriais. Em Belford Roxo, foram 

10 indústrias inventariadas e apenas 06 prestaram informações.  

Em se tratando deste tipo de resíduo, é necessário, inicialmente, classificá-lo, 

quanto à periculosidade, do que resultam os resíduos perigosos, os inertes e os não 

inertes. Evidentemente, a pior situação está relacionada aos perigosos e para a desti-

nação dada aos resíduos desta classe. Assim, os resíduos foram ponderados em fun-

ção da periculosidade (Tabela IV 21) e do tipo de destinação (Tabela IV. 22).  Neste 

caso, o coprocessamento e a incineração tratam-se das melhores alternativas para 

disposição de resíduos industriais.  

Tabela IV. 21. Peso por Classe de Resíduos Industriais 

Definição das Classes Tipo de Resíduo  
Importância 

(%) 

Classe 1 Resíduos perigosos 0,8 

Classe 2A e 2 B  Resíduos não inertes 0,2 

Σ  1,0 
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Tabela IV. 22. Peso por Tipo de Destinação de Resíduos Industriais 

Tipo de destinação Peso atribuído 

Coprocessamento 0 

Incineração 0 

Reciclagem 0,1 

Incorporação 0,1 

Aterro Industrial 0,1 

Aterro Municipal 0,3 

Estocagem e Outros 0,4 

Σ 1,0 

Na Tabela IV. 23 constam os dados referentes à geração e destinação, segundo 

as classes de resíduos e o total por classe.  

Tabela IV. 23. Total de Resíduos Industriais, por Classe, por Municípios (ton./mês)  

Tipo de Disposi-
ção  

Destinação de Resíduos Industriai 

Nova Iguaçu Duque Caxias Belford Roxo 

Classe 1 
Classe 2A 

/2B 
Classe 1 

Classe 
2A/2B 

Classe 1 
Classe 
2A/2B 

Co-
processamento 

- - 205 106 - 32 

Incineração - 0,01 14 74 12 11 

Reciclagem 1375 127 537 1682 133 11 

Incorporação - 82 3 10 - 32 

Aterro Industrial - 0,03 -  235 20 

Aterro Municipal 4 744 1606 4083 - 282 

Estocagem e 
outros 

5 112 1211 386 1 3 

Total 1384 1065 3576 6341 381 391 

Fonte: FEEMA, 2001 

 

Apresenta-se, agora, nos Gráficos IV. 5 a IV.10, os percentuais para cada tipo de 

destinação, por Município e por Classe.  

Total de 2600 ton/mês

Reciclagem

99,35%

Aterro Municipal

0,29%

Estocagem 

0,37%

 
 

Gráfico IV. 5. Percentual de destinação 
de resíduos perigosos, Nova Iguaçu 

Gráfico IV. 6. Percentual da destinação dos 
resíduos Classes 2A e 2B, Nova Iguaçu 

Total de 899,59 ton/mês

Aterro Municipal

69%

Reciclagem

12%

Incorporação

8%

Outros

4%

Incineração

0,01%
Estocagem

7%
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Total de 3.574,17 ton/mês

Estocagem

22%

Reciclagem

15%Aterro 
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Outros
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Incineração
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Coprocessam

ento

5,7%
 

Total de 6340,13 ton/mês
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Gráfico IV. 7. Percentual de destinação 

de resíduos perigosos, D. de Caxias 
Gráfico IV. 8. Percentual da destinação dos 
resíduos Classes 2A e 2B, Duque Caxias 

 

Total de 380,74 ton/mês

Reciclagem

35%

Aterro 

Industrial

61,7%
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Total de 389,22 ton/mês
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Industrial

5%
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Reciclagem
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3%
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Gráfico IV. 9. Percentual de destinação 
dos resíduos perigosos, Belford Roxo 

Gráfico IV. 10. Percentual da destinação 
de resíduos Classes 2A e 2B, B. Roxo 

 

Os pesos estabelecido por tipo de destinação (Tabela IV. 22), são aplicadas aos 

percentuais apresentados nos Gráficos IV. 5 a IV.10, por município e por classe (Tabe-

la IV. 24), segundo a representação matemática que se segue: 

Psoloresíduo = Σ (qi . pi) 

onde: qi = porcentagem de resíduo por tipo de destinação, por município, por classe 

          pi = peso atribuído em função da pressão pelo tipo de destinação  

Tabela IV. 24. Pressão por Tipo de Disposição, Nova Iguaçu (%)  

Tipo de Dispo-
sição 

Nota 

Nova Iguaçu 
 Nota 

Nova Iguaçu 

Classe 1 Classe 2 A e 2B 

Co-
processamento 

0 - - 0 - - 

Incineração 0 - - 0 0,01 - 

Reciclagem 0,1 99,35 9,93 0,1 12,0 1,2 

Incorporação 0,1 - - 0,1 8,0 0,8 

Aterro Industrial 0,1 - - 0,1 - - 
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Aterro Municipal 0,3 0,29 0,09 0,3 69 20,7 

Estocagem e 
outros 

0,4 0,36 0,15 0,4 11,0 4,4 

Psoloresíduo  100% 10,17  100% 27,10 

 

Os resultados obtidos na Tabela IV. 24 expressam a pressão no ambiente por 

classe de resíduo, ou seja, a Classe 1 representa uma pressão de 10,17 e a Classe 

2A e 2B representam juntas, uma pressão igual a 27, 10.  

Para se ter um valor representativo da pressão total por resíduos industriais em 

Nova Iguaçu, foram aplicadas os pesos definidos em função do potencial poluidor dos 

resíduos Classe 1 face aos da Classe 2A e 2B (Tabela IV. 21),  obtendo-se, assim, 

uma pressão de 13,56, como mostrado na Tabela IV. 25. 

Tabela IV. 25. Pressão por Classe de Resíduos Industriais, Nova Iguaçu (%) 

Classe de Resíduos Psoloresíduo/Disposição Peso Psoloresíduo/Classe 

Classe 1 10,17 0,8 8,14 

Classe 2A e 2 B 27,10 0,2 5,42 

Psoloresíduo -  13,56 

 

Em seguida, as mesmas operações são realizadas para Duque de Caxias e, pos-

teriormente, para Belford Roxo.  

Em Duque de Caxias, os resultados obtidos na Tabela IV. 26 expressam a pres-

são no ambiente por classe de resíduo, ou seja, a Classe 1 representa uma pressão 

de 28,6 e a Classe 2A e 2B representam juntas, uma pressão igual a 24,17.  

Ainda, para Duque de Caxias obteve-se uma pressão total de 27,72, como mos-

trado na Tabela IV. 27.  

Tabela IV. 26. Pressão por Tipo de Disposição, Duque de Caxias (%) 

Tipo de Dispo-
sição 

Nota 
Duque de Caxias 

Peso 
Duque de Caxias 

Classe 1 Classe 2 A e 2B 

Co-
processamento 

0 5,6 - 0 2,1 - 

Incineração 0 0,4 - 0 1,0 - 

Reciclagem 0,1 15,0 1,5 0,1 27,2 2,7 

Incorporação 0,1 - - 0,1 0,2 0,02 

Aterro Industrial 0,1 - - 0,1 - - 

Aterro Municipal 0,3 45 13,5 0,3 63,5 19,05 

Estocagem e 
Outros 

0,4 34,0 13,6 0,4 6,0 2,4 

Psoloresíduo  100% 28,6  100% 24,17 
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Tabela IV. 27. Pressão por Classe de Resíduos Industriais, Duque de Caxias (%)  

Classe de Resíduos Psoloresíduo/Disposição Peso Psoloresíduo/Classe 

Classe 1 28,6 0,8 22,88 

Classe 2A e 2 B 24,17 0,2 4,84 

Psoloresíduo -  27,72 

 

Em Belford Roxo, os resultados obtidos na Tabela IV. 28 expressam a pressão 

no ambiente por classe de resíduo, ou seja, a Classe 1 representa uma pressão de 

28,6 e a Classe 2A e 2B  de 24,17 e representam juntas, uma pressão igual a 27, 72,  

Ainda, para Belford Roxo obteve-se uma pressão total de 39,37, como mostrado 

na Tabela IV. 29.  

Tabela IV. 28. Pressão por Tipo de Disposição, Belford Roxo (%)  

Tipo de Dispo-
sição 

Nota 
Belford Roxo 

Peso 
Belford Roxo 

Classe 1 Classe 2 A e 2B 

Co-
processamento 

0 - - 0 8,0 - 

Incineração 0 3,1 - 0 3,0 - 

Reciclagem 0,1 35,0 3,5 0,1 3,0 0,3 

Incorporação 0,1 - - 0,1 8,0 0,8 

Aterro Industrial 0,1 61,7 6,17 0,1 5,0 0,5 

Aterro Municipal 0,3 - - 0,3 72,0 21,6 

Estocagem e 
Outros 

0,4 0,2 0,08 0,4 1,0 0,4 

Psoloresíduo  100% 9,75  100% 23,6 

 

Tabela IV. 29. Pressão, por Classe de Resíduos Industriais, Belford Roxo(%) 

Classe de Resíduos Psoloresíduo/Disposição Peso Psoloresíduo/Classe 

Classe 1 9,75 0,8 7,8 

Classe 2A e 2 B 23,6 0,2 4,72 

Psoloresíduo -  12,52 

Tem-se, então, que os valores 13,56 para Nova Iguaçu, 27,72 para Duque de 

Caxias e 12,52 para Belford Roxo representam a pressão sobre o ambiente em decor-

rência do total de resíduos industriais gerados, por município. Esses valores são apli-

cados, a seguir, nos respectivos gráficos. 
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Gráfico IV. 11. Pressão no Solo por Resíduos Industriais (Psoloresíduos) 

Uso do Solo (Psoloveg.) 

Para este indicador foram utilizadas as informações do IQM-Verde, da Fundação 

CIDE (2001). Ele expressa a pressão causada pelo ambiente construído e pelas ativi-

dades produtivas da zona rural. Considerou-se tanto as áreas destinadas à ocupação 

urbana, quanto aquelas utilizadas à atividades agrícolas e pastagens, as áreas degra-

dadas53 (Tabela IV. 30). Neste caso a medida do indicador é direta: o percentual total 

das áreas ocupadas. Assim, em Nova Iguaçu esse total é de 57,98; o de Duque de 

Caxias igual a 57,78 e Belfort Roxo atinge 96,33. Estas medições estão expressas no 

Gráfico IV. 12. Destaca-se nesse resultado a elevada antropização de Belford Roxo e, 

de certa forma surpreendente, a ocupação do solo em D.Caxias, comparativamente a 

Nova Iguaçu, onde, sabe-se, há expressivas áreas de preservação. 

Tabela IV. 30. Usos do Solo (%) 

Tipologia Nova Iguaçu Duque de Caxias Belford Roxo 

 km2 % km2 % km2 % 

Área agrícola 15,30 2,94 11,33 2,44 1,44 1,81 

Pastagem 103,32 19,85 70,10 15,09 4,48 5,62 

Área urbana 159,59 30,66 185,23 39,87 67,98 85,20 

Áreas degradadas 23,58 4,53 1,77 0,38 2,95 3,70 

Psoloveg  57,98  57,78  96,33 

   Fonte: CIDE, 2001 

                                                
53

 Área desmatada que se encontra em estágio avançado de degradação. Localizada principalmente em morros e 

encostas, junto à vegetação secundária propriamente dita ou dentro da área urbana, apresenta dificuldades para sepa-

rá-la de ambas as classes, em função da escala adotada. Esta degradação está, na maior parte dos casos, associada 

às pressões antrópicas decorrentes da expansão urbana, caracterizando-se por apresentar, na maioria dos casos, 

cobertura de ervas e gramíneas e ocorrência de indivíduos arbustivos ou arbóreos isolados. 
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Gráfico IV. 12. Pressão no Solo pelo Uso (Psoloveg.) 

 Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM)  

Em função das características ambientais da área de estudo, determinou-se o 

grau de importância para os indicadores parciais, variando de 0 a 1, para a formação 

do IPAM. (Tabela IV 31). Embora se considere todos os indicadores de pressão sele-

cionados relevantes para expressar as condições ambientais na região, há duas ques-

tões mais críticas envolvendo os municípios em análise e, especificamente, a região 

hidrográfica da Baía de Guanabara. A primeira refere-se à poluição causada por lan-

çamento de esgotos doméstico sem tratamento adequado; e a segunda, a poluição do 

ar, em função das emissões na Bacia Aérea III. Assim, optou-se por um peso maior 

para caracterizar a pressão causada por esses dois indicadores.  

Tabela IV. 31. Grau de Importância dos Indicadores de Pressão (%) 

Fontes de Pressão Importância 

Emissões Industriais (Parindústira) 0,20 

Emissões Veiculares (Parveículo), 0,15 

Esgotos Domésticos (Páguaesgoto), 0,35 

Resíduos Urbanos (Psololixo), 0,10 

Resíduos Industriais (Psoloresíduos) 0,10 

Uso e Ocupação do Solo (Pveguso). 0,10 

Total 1,00 

De forma que o Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM) é expresso pelo 

somatório da média ponderada desses indicadores, como expresso na equação 1.  

Equação (1): 

 

IPAM = Σ 0,20 Parindústria + 0,15 Parveículo + 0,35 Páguaesgoto + 0,10 Psololixo + 0,10 Psoloresíduos + 0,10  Pvegu-

so 
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As respectivas medições das pressões dos indicadores estão apresentadas na 

Tabela IV. 31: Assim, o Índice de Pressão encontrado para Nova Iguaçu é de 18,60; 

para Duque de Caxias, de 36,60, e para Belford Roxo, de 25,17. 

Tabela IV. 32. Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM) 

Ambiente 
Natural 

Indicadores 
de Pressão 

Indicador 
Grau de 

Importância 

Índice de Pressão 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Ar 
Parindústria 6,51 77,75 0,57 0,20 1,30 15,55 0,11 

Parveiculo 6,20 7,40 0,80 0,15 0,93 1,11 0,12 

Água Páguaesgoto 23,84 24,85 25,01 0,35 8,34 8,70 8,75 

Solo 
Psololixo 8,71 26,89 53,05 0,10 0,87 2,69 5,31 

Psoloresíduo 13,56 27,72 12,52 0,10 1,36 2,77 1,25 

Cobertura 
Vegetal 

Psoloveg 57,98 57,78 96,33 0,10 5,80 5,78 9,63 

IPMA - - - - - 18,60 36,60 25,17 

 

Foi proposta uma classificação para este índice parcial, como consta da Tabela 

IV. 33. A Tabela IV. 34 já apresenta a classificação realizada. 

 

Tabela IV. 33. Faixa de Classificação para o IPAM 

Classificação  Faixa 

Ótimo 0-15 

Bom 15-30 

Regular 30-50 

Ruim 50-75 

Crítico 75-100 

 

Tabela IV. 34. Classificação do Índice de Pressão Ambiental Municipal (IPAM) 

Municípios Índice de Pressão (IPAM)  

Nova Iguaçu 18,60 Bom 

Duque de Caxias 36,60 Regular 

Belford Roxo 25,17 Bom 

 

4. 3.2.2 Índice de Estado do Ambiente Municipal (IEMA) 

A seguir, serão calculados os indicadores de estado do meio ambiente, ou seja, 

o estado dos recursos naturais, oferecendo-se um panorama da situação e inferindo-

se sobre seus efeitos na saúde da população e nos ecossistemas, mas, principalmen-

te, avaliando as respostas às pressões identificadas, ou seja, a efetividade das polít i-

cas públicas da região.  

Para a construção do Índice de Estado Ambiental Municipal (IEAM) são descritas 

e calculadas o estado do ambiente, considerando os elementos essenciais ― ar, água 
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e cobertura vegetal Os indicadores que compõem este índice seguirão a seguinte no-

tação: 

Ei onde: E – indicador do estado do ambiente após as pressões recebidas 

i - elemento do ambiente avaliado 

O IQMA será construindo com base nos seguintes indicadores: da qualidade do ar 

(Ear), da qualidade da água dos rios (Erios), e da cobertura vegetal (Eveg). 

As medições dos indicadores serão representadas por um número, variando de 0 

a 100, neste caso, um número mais próximo de 100 representa uma melhor qualidade 

ambiental. A seguir, serão detalhados cada um dos componentes do IEMA e, posteri-

ormente, o próprio IEMA. 

 Qualidade do Ar (Ear) 

Nesta aplicação foi utilizado o ‗Índice de Qualidade do Ar‖ (IQAr), calculado pela 

FEEMA (2006), que expressa a evolução anual dos seguintes indicadores de qualida-

de do ar: material particulado em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbo-

no, oxidantes fotoquímicos, expressos como ozônio, hidrocarbonetos totais e óxidos 

de nitrogênio.  

Para a realização do diagnóstico da qualidade do ar faz-se a comparação das 

concentrações medidas, nas estações automáticas ou manuais, com os padrões esta-

belecidos
54

 pela Resolução CONAMA 03/90 (Tabela IV. 35). 

Tabela IV. 35. Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 

Indicadores Tempo de Amostragem 
Padrão Primário 

(μg/m
3
) 

Padrão Secun-
dário 

(μg/m
3
) 

Partículas Totais em Suspensão 
(PTS) 

24 Horas
1
 240 

3
 150  

MGA
2
 80  60  

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 Horas

1
 365  100  

MAA
3
 80  40  

Monóxido de Carbono (CO) 
1 Horas

1
 35  35 ppm 

8 Horas
1
 9 ppm 9 ppm 

Ozônio (O3) 1 Horas
1
 160 160  

 

                                                
54

 O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), na Resolução 03/90, define que ―são padrões de qualidade do 

ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral‖.  
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Fumaça MAA
3
 60  40  

Partículas Inaláveis (PM10) 
24 Horas

1
 150  150  

MAA
3
 50  50  

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
1 Horas

1
 320  190  

MAA
3
 100 100  

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2) Média Geométrica Anual 
(3) Média Aritmética Anual  

Fonte: FEEMA, 2004 

Na Tabela IV. 36 as faixas de concentrações que definem a qualificação do ar, 

por poluentes monitorados. A qualidade do ar de uma estação que monitora vários 

poluentes é determinada, não pela qualificação geral destes e sim, pela pior qualifica-

ção apresentada por qualquer um dos poluentes. 

Tabela IV. 36. Faixas de Concentração do ―Índice de Qualidade do Ar‖ 

Poluentes 
Período Consi-

derado 

Faixas de Concentração e Qualificação do Ar 

Boa Regular Inadequada Má Péssima Crítica 

Dióxido de 
enxofre 

valor médio 
diário (μg/m

3
) 

Até 80 81 a 365 366 a 800 
801 a 
1600 

1601 a 
2100 

Acima 
de 

2100 

Partículas 
totais em 
suspensão 

valor médio 
diário (μg/m

3
) 

Até 80 81 a 240 241 a 375 
376 a 
625 

626 a 875 
Acima 
de 875 

Partículas 
inaláveis 

valor médio 
diário (μg/m

3
) 

Até 50 51 a 150 151 a 250 
251 a 
420 

421 a 500 
Acima 
de 500 

Monóxido de 
carbono 

valor médio 8 h 
corridas (ppm) 

Até 4,5 4,6 a 9,0 9,1 a 15 
15,1 a 

30 
30,1 a 40 

Acima 
de 40 

Ozônio 
valor médio de 
1 hora (μg/m

3
) 

Até 80 81 a 160 161 a 200 
201 a 
800 

801 a 
1000 

Acima 
de 

1000 

Dióxido de 
nitrogênio 

valor médio de 
1 hora (μg/m

3
) 

Até 100 101 a 320 321 a 1130 
1131 a 
2260 

2261 a 
3000 

Acima 
de 

3000 

Classificação 
do Efeito 

- 
Seguro 
à saúde 

Tolerável 
Imprópria ao 

bem estar 
Ofensivo à saúde 

 

Na Tabela IV. 37 o ―Índice de Qualidade do Ar‖ calculado, pela FEEMA. Os valo-

res representam o percentual da qualidade do ar registrada pelo monitoramento, ao 

longo do ano. Em Nova Iguaçu, o cálculo considerou o resultado das estações auto-

mática e manual, que, no caso, apresentaram os mesmos resultados, ou seja, 95% do 

tempo a qualidade do ar foi classificada como sendo ―Boa‖, e apenas em 5%,como 

―Regular‖, ou seja, dentro dos padrões.  

Em Duque de Caxias os resultados são apresentados para as 4 (quatro) esta-

ções automáticas, localizadas nos bairros de Campos Elíseos, Pilar, Jardim Primavera 

e São Bento. A qualidade do ar variou entre ―Boa‖ e ―Inadequada‖, como pode ser 

verificado pelos percentuais indicados. Com maior número de violações registrado, 

significa que os resultados com classificação acima de ―Regular‖ ultrapassaram o limi-

te padrão de qualidade do ar, estabelecido na Resolução CONAMA 03/90.  
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Tabela IV. 37. ―Índice de Qualidade do Ar‖, por Município, por Ano (%). 

 Nova Iguaçu Duque Caxias Belford Roxo 

Classificação da Quali-
dade do Ar 

M
a
n
u
a
l 

A
u
to

m
á
ti
c
a
 

C
.E

lí
s
e
o
s
 

P
ila

r 

J
.P

ri
m

a
v
e
r

a
 

S
. 

B
e
n
to

 

M
a
n
u
a
l 

Boa  95 95 25 45 30 28 90 

Regular 5 5 60 37 50 50 10 

Inadequada - - 15 18 20 22 - 

Má - - - - - - - 

Péssima - - - - - - - 

Crítica - - - - - - - 

Nota: Resultados com classificação acima de Regular ultrapassam o limite padrão de qualidade do ar, estabelecido na 
Resolução CONAMA 03/90. A referida legislação também estabelece que resultados que atinjam as qualificações de 
Má, Péssima e Crítica indicam a ocorrência de situações agudas de poluição do ar. 

Fonte: FEEMA, 2006 

A seguir, para estabelecer uma medição para o indicador de qualidade do ar, 

com base no IQar da FEEMA, foram dados pesos para as respectivas classificações, 

como consta da Tabela IV.38. Posteriormente, identificou-se a medição que expressa 

a qualidade do ar, nos municípios, segundo a seguinte notação: 

Ear = Σ (qi . pi)    

onde: qi = percentuais da classificação da qualidade do ar, por município  

       pi = peso atribuído a cada uma das classificações da qualidade do ar  

Tabela IV. 38. Peso por Classificação da Qualidade do Ar  

Parâmetro Nota 

Boa  0,3 

Regular 0,3 

Inadequada 0,1 

Má 0,1 

Péssima 0,1 

Crítica 0,1 

Na Tabela 39, o resultado do indicador de qualidade do ar expresso para cada 

município: 98,5 para Nova Iguaçu e 97 para Belford Roxo. Para Duque de Caxias, 

dentre os resultados encontrados, foi selecionado o valor de 74, pois expressa a pior 

condição ambiental. O Gráfico IV. 13 sintetiza os resultados para os três municípios 

avaliados. 

Tabela IV. 39. Cálculo do Indicador de Estado de Qualidade do Ar, por Município  

 
 Nova Iguaçu Duque Caxias 

Belford 
Roxo 

Classificação da 
Qualidade do Ar 
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Boa  0,4 38.0 38,0 10,0 18,0 12,0 11,2 36,0 

Regular 0,2 1,0 1,0 12,0 7,4 10,0 10,0 2,0 

Inadequada 0,1 - - 1,5 1,8 2,0 2,2 - 
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Má 0,1 - - - - - - - 

Péssima 0,1 - - - - - - - 

Crítica 0,1 - - - - - - - 

  39,0 39,0 23,5 27,2 24,0 23,4 38,0 

Ear  39,0 23,4 38,0 
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Gráfico IV. 13. Indicador de Estado de Qualidade do Ar, nos Municípios (Ear) 

A qualidade do ar é estudada desde 1967 no ERJ, quando foram instaladas as 

primeiras estações de monitoramento. Desde então, várias ações foram desenvolvi-

das, do que resultou melhoria da qualidade do ar. Todavia, os níveis de concentração 

de material particulado vêm, ao longo dos anos, revelando níveis acima do padrão 

ambiental. Em 2006, data do último relatório da FEEMA, na RMRJ, mais de 50% das 

médias anuais obtidas na rede de partículas totais em suspensão e de 64% das mé-

dias obtidas na rede de partículas inaláveis, ultrapassaram o limite padrão. As maiores 

concentrações médias anuais, assim como o maior número de violações do padrão 

diário, foram registradas nas áreas norte e leste da RMRJ (Baixada Fluminense e São 

Gonçalo). Das quatro bacias aéreas, a Bacia Aérea III, onde se situam os municípios 

em avaliação, é a que concentra a maior quantidade de fontes emissoras, sendo as-

sim a mais degradada em termos de qualidade do ar (Gráfico IV.14). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. 14. Participação das Emissões por Bacias Aéreas (Pires, 2005) 

34%

1%
58%

7%
Bacia I

Bacia II

Bacia III

Bacia IV



238 238 

 Qualidade da Água (Eágua) 

Para calcular a qualidade da água da bacia da Baía de Guanabara, inicialmen-

te foram estabelecidos os critérios para seleção dos rios, quais sejam: 

 o rio deve banhar mais de um dos municípios selecionados; 

 devem estar disponíveis dados de monitoramento; e 

 deve estar caracterizada sua importância regional. 

Assim, com base nesses critérios, foram selecionados: 

 o rio Iguaçu, que corta os 3 municípios e tem 2 pontos de monitoramento 

(IA 260 e IA 261); 

 o rio Sarapui, que corta os 3 municípios e tem 1 ponto de monitoramento 

(SP 300); 

 o rio Saracuruna e o rio Estrela, que apesar de só passarem em Duque de 

Caxias, são rios importantes na região e contam com 1 ponto de monitora-

mento (SC 420 e o ES 400); e 

 o rio Inhomirim, que deságua no rio Estrela e apresenta 1 ponto de monito-

ramento (IN 460)  

A Figura IV. 9 mostra a rede de monitoramento, da FEEMA, na região da BG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV. 9. Rede de Monitoramento da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 

Fonte: FEEMA, 1998 
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Na Tabela IV. 40, os dados de monitoramento para os pontos de amostragem 

nos respectivos rios selecionados. 

Tabela IV. 40. Dados de Qualidade de Água nos Rios Selecionados 

Parâmetros 

Média obtida de 1997 a 2003  

Estrela Iguaçu Inhomirim Saracuruna Sarapui 

ES400 IA260 IA261 IN 460 SC420 SP300 

Colif. Fec. 34,63 21907 3703 70,15 72,63 25,7 

pH 6,875 6,795 6,72 6,665 6,58 7,15 

DBO 13,64 18,018 18,15 13,69 10,02 24,775 

Nitrog.T 4,815 7,578 6,18 3,18 2,262 11,82 

Nitrog 
Amoniacal 

2,636 3,408 3,471 0,894 1,229 6,076 

Nitrato 0,161 0,077 0,049 0,296 0,201 0,046 

Fosf.T 1,189 1,625 1,54 0,545 0,66 2,1 

Temp 24,575 26,02 25,7 24,49 24,57 25,7 

Turbidez 13,125 16,36 12 13,125 16,36 18,43 

Res.NFT 38,67 28,25 39,013 26,83 21,99 58,68 

OD 1,605 0,29 0,29 2,65 2,69 0,39 

Fonte: FEEMA, 2004 

Neste caso, todo o calculo teve como referência o ―Índice de Qualidade de Água‖ 

(IQA), utilizado pela CETESB. Para avaliar a qualidade de água dos principais corpos 

receptores dos municípios envolvidos, considerou-se que quanto maior o valor obtido, 

melhor é a qualidade da água: 

IQA = pin . qi wi 

               i =1 

onde:   qi = qualidade de cada parâmetro obtido  

wi = peso correspondente ao parâmetro, varia de 0 a 1 (conforme tabela 

abaixo) 

n = número de parâmetro que entram no calculo 

            pi = produtório qi wi
 (i.e. q1w1.q2w2.... qnwn) 

 

Na Tabela IV. 41 os pesos estabelecidos para cada um dos parâmetros de 

qualidade de água utilizados e na Tabela IV 42, a classificação em função dos resulta-

dos do IQA.  
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Tabela IV. 41. Peso dos Parâmetros Analisados (IQA/CETESB) 

Parâmetro Peso 

DBO 0,10 

OD 0,17 

pH 0,12 

Coliformes Fecais 0,15 

Nitrogênio Total 0,10 

Fósforo Total 0,10 

Temperatura 0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo NFT 0,08 

Fonte: CETESB, 1985. 

Tabela IV. 42. Classificação dos Corpos D‘Água (IQA/CETESB) 

Classificação IQA/CETESB 

Ótima 80 -100 

Boa 52 – 79 

Aceitável 37 – 51 

Ruim 20 – 36 

Péssima 0 – 19 

Fonte: CETESB, 1985. 

 

Na Tabela IV 43, consta o resultado do cálculo considerando-se os pesos esta-

belecidos para os respectivos parâmetros.  

Tabela IV. 43. ―Índice de Qualidade de Água‖ para os Rios Selecionados 

Parâmetros 

Estrela Iguaçu Inhomirim Saracuruna Sarapui 

ES400 IA 260 IA261 IN460 SC420 SP300 

Colif. Fec. 1,702 23,14 3,429 1,891 1,902 1,627 

pH 1,26 1,259 1,257 1,256 1,254 1,266 

DBO 1,298 1,335 1,336 1,299 1,259 1,378 

Nitrog.T 1,17 1,224 1,199 1,123 1,085 1,28 

Fosf.T 1,017 1,050 1,044 0,941 0,959 1,077 

Temp 1,377 1,385 1,384 1,377 1,377 1,384 

Turbidez 1,229 1,251 1,220 1,228 1,251 1,263 

Res.NFT 1,339 1,306 1,192 1,301 1,280 1,385 

OD 1,084 0,81 0,81 1,180 1,183 0,852 

“IQA”
 

8,14 91,62 11,75 8,46 8,15 8,07 

 

Como pode-se observar na Tabela IV. 43, o único rio classificado como ―Ótimo‖ é 

o rio Iguaçu, mas somente em um trecho (IA 260), imediatamente após o rio cruzar a 

Cidade de Nova Iguaçu. Esse é o resultado para o município (91,62). Para Duque de 

Caxias, escolheu-se o IA-261 (11,75), por tratar-se de ponto de monitoramento situado 
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à juzante da REDUC. Para Belford Roxo, tem-se no rio monitorado, o Sarapuí 

(SC420), onde se obteve 8,07. O Gráfico IV. 15 expressa os resultados obtidos. 

Tabela IV. 44. Classificação do Índice de Qualidade de Água  

Rios IQA Classificação Município 

Estrela (ES400) 8,14 Péssima D. Caxias 

Iguaçu 1 (IA 260) 91,62 Ótima N. Iguaçu 

Iguaçu 2 (IA261) 11,75 Péssima D. Caxias 

Saracuruna (IN460) 8,15 Péssima D. Caxias 

Sarapuí (SC420) 8,07 Péssima B. Roxo 

Inhomirim (SP300) 8,46 Péssima D. Caxias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. 15. Indicador de Estado da Qualidade da Água dos Rios 

 Cobertura Vegetal (Eveg) 

O Estado do Rio de Janeiro possuía, originalmente, a maior parte de sua superfí-

cie coberta por vegetação de Mata Atlântica (florestas e ecossistemas associados, 

como vegetação de restinga e mangue, em seu conjunto denominado ―Domínio da 

Mata Atlântica‖). A forma como se processou a ocupação do solo, porém, determinou 

a extinção de um percentual significativo do bioma, levando à formação de um mosai-

co de matas que se distribuem de forma irregular no espaço, mas com nítida concen-

tração nas regiões serranas do interior do Estado (CIDE, 2003). 

Na bacia drenante à BG, a redução da cobertura florestal foi igualmente extensa, 

sobretudo por se tratar de uma área onde o relevo (predominantemente de baixadas) 

favoreceu a ocupação do espaço. As matas residuais se concentram, principalmente, 

em regiões de relevo dissecado, como os contrafortes da serra do Mar, tendo desapa-

recido, quase que por completo, nas áreas de baixadas e no seu entorno, como pode 

ser constatado no mapa que se segue (Figura IV. 10). 
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Figura IV. 10. Mapa da Cobertura Vegetal na Região da Baía de Guanabara 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2008 com base FEEMA 

As conseqüências da erradicação da vegetação nativa são óbvias e negativas. 

Áreas de declividade acentuada podem favorecer a erosão do solo e o deslizamento 

de encostas, com soterramento de casas, assoreamento de córregos e rios, bem co-

mo a interdição de estradas etc. Nas áreas de baixadas, são as enchentes que cau-

sam maiores transtornos, como resultado da perda da capacidade de retenção do ex-

cesso de água pelo solo (SERLA, 2000).  

Desse modo, com o desaparecimento de extensas áreas verdes, os serviços 

ambientais deterioram-se, assim como a capacidade de auto-recuperação do meio 

ambiente. Portanto, municípios que detêm maiores índices de cobertura vegetal, po-

tencialmente resguardam melhor qualidade de vida, na medida em que a presença de 

melhores e mais extensos tratos florestais preservam a qualidade e volume da rede 

hídrica, resguardam o solo de processos erosivos, possibilitam uma melhor e maior 

renovação do ar, amenizam temperaturas e restringem acidentes em áreas considera-

das de risco ambiental. 

Para este indicador foram utilizadas as informações do IQM-Verde, da Fundação 

CIDE (2001). Ele estabelece uma associação entre a área, de um dado município, 

coberta por vegetação nativa e a área total do município.  

Neste caso, a totalidade da área a ser considerada como representativa da co-

bertura vegetal em Nova Iguaçu corresponde ao somatório das áreas ocupadas pelas 

formações florestais e pioneiras e pela vegetação secundária:  

Eveg. = ∑ qi, onde: qi é expresso pela cobertura vegetal (%) 
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No resultado, na Tabela IV 45, Nova Iguaçu tem 41,51%, contra 41,89%, de Du-

que de Caxias e 3,38%, de Belford Roxo. No mapa mostrado anteriormente (Figura IV. 

10), é possível verificar a cobertura vegetal desses municípios. A situação de Belford 

Roxo pode realmente ser considerada crítica. Apenas a titulo de exemplo, a identifica-

ção de um ―índice ótimo‖, levando em consideração a maior taxa de cobertura florestal 

observada dentre os 15 municípios da BG, é do município Magé, onde a cobertura 

florestal ocupa 48,28 % de seu território (CIDE, 2001). 

Os percentuais relativos a cada município, podem ser visualizados na Tabela IV. 

45 e no Gráfico IV 16.  

Tabela IV. 45. Cobertura Vegetal, por Município  

Tipologia 
Nova Iguaçu Duque de Caxias Belford Roxo 

km
2
 % km

2
 % km

2
 % 

Formações florestais 171,14 32,88 120,92 25,85 0,00 0,00 

Formações pioneiras 6,61 1,27 42,65 9,18 0,03 0,04 

Vegetação secundária 38,31 7,36 31,87 6,86 2,67 3,34 

Eveg - 41,51 - 41,89 - 3,38 

Formações florestais: são constituídas pelas florestas ombrófilas (em que não falta umidade durante o ano) e esta-

cionais (em que falta umidade num período do ano) situadas tanto na região amazônica quanto nas áreas extra-

amazônicas, mais precisamente na Mata Atlântica. 

Vegetação secundária: A Resolução CONAMA nº 010, de 1/10/1993, assim define Vegetação Secundária ou em Re-

generação: ―vegetação resultante dos processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação 

primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária‖. 

Formações pioneiras: abrigam a vegetação das restingas, dos manguezais e dos alagados, além das áreas de tensão 

ecológica, onde ocorrem os contatos entre tipos de vegetação, e os chamados refúgios vegetacionais onde a vegeta-

ção em geral é constituída por comunidades relíquias.  

 Fonte: CIDE, 2001 
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Gráfico IV. 16. Indicador de Estado da Cobertura Vegetal, por Município  
 

 Índice de Estado do Ambiente Municipal (IEAM)  

A seguir, será calculado o IEAM. Em função das características ambientais da área 

de estudo, determinou-se os graus de importância para os indicadores parciais, vari-

ando de 0 a 1, para a formação do IEAM. A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) 

recém lançou o ICMS-Verde. Como critério para repasse dos recursos previstos esta-
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beleceu que 45% corresponde à áreas conservadas; 30% à qualidade da água; e 25% 

ao controle de resíduos urbanos. Esses poderiam ser os percentuais aqui adotados, 

todavia, na região em estudo, a qualidade do ar é igualmente um indicador considera-

do crítico, de forma que será mantida apenas uma equiparação nos pesos estabeleci-

dos para cada indicador de estado do ambiente (Tabela IV 48). 

Tabela IV. 46. Grau de Importância dos Indicadores de Estado do Ambiente  

Estado do Ambiente 
Importância 

 (%) 

qualidade do ar (Ear)  0,30 

qualidade da água rios (Eágua) 0,35 

cobertura vegetal (Eveg). 0,35 

Total 1,00 

De forma que o Índice de Estado Ambiental Municipal (IEAM) é expresso pelo so-

matório da média ponderada desses indicadores, como expresso na equação 2.  

Equação (2) 

 

As respectivas medições dos indicadores de estado são apresentadas na Tabela 

IV. 47: em Nova Iguaçu é de 58,30; em Duque de Caxias, de 25,79, e em Belford Ro-

xo, de 15,40. 

Tabela IV. 47. Cálculo do Índice de Estado do Ambiente Municipal 

Ambiente 
Natural 

Indicado-
res de 
Estado 

Indicador Grau 
Impor
por-
tân-
cia 

Índice de Estado 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Nova 
Iguaçu 

Duque 
Caxias 

Belford 
Roxo 

Ar Ear 39,0 23,4 38,0 0,30 11,70 7,02 11,40 

Água Eágua 91,62 11,75 8,07 0,35 32,07 4,11 2,82 

Cobertura 
Vegetal 

Eveg 41,51 41,89 3,38 0,35 14,53 14,66 1,18 

IQMA - - - - - 58,30 25,79 15,40 

 

Foi proposta uma classificação para este índice parcial, como consta da Tabela 

IV. 48. A Tabela 51, por sua vez, já apresenta a classificação final realizada. 

 

Tabela IV. 48. Faixa de Classificação para o IEAM 

Classificação  Faixa 

Ótimo 85-100 

Bom 70-85 

Regular 50-70 

Ruim 25-50 

Crítico 0-25 

 

IEMA  =  Σ   0,30 Ear + 0,35 Eágua  + 0,35 Eveg 
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Tabela IV. 49. Classificação do Índice de Estado do Ambiente Municipal (IEAM) 

Municípios Índice de Pressão (IPAM)  

Nova Iguaçu 58,30 Regular 

Duque de Caxias 25,79 Ruim 

Belford Roxo 15,40 Crítico 

 

4. 3.2.3. Identificação do Índice Ambiental Municipal (IAM) 

O Índice Ambiental Municipal não será identificado por um dado valor a ser cal-

culado, mas apenas pela representação dos dois índices parciais. A classificação final 

dos indicadores é resultado da combinação das classificações parciais. A escolha den-

tre diferentes classificações deve sempre recair sobre a menos favorável. Na Tabela 

IV. 50, a classificação do IAM.  

Tabela IV. 50. Classificação do Índice Ambiental Municipal  

Municípios Índice de Pressão (IPAM)  Índice de Estado (IEAM) IAM 

Nova Iguaçu 18,60 Bom 58,30 Regular Regular 

Duque de Caxias 36,60 Regular 25,79 Ruim Ruim 

Belford Roxo 25,17 Bom 15,40 Crítico Crítico 

 

Será realizada uma representação gráfica, inspirada na metodologia do Barôme-

tro da Sustentabilidade55. Não há, aqui, qualquer intenção de alterar as características 

originais dessa metodologia, já consagrada internacionalmente, mas de utilizar o que 

pode ser considerado o seu ponto forte, ou seja, o de comunicação imediata de uma 

realidade que se deseja divulgar.  

O medidor gráfico, ou o Monitor Ambiental Municipal, é composto por dois eixos: 

um para o índice de pressão sobre o meio ambiente, que representa o potencial de 

danos ambientais causados pela ação antrópica, e, o outro, para o índice de estado do 

ambiente, que representa a situação atual do meio ambiente. As conclusões sobre 

pressão e estado serão assinaladas com pontos sobre os respectivos eixos. A interse-

ção dos pontos proporcionará uma informação geral sobre a qualidade ambiental no 

município (Gráfico IV. 17). 

                                                
55

 A representação do Barômetro da Sustentabilidade, de Prescott-Allen, é feita em um gráfico bidimensional demons-

trando o estado do bem-estar humano e do ecossistema, indicando uma situação de ―ruim‖ até ‖boa‖ (ver item 3.2.6.2). 

 



246 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV. 17. Monitor Ambiental Municipal 

 

Nos resultados apresentados pode-se observar que Nova Iguaçu se destaca dos 

demais municípios em termos de qualidade do meio ambiente. Tanto o seu Índice de 

Pressão (bom), quanto o seu Índice de Estado (regular) são superiores aos que cor-

respondem aos outros dois municípios, caracterizando uma qualidade ambiental clas-

sificada como ―Regular‖. Embora não seja uma situação desejável, é perfeitamente 

compatível com a realidade ambiental do Município: a questão dos resíduos urbanos 

está muito bem encaminhada; não há poluição do ar industrial expressiva, embora 

tenha uma contribuição expressiva em termos de emissão veicular, dado o tamanho 

da frota; mas há, também, a pressão por conta do lançamento sem tratamento ade-

quando dos esgotos domésticos. Por outro lado, conta com áreas verdes bastante 

significativas, com parte já transformada em área de preservação e conservação am-

biental, iniciativa que, efetivamente, o destaca dos demais municípios. 
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A classificação final ―Crítica‖ de Belford Roxo, dada em função do Índice de Es-

tado, tem dois componentes principais que a explicam: o primeiro, está relacionado 

com a disposição dos resíduos urbanos em vazadouro a céu aberto (lixão); e o segun-

do, por não apresentar mais nenhuma formação florestal, apenas resquícios de forma-

ções pioneiras e secundárias (3,38%). Essa situação contrasta com Duque de Caxias, 

que teve uma classificação apenas ―Ruim‖ no Índice de Estado, pois trata-se de uma 

peculiaridade interessante desse município, o seu elevado percentual de formação 

florestal, as encostas da Serra do Mar, com remanescentes de Mata Atlântico, uma 

situação ainda privilegiada, mas que não conta com nenhuma proteção especial.  

Assim é que, a menos dessa particularidade, os resultados obtidos para Duque 

de Caxias são compatíveis com o seu perfil de destacado Município industrial, no ce-

nário estadual e nacional, o que ficou evidente face às pressões das emissões atmos-

féricas, apresentando um índice de qualidade do ar, que já ultrapassa os padrões es-

tabelecidos na Resolução CONAMA 03, classificado como ―Inadequado‖ em algumas 

situações; e face à geração de resíduos industriais, que se encontram na dependência 

de melhores soluções para disposição final. Também, por conta de sua localização, 

mais próximo à Baía de Guanabara, portanto banhado por rios, em trechos cujas á-

guas já apresentam qualidade extremamente comprometida. Aliás, na região avaliada, 

só foi possível constatar um rio em condições compatíveis com seus usos benéficos, o 

rio Iguaçu, próximo a sua cabeceira, no município que lhe empresta o nome. A carên-

cia de tratamento de esgotos é a principal causa da poluição dos corpos d‘água da 

região e um sério problema de saúde ambiental, comum aos três municípios conside-

rados. Esta é, aliás, uma questão que não se resolverá apenas com o esforço indivi-

dual dos municípios, com já comentado. 

Assim, embora dispondo de uma base limitada de dados e utilizando uma meto-

dologia ainda não consagrada, os resultados apresentados são bastante consistentes 

e promissores. O desafio está em se estabelecer um processo continuo de avaliação, 

que acompanhe as tendências, que possibilite verificar o resultado das respostas, cor-

retivas e preventivas, dadas pelos diferentes agentes responsáveis pela alteração da 

qualidade ambiental dos municípios.  Ao mesmo tempo, a facilidade de comunicação 

do Monitor pode vir a ser um forte instrumento de participação social no acompanha-

mento e avaliação da efetividade das políticas públicas aplicáveis aos municípios. 
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4. 4. Análise dos Resultados da Aplicação do Índice Ambiental Municipal 

A opção pela utilização de indicadores, em contexto de gestão, se não é por me-

ro diletantismo, então, implica, ipso facto, na decisão de utilizar-se alguma modalidade 

de gestão por resultados ou por objetivos, tema que se retomará mais adiante. 

Primeiramente, cabe atestar-se o pleno atendimento aos critérios previamente 

estabelecidos, tanto para concepção da matriz de indicadores (relevância, acessibili-

dade, aplicabilidade, sensibilidade e comparabilidade), quanto para a construção dos 

índices (representatividade holística, contribuição para a promoção da participação 

social, expressividade concernente ao desenvolvimento local sustentável e serventia 

como instrumento de gestão) aplicados à realidade concreta dos Municípios de Nova 

Iguaçu, no primeiro caso, e a Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, na se-

qüência.  

Em segundo lugar, convêm observar que nenhum dos municípios avaliados tem 

um sistema integrado de informações ambientais que permita aos cidadãos exercerem 

efetivamente sua cidadania. A informação bem organizada e disseminada constitui um 

elemento essencial da democracia participativa, ao facilitar as opções racionais dos 

diversos atores sociais. Como observa Dowbor (2006), a ausência de informações 

articuladas para permitir a ação cidadã informada ou a informação sensacionalista, 

orientada apenas para atrair leitores/tele-espectadores/eleitores gera pessoas desori-

entadas, inseguras e sem iniciativa (a informação tem que ser relevante para o que se 

propõe). 

Assim, o desafio é o do ordenamento da informação ― nas metodologias de sis-

tematização e no desenvolvimento de capacidade gerencial ― que a torne compatível 

com as necessidades de quem toma decisões, orientada para a cidadania e apta a 

refletir o desenvolvimento local de forma sustentável. 

O princípio 13 da Carta da Terra já sinaliza para a importância de se ―Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e 

prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça‖. De forma que a questão da democratização dos proces-

sos de tomada de decisão, tornou-se essencial para a própria qualidade de vida em 

sociedade. 

Segundo a UNESCO (1995:280), ―há uma grande diferença entre ter um direito e 

poder exercê-lo. Pessoas pouco informadas se vêm frequentemente privadas dos 
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seus direitos porque lhes falta o poder para o seu exercício...O acesso à informação é 

um direito que temos, como o acesso à justiça, e deveria ser assegurado gratuitamen-

te, como os outros serviços públicos‖  

As diversas iniciativas de sucesso em curso no Brasil, para organizar e divulgar a 

informação, como as da Fundação CIDE, Fundação SEADE, Fundação João Pinheiro, 

IPEA etc., evidenciam que informação relevante está disponível, em diferentes fontes, 

como o IBGE, DIEESE, RIPSA etc., envolvendo áreas como educação, saúde, social e 

ambiental. 

No Estado do Rio de Janeiro há uma série de iniciativas pioneiras que foram de-

senvolvidas, principalmente pelo Governo, como o IQM-Carências, de grande relevân-

cia para os gestores municipais, especialmente. No entanto, essas propostas não con-

sideram as questões ambientais, dando destaque apenas para indicadores de sanea-

mento ambiental, que, embora relevantes, não são suficientes para cobrir a dimensão 

ambiental.  

Por essas e outras razões é que, para que um conjunto de indicadores ambien-

tais seja capaz de refletir os estágios, atual e futuro, das condições socioeconômicas, 

ambientais e de gestão dos municípios, ele deverá estar associado a outros indicado-

res e índices que lhe reforce e amplie a serventia. Nesta tese, esta foi a opção: não 

construir um único índice que refletisse todas essas dimensões, mas utilizar os índices 

setoriais existentes em uma análise comparativa, uma vez que as especificidades são 

muitas e a especialidade é essencial para uma maior riqueza da informação.  

Propõe-se, então, que o Índice Ambiental Municipal seja associado a indicadores 

que lhe complementem, como o IQM-Carências, de responsabilidade da Fundação 

CIDE; o IDHM, do PNUD; e um indicador de gestão, no caso, o investimento per capita 

realizado pelo município, dividido pelo somatório da carga tributária per capta, com  as 

transferências governamentais per capita (federal e estadual), ou seja, investimento 

per capita por receita per capita. Estas informações constam dos relatórios anuais do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE, 2007).  

Há apenas dois dados relacionados com o IQM-Carências para os municípios do 

Rio de Janeiro, incidentes em 1998 e 2005. Nesse intervalo, no ranking geral dos 91 

municípios do Estado, Nova Iguaçu passou do 24º para o 16º lugar, Duque de Caxias, 

do 19º para o 10º e Belford Roxo, do 57º para o 70º, o único a baixar sua colocação no 

período. 

Com relação ao IDH-M, há dados relativos há 1991 e 2000. Nesse intervalo, No-

va Iguaçu passou do 28º (0,706), para o 45º (0,762); Duque de Caxias, do 30º (0,700), 
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para o 52º (0,735); e Belford Roxo, do 58º (0,670), para o 60º (0,742). Todos, mesmo 

aumentando o valor do índice, perderam colocação em relação aos demais municípios 

do Estado. Duque de Caxias foi o que mais perdeu colocação relativa (22). 

A seguir, será feita uma demonstração do que, aqui, se propõe, agregando-se 

indicadores e índices, que poderiam estar presentes em qualquer modalidade de ges-

tão por resultados ou por objetivo (Tabela IV. 51). Para possibilitar uma análise expedi-

ta desses resultados, a cada um dos indicadores foi associada uma classificação (1, 2 

ou 3), indicativa da situação mais favorável, intermediária e mais desfavorável.  

Tabela IV. 51. Classificação dos Municípios segundo Índice Ambiental Municipal 
 

Municípios 

Índice Ambiental Municipal 

IQM-Carências IDH-M 
Investimento per 

capita por Receita 
per capita  

Índice de 
Pressão* 

Índice de 
Estado** 

Nova Iguaçu 
18,60 

(1) 
58,30 

(1) 
48,17 

(2) 
0,762 

(1) 
0,18 
(2) 

Duque de 
Caxias 

36,60 
(3) 

25,79 
(2) 

45,80 
(1) 

0,735 
(2) 

0,21 
(1) 

Belford Roxo 
25,17 

(2) 
15,40 

(3) 
55,08 

(3) 
0,742 

(3) 
0,17 
(3) 

Legenda:  
(1) situação mais favorável (*) maiores valores representam as maiores pressões no ambiente 

(2) situação intermediária (**) maiores valores representam melhores condições do ambiente 
(3) situação mais desfavorável  

 

Ainda que essa tabela possa ser considerada auto-explicativa, cabem algumas 

considerações adicionais. Assim, embora Nova Iguaçu apresente as melhores condi-

ções ambientais e no IDH-M, nos demais indicadores está situado em segunda posi-

ção, em condições próximas a Duque de Caxias, o primeiro colocado em se tratando 

das condições sociais, mas com menor potencial de investimentos, em se tratando de 

gestão, também em relação a Duque de Caxias. O crescimento da Cidade de Nova 

Iguaçu, acentuado nos últimos 40 anos, cobrou seu preço, na forma de ocupações 

irregulares e nas conseqüentes demandas ainda existentes por infra-estrutura urbana. 

Os resultados apresentados por Belford Roxo não foram, em nada, surpreenden-

tes. Pelo contrário, mostraram-se bastante coerentes com a posição desse município, 

que não ocupa nenhuma posição privilegiada, face aos outros dois, à exceção do re-

sultado do índice de pressão no ambiente, posição, neste caso, assumida por Duque 

de Caxias. 

Esse fato, por sinal, vai ao encontro do diagnóstico dos resultados da classifica-

ção dos municípios, no IQM-Carências, no grupamento onde ele se situa Belford Ro-

xo, juntamente com Nova Iguaçu: ―a história por eles vivida não lhes permitiu usufruir 
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nem universalizar os benefícios decorrentes do crescimento econômico. Um alto índi-

ce de carências pode interferir de modo negativo, no tocante à atração de investimen-

tos capazes de promover o crescimento. Do mesmo modo, a falta de equilíbrio entre 

os três níveis (da escala de carências) pode apontar para dificuldades dos municípios 

em criar condições para um desenvolvimento mais igualitário. As dificuldades de supe-

ração desses hiatos podem vir a limitar as oportunidades de uma melhor e maior in-

serção dos municípios nos processos produtivos modernos, em virtude da sofisticação 

tecnológica, da produção, circulação e comercialização e do alto grau de competitivi-

dade requerido pelos circuitos internacionais” (CIDE, 2005).  

Diante do exposto, poder-se inferir que Nova Iguaçu continua a atrair a popula-

ção em função das condições de qualidade de vida que oferece, haja vista sua taxa de 

crescimento anual, superior a de Duque de Caxias, mesmo com todas as oportunida-

des e atratividades econômicas que este último município oferece.  

Duque de Caxias, por sua vez, apresenta oportunidades e possibilidades de 

crescimento, com grande superioridade face aos outros dois municípios, o que está 

refletido nos resultados expressivos dos seus indicadores econômicos. Porém, ambi-

entalmente, está em uma posição nada confortável para a qualidade de vida de seus 

habitantes, com elevada pressão por conta das atividades produtivas. A área verde 

existente ameniza a qualidade ambiental, mas não as condições reais da área urbana 

conurbada com as atividades industriais e submetida a um potencial de risco expressi-

vo.  

Assim, é que o fluxo de atividades atraídas para o município, com a formação do 

Distrito Industrial de Duque de Caxias e, posteriormente, do Pólo Gás-Químico e que 

deverá ainda ampliar-se, com as instalações previstas no PLANGÁS, formam uma 

grande rede de empresas de segunda e terceira geração polarizadas pela REDUC, 

cujos resultados estão evidenciados no IQM-Carências e cujas conseqüências ambi-

entais podem ser igualmente constatadas no Índice Ambiental Municipal. 

Observe-se que o Índice de Estado do Ambiente Municipal (IEAM) apresenta a 

mesma classificação relativa que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), mas 

as posições de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias aparecem invertidas, no Índice de 

Qualidade Municipal (IQM-Carências). 

A explicação para isso pode residir, em parte, no fato de que, tanto as transfe-

rências legais (que independem da qualidade da gestão) quanto os investimentos por 

unidade de receita, de Duque de Caxias, apresentaram, no período, valores quase 3 

(três) vezes superior aos verificados para Nova Iguaçu. Suas menores carências têm a 
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ver, por exemplo, com o fato de ambos serem urbanos e centrais, de terem uma eco-

nomia mais dinâmica e maior facilidade de acesso às novas tecnologias. 

Não se está, aqui, insinuando que a classificação relativa entre municípios deva 

permanecer inalterada, quando se compara resultados globais, da gestão, como um 

todo (IQM-Carências, por exemplo), com resultados setoriais (IAM, por exemplo), mas 

defendendo que cada município defina, no âmbito do seu ciclo de planejamento, quais 

áreas de resultado são prioritárias e quais são seus indicadores e índices, que pode-

rão permanecer com as previsões iniciais ou serem revisados, a cada etapa de avalia-

ção. 

O modo como cada município vai trabalhar há de variar, a menos do aspecto ne-

cessariamente participativo do processo, ao mesmo tempo em que indicadores e índi-

ces vão se desmembrando, de globais em setoriais, sub setoriais e assim sucessiva-

mente, vão-se firmando compromissos mútuos entre os diversos níveis de gestão, de 

modo que atrás de cada indicador ou índice exista uma ou mais pessoa responsável 

por tentar concretizá-lo. As parcerias intra e inter-governamentais e público-privado 

são essenciais para a efetivação da proposta, em causa. 

 

 

Critérios para 
Seleção de 
Indicadores 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo que se almeja com a elaboração desta tese é o de aplicar e demonstrar a 

aplicabilidade de um sistema de indicadores e índices ambientais, a serem utilizados 

como instrumentos, como meios, estratégicos, para aumentar-se a efetividade da gestão 

ambiental municipal.  E, como objetivos específicos: caracterizar a gestão ambiental 

municipal, no contexto brasileiro; avaliar o estado da arte do uso e aplicação de 

indicadores ambientais; definir critérios, estruturar e apresentar proposta de indicadores e 

índices para gestão ambiental municipal; testar e validar as propostas; avaliar os 

resultados e sugerir recomendações.  

De maneira que, para enunciar-se as operações necessárias ao manejo da noção 

ou conceito de efetividade de gestão ambiental municipal, foram, aqui, formuladas as 

seguintes hipóteses: 

“Não há gestão sem resultados. Logo, não há alternativa para uma gestão ambiental 

municipal responsável que possa prescindir da utilização de alguma modalidade de 

indicadores, para previsão e aferição desses resultados”; e 

“No Brasil, e, logo, na área da Baía de Guanabara, a questão ambiental não é 

solucionável no bojo de uma ordem autônoma de gestão ambiental municipal, requerendo 

coordenação da interdependência das gestões municipais intervenientes, individualmente 

consideradas”. 

Recentes ocorrências naturais catastróficas parecem sugerir que a estratégia de 

“subjugar” a natureza, colocando-a, “escravizada”, a serviço da produção pode acarretar 

efeitos inesperados, adversos e graves, bem como alertas para uma imediata ou próxima 

revisão das premissas que têm norteado as relações do homem com seu ambiente. 

Essa situação tem produzido repercussões em toda a parte, inclusive no Brasil e no 

Rio de Janeiro, onde está situada a bacia da Baía de Guanabara, uma das regiões do 

País mais negativamente atingida pela ação antrópica, marcadamente, nas áreas 

correspondentes aos municípios que, sobretudo por esta circunstância, foram escolhidos 

para objeto do estudo de caso. 

A experiência da tese contribuiu para o entendimento de que, no caso, a variável 

gestão, preferencialmente orientada para resultados, logo, incorporando a utilização de 

algum tipo de indicador apropriado à área ambiental, não pode ser desconsiderada. 
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Contribuiu, também, para o entendimento de que uma gestão ambiental por 

resultado, que ponha em foco a coordenação das interdependências municipais, parece 

constituir-se em requisito para a obtenção de resultados relevantes e duradouros, neste 

campo, ou seja, para a efetividade da gestão ambiental municipal.  

Os indicadores e índices de pressão e de estado sobressaíram-se da análise como 

aptos a contribuírem para o progressivo aperfeiçoamento do processo decisório 

ambiental, inclusive pela visão sincrônica e diacrônica que propiciam. 

A utilização de indicadores e índices de pressão e de estado podem contribuir para a 

promoção da efetividade da gestão ambiental municipal, entendida como o alcance de 

objetivos sociais relevantes, na visão da própria comunidade ou de seus representantes. 

O uso de indicadores e índices de pressão e de estado, como os manejados na 

tese, parece ser propício à adoção do que se poderia chamar de uma “contabilidade 

gerencial ambiental”, de caráter contínuo, capaz de fechar o circulo entre o planejamento 

e o desempenho ambiental concreto, a cada etapa de avaliação. 

Tal “contabilidade” poderia ensejar, relativamente a períodos de curto, médio ou 

longo prazo, a elaboração de “balanços ambientais” ou de “estados ambientais projetados 

ou realizados”, permitindo a formação de séries históricas reveladoras das reais 

condições de estado inicial, de pressão e de respostas, próprias de cada município, assim 

como, facilitar comparações intermunicipais, tornar mais precisa a terminologia e melhorar 

os processos gerenciais ambientais. 

Na direção de tais séries históricas, pode-se dizer, à luz do estudo de caso, que 

Duque de Caxias mostrou-se responsável por, praticamente, 50% das emissões 

industriais da Bacia III, a mais poluída da RMRJ. Trata-se do Município mais bem 

monitorado, com 4 estações automáticas. Já Belford Roxo, embora disponha de um 

parque industrial razoável, apresenta emissões estimadas não significativas, em parte, 

devido a que a real qualidade do ar não é monitorada adequadamente (rede manual). 

Por outro lado, Nova Iguaçu e Duque de Caxias têm uma frota semelhante, 

compatível com suas populações, também semelhantes, mas que não são significativas 

comparativamente à RMRJ. Em Nova Iguaçu, as emissões veiculares são bastante 

expressivas, face às industriais, diferentemente de Duque de Caxias, onde aquelas são 

menores, a exceção de óxido de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO). Já 

Belford Roxo tem uma frota inexpressiva (10% da existente nos outros dois municípios, 

para uma população 50% menor). 
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A cobertura de abastecimento de água é considerável, superior a 80%, nos três 

municípios. Em contrapartida, o tratamento adequado dos esgotos sanitários é baixo, em 

torno de 50% (fossa séptica), e atinge os três municípios, igualmente. Como 

conseqüência, os rios da bacia, avaliados, encontram-se altamente poluídos, exceto a 

nascente do rio Iguaçu. 

O lixo constitui questão sanitária grave, em Belford Roxo, que ainda utiliza 

vazadouro a céu aberto. Situação oposta à de Nova Iguaçu, que tem um Aterro Sanitário 

de referência, inclusive com aproveitamento de metano, para fins energéticos e venda de 

créditos de carbono, no mercado internacional (MDL). Duque de Caxias compartilha com 

a cidade do Rio de Janeiro o aterro controlado de Gramacho, às margens da Baía de 

Guanabara, com vida útil no limite. 

Por sua vez, o resíduo industrial, perigoso ou não, representa problema ambiental 

relacionado ao setor produtivo, motivo porque a maior pressão vem de Duque de Caxias, 

onde as soluções de disposição final ainda não são as mais indicadas. 

A ocupação do solo urbano e rural, em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, chega a 

quase 60% do território e a 96%, em Belford Roxo. A inexistência de áreas verdes neste 

último Município é uma das causas da sua precária condição ambiental.        

Aqui, cabe observar que, em termos de gestão ambiental municipal por resultados, a 

racionalidade parece apontar para um equilíbrio entre políticas públicas ambientais e 

políticas públicas sociais, que visem atenuar desequilíbrios entre as necessidades 

cotidianas da população e os meios de satisfazê-las, que, como se sabe, pode causar 

insustentabilidade. 

Essa foi uma das razões de propor-se, em caráter subsidiário, associar aos 

indicadores ambientais, outros indicadores sociais e econômicos, já disponíveis. Se, por 

um lado, ganha-se em complementaridade, por outro, torna-se mais ampla e holística a 

visão da realidade municipal. Da comparação realizada, com o IQM-Carências, com o 

IDH-M e com “Investimento por Unidade de Receita”, algumas constatações emergem: 

 Nova Iguaçu apresenta o melhor Índice Ambiental Municipal (IAM) e o melhor 

IDH-M, em cujo ranking ocupa o 45º lugar, dentre os 91 municípios do Estado 

(Duque de Caxias, o 52º), ficando em segundo lugar nos demais indicadores; 
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 Duque de Caxias ocupa o 3º lugar, em IAM, o 1º lugar, em termos de 

Investimentos por Unidade de Receita e em termos do IQM-Carências, no qual 

se posiciona na 10ª colocação, no ranking estadual (Nova Iguaçu, na 16ª);  

 Belford Roxo assume a 2ª colocação em IAM, o menor Investimento por Unidade 

de Receita, encontrando-se na 60ª posição, no IDH-M e na 70ª, no ranking do 

IQM-Carências.    

      A percepção das deficiências na tecnologia de gestão ambiental municipal parece 

acentuar-se naquelas cidades da região em que, como as aqui estudadas, estado e a 

pressão sobre o meio ambiente vêm, visivelmente, superando ou ameaçando a 

capacidade de auto-regeneração do sistema água-solo-ar, ensejando um grau de 

poluição e degradação acumulado, nocivo à vida, à saúde e à economia da população, 

que reage, cobrando, pelas vias disponíveis, as compensações devidas, além de mais 

responsabilidade e eficiência do gestor público municipal.  

Em termos mais gerais, cabe destacar que a evolução histórica dos municípios 

reflete o tratamento que os mesmos têm merecido nas constituições brasileiras, que lhes 

tem conferido crescente autonomia e importância, no aperfeiçoamento das condições de 

vida em sociedade, culminando com sua atual condição de entes federados, o que é uma 

peculiaridade do Estado Brasileiro. 

A distribuição de competências, entre tais entes federados, está diretamente 

relacionada à descentralização e à redefinição de encargos, vislumbrando-se uma 

perspectiva de alteração da conjuntura política, ampliando-se as discussões sobre a 

transferência de responsabilidades e de recursos, que deverão produzir efeitos positivos, 

na medida em que os governos municipais puderem assumir suas funções com eficiência 

(redução de custos), eficácia (obtenção de qualquer resultado previsto) e efetividade 

(obtenção de resultados sociais relevantes). 

Nesse sentido, a democratização das informações auxilia a sociedade, não só a 

controlar as ações do governo municipal, como permite que os movimentos e entidades 

que atuam na vida política e social formulem (ou participem na sua formulação) propostas 

de intervenção e as ofereçam ao poder público, para implantação. Assim, a formulação e 

a operacionalização de um sistema de indicadores ambientais municipais são medidas 

que se revelaram importantes para que se tenham informações adequadas a diagnóstico, 

prognóstico, monitoramento e avaliação de políticas públicas, contribuindo para a 

confirmação da primeira hipótese. 
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De modo que ― em termos de uma gestão ambiental municipal, de cunho realista e, 

na medida do possível, transparente ― cabe menos falar-se de relação de causalidade e 

mais da chamada relação de normatividade ou de subordinação ao Direito estabelecido. 

Subordinação, inclusive, aos princípios básicos da gestão pública, de observância 

permanente e obrigatória, quais sejam os princípios de: legalidade, moralidade, 

impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse 

público. 

No caso brasileiro, esses princípios jurídicos só vêm agregar funcionalidade à 

prática da gestão pública e ambiental, sempre que haja, e normalmente há, necessidade 

de lidar-se com situações conflituosas, tema recorrente no dia-a-dia de qualquer gestão e 

tarefa que lhe é inerente, seja porque tomada de decisão sempre requeira avaliação, 

implícita ou explicita, de alternativas concorrentes, seja porque, normalmente, haja conflito 

de interesses entre atores intervenientes, seja por combinação das duas circunstâncias.  

Por outro lado, como, à luz do exposto, parece haver mesmo algum risco intrínseco 

de a gestão pública sofrer algum tipo de desvio de sua verdadeira finalidade, se entregue 

a si mesma, é razoável que se admita que sua submissão ao Direito, ou seja, ao “Mínimo 

Ético”, corresponda a uma verdadeira aspiração geral, especialmente em termos 

dissuasivos ou preventivos. 

Daí, emerge a noção de efetividade, para além e complementarmente aos de 

eficiência e eficácia, e que parece ser crucial para o êxito da gestão pública, qual seja o 

de alcançar objetivos amplos de equidade e de desenvolvimento econômico-social-

ambiental.  

Nesse sentido a gestão ambiental, por suas características próprias, inclusive pela 

natureza do seu objeto, pode constituir-se em lugar privilegiado de exercício de boa 

gestão pública.  

A visão de que é preciso “pensar globalmente e agir localmente”, com sentido 

estratégico, está vinculada ao fato de que os processos de modernização produziram uma 

generalização de riscos e vulnerabilidades e de que é no nível local que, realmente, esses 

problemas ambientais deixam de ser difusos e expõem desigualmente as populações. 

O planejamento ambiental trabalha com interesses contraditórios, incertezas, 

probabilidades, riscos, agravados no Brasil, com a velocidade observada nas mudanças 

de situações políticas e administrativas, devendo-se ter, adicionalmente, agilidade de 
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respostas, em situação normalmente complexa, de representação da realidade e de 

estabelecimento de previsões, o que também se verificou na região estudada. 

A propósito, a municipalização do licenciamento de algumas atividades de impacto 

local  ― que busca reforçar o papel dos municípios na gestão ambiental, agregando 

novos agentes ao processo, inclusive as contribuições pertinentes oriundas do setor 

empresarial, e aproximando do cidadão a tomada de decisão ― deve assegurar que essa 

iniciativa aproveite as diferentes potencialidades e capacidades técnicas dos municípios 

envolvidos. 

Então, embora o desenvolvimento local possa ser conceituado como um processo 

endógeno de mudança, quando se trata de um mesmo ecossistema, como no caso da 

Baía de Guanabara, o ar, a água, a cobertura vegetal são compartilhados e as soluções 

para as pressões presentes são exógenas à responsabilidade de um dado governo local, 

soluções estas que, como no caso estudado, até podem ser objeto de distintas análises, 

mas que se acham reunidas empiricamente, num contexto de recíprocas conseqüências, 

o que aponta para a confirmação das hipóteses estabelecidas.  

Para avaliar e reduzir os impactos que extrapolam o território de um município, 

novos arranjos institucionais já estão surgindo, a exemplo dos Comitês de Bacia, 

Consórcios Intermunicipais, Associações de Municípios, dentre outras formas de 

participação, que ampliam a visão do recorte municipal, para além de suas fronteiras. 

Além disso, essas iniciativas poderão contribuir para a gestão ambiental dos 

grandes investimentos que ainda serão realizados por agências do governo estadual, 

aprimorando e tornando satisfatórios os benefícios ambientais de sua operação. Essa 

preocupação se amplia com os novos empreendimentos previstos para os próximos anos 

― PLANGAS, COMPERJ, Arco Rodoviários e demais projetos constantes do Plano 

Estratégico do Governo do Rio de Janeiro: 2007-2010. 

Neste ponto, cumpre salientar que, apesar da modesta contribuição, que ora se 

presta, não se esgota, aqui, o que de relevante pode ser retirado da gestão ambiental 

municipal, nos temas abordados, ainda que na eventual ausência e ou precariedade de 

dados e informações. 

Assim sendo, a expectativa é a de que esta tese venha a fomentar a continuidade do 

uso de indicadores, mas sempre com o entendimento de que sua serventia depende da 

gestão a que se vinculam e que lhes dão sentido. 
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Com base na estruturação de bancos de dados específicos e confiáveis, 

representativos dos inúmeros aspectos ambientais aqui ressaltados, o que poderia 

ensejar, por exemplo, a criação de Observatório Ambiental Municipal e ou mecanismos 

com idêntica finalidade. Faz-se ainda necessário o compartilhamento das informações, 

nos diferentes níveis de governo e a formação de novas parcerias, intra, inter-

governamental e público-privadas, como condição necessária, para superação dos 

desafios e conflitos atuais e emergentes, para proveito e melhoria da qualidade de vida da 

população e aperfeiçoamento da gestão.  

É importante ressaltar que o conceito de sustentabilidade é um princípio em 

construção, sobre o qual não existe uma hegemonia de pensamento. Cabe à sociedade a 

responsabilidade de construir um desenvolvimento sustentável, assim como a de criar 

condições para que amplos setores e atores sociais participem dessa construção, 

considerando as realidades ecológicas e socioculturais locais. 

Para tanto, pressupõe-se educação e capacitação técnica e política para o 

desenvolvimento, constituição de novas bases de informação, com a produção e 

socialização de indicadores ambientais e de desenvolvimento. Precisa-se, também, da 

aplicação de estratégias eficientes de comunicação e marketing social, que possibilitem 

um fluxo permanente de informações e o despertar para as possibilidades e vantagens de 

um processo de desenvolvimento mais solidário e ético. 

Á luz da experiência realizada, no âmbito dos 3 (três) municípios, pode-se inferir que 

a gestão ambiental municipal sempre poderá encontrar os argumentos técnicos e ou 

científicos para justificar os meios que eventualmente tenha utilizado e os 

correspondentes resultados alcançados, mas esse não é o problema. O que, aqui, 

interessa é a indagação sobre como gestores concretos deverão captar e trazer para 

dentro da gestão as demandas da sociedade e torná-las objetivos relevantes. Neste 

ponto, é que bons indicadores e índices parecem ser um dos melhores remédios. 

Só as atividades de controle interno e externo não se têm revelado eficazes, sendo 

razoável admitir-se, como opção, isto que, às vezes, se chama de motivação interna, 

capaz de levar o gestor a orgulhar-se de prestar bons serviços públicos, fazendo por 

merecer a recompensa da população. 

Cabe aos gestores públicos adquirirem personalidades funcionais próprias e não 

viverem na eventual dependência de empréstimos de práticas que funcionem na gestão 
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privada, na cômoda e vã esperança de que também funcionem, da mesma forma, na 

gestão pública.  

Além dos pontos abordados, para futuro avanço no tema, sugere-se, ainda, um 

esforço adicional, ancorado na presente metodologia de utilização de Indicadores 

Ambientais Municipais, com vistas a ampliar-se a participação da comunidade no 

processo de gestão, inclusive na formulação e atualização do Plano Diretor, adotando-se, 

quando necessário, métodos pedagógicos ou andragógicos apropriados à disseminação 

das informações pertinentes, junto à população do município. 
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APÊNDICE I 

As tabelas apresentadas neste Apêndice estão todas relacionadas com o texto 

sobre indicadores ou índices ambientais que constam do Levantamento do Estado da 

Arte de Indicadores Ambientais, que consta do Capítulo III. 

Tabela III. 1. Indicadores da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável (3ª versão CDS) 

Tema Subtema Núcleo Indicador Outro Indicador 

Pobreza 

Pobreza de receita 
Proporção da população vivendo abaixo 
da linha de pobreza nacional 

Proporção da população 
abaixo de U$1 por dia 

Iniqüidade de re-
ceita 

Razão da participação na receita nacio-
nal da quinta parte superior e inferior 

 

Saneamento 
Proporção da população com instala-
ções adequadas de esgotamento sani-
tário 

 

Água potável 
População com acesso a água potável 
segura 

 

Acesso à energia 
Parte dos lares sem eletricidade ou 
outro serviço moderno de energia 

Porcentagem da popu-
lação utilizando com-
bustível sólido para co-
zinhar 

Condições de vida 
Proporção da população urbana viven-
do em favelas 

 

Governança 
Corrupção 

Porcentagem da população que já pa-
gou suborno 

 

Crime 
Número de homicídios intencionais por 
100.000 habitantes 

 

Saúde 

Mortalidade 
Taxa de mortalidade abaixo de 5 anos 
de idade 
Expectativa de vida ao nascer 

Expectativa de vida 
saudável ao nascer 

Parto com cuida-
dos médicos 

Porcentagem da população com acesso 
a instalações de primeiros socorros 
Imunização contra doenças infecciosas 
da infância 

Taxa de prevalência 
contraceptiva  

Condições nutri-
cionais 

Estado nutricional infantil  

Condições de sa-
úde e risco 

Mortalidade das principais doenças 
como HIV/AIDS, malária, tuberculose 

Prevalência do uso de 
tabaco 
Taxa de suicídio 

Educação 
Nível de educação 

Razão do total de entrada ao último 
grau na educação primária 
Taxa de matrícula em educação primá-
ria 
Nível de conclusão de ensino secundá-
rio (terciário) adulto  

Aprendizagem durante 
a vida 

Alfabetização Taxa de alfabetização de adultos  

Demografia População 
Taxa de crescimento populacional 
Razão de dependência 

Taxa de fertilidade total 

 Turismo 
Razão entre residentes locais e turistas 
nas principais regiões e destinos turísti-
cos 

 

Riscos Naturais 

Vulnerabilidade a 
riscos naturais 

Percentagem da população vivendo em 
áreas de risco 

 

Preparação e res-
postas a desastres 

Perdas econômicas e humanas devidas 
a desastres naturais 

 

Atmosfera 

Mudanças climáti-
cas 

Emissões de dióxido de carbono 
Emissões de gases 
estufa 

Depleção da ca-
mada de ozônio 

Consumo de substâncias que deplecio-
nam ozônio 
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Qualidade do ar 
Concentração ambiental de poluentes 
atmosféricos em áreas urbanas 

 

Solos 

Condições e uso 
da terra 

Mudança de uso da terra 
Degradação da terra 

 

Desertificação Terras afetadas pela desertificação  

Agricultura 
Terras aráveis com plantios permanen-
tes 

Eficiência no uso de 
fertilizantes 
Uso de pesticidas agrí-
colas 
Áreas com cultivo orgâ-
nico 

Florestas 
Proporção da área territorial coberta por 
florestas 

Porcentagem de áreas 
florestais degradadas  
Área florestal sob ges-
tão sustentável 

Oceanos, mares 
e costas 

Zona costeira 
Porcentagem da população que vive 
em áreas costeiras 

Balneabilidade da água  

Pesca 
Proporção de peixes em limites biológi-
cos seguros 

 

Ambiente marinho Proporção de área marinha protegida 

Índice trófico marinho 
Área de ecossistemas 
de recife de corais e 
percentual de cobertura 
viva 

Água doce 

Quantidade de 
água 

Proporção do total dos recursos de á-
gua utilizados 
Intensidade no uso de água por ativida-
de econômica 

 

Qualidade da água 
Concentração de coliformes fecais na 
água doce 

DBO dos corpos de 
água 
Tratamento de esgoto 

Biodiversidade 

Ecossistema 
Proporção da área terrestre protegida, 
total e por região ecológica 
 

Efetividade na adminis-
tração de áreas protegi-
das 
Área de ecossistemas-
chave selecionados 
Fragmentação de habi-
tat 

Espécies 
Mudança no estado de ameaça das 
espécies 

Abundância de espé-
cies-chave selecionadas 
Abundância de espécies 
estrangeiras invasivas 

Desenvolvimento 
econômico 

Desempenho ma-
croeconômico 

PIB per capita 
Parcela de investimento no PIB 

Poupança bruta 
Poupança líquida ajus-
tada como percentual 
da Renda Nac. Bruta 
Taxa de inflação 

Finanças públicas 
sustentáveis 

Razão débito / Receita Nacional Bruta  

Emprego 

Razão emprego-população 
Produtividade do trabalho e custo unitá-
rio de trabalho 
Participação das mulheres no emprego 
remunerado em setores não-agrícolas 

Empregos vulneráveis 

Tecnologias de 
comunicação e 
informação 

Usuários Internet por 100 mil habitantes 

Linhas de telefone fixo 
por 100 mil habitantes- 
Número de telefones 
celulares por 100 mil 
habitantes 

Pesquisa e De-
senvolvimento 

 
Gastos com pesquisa e 
desenvolvimento como 
percentual do PIB 

Turismo Contribuição do turismo para o PIB  

Parceria econô-
mica global 

Comércio 
Déficit em conta corrente como percen-
tual do PIB 

Participação nas impor-
tações de países em 
desenvolvimento e me-
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nos desenvolvidos 
Barreira tarifária média 
imposta às exportações 
de países em desenvol-
vimento e países menos 
desenvolvidos 

Financiamento 
Externo 

O total dado ou recebido como percen-
tual da Renda Nacional Bruta 

Investimentos Estran-
geiros Diretos, entradas 
e saídas líquidas como 
percentual do PIB 
Remessas como per-
centual da Renda Na-
cional Bruta 

Padrões de pro-
dução e 
consumo 

Consumo de mate-
riais 

Intensidade do uso de materiais 
Consumo doméstico de 
materiais 

Uso de energia 

Consumo anual de emergia, total e por 
categoria de uso principais 
Intensidade no uso de energia, total e 
por atividade econômica 

Participação de fontes 
renováveis de energia 
no total de energia utili-
zado 

Geração e geren-
ciamento de resí-
duos sólidos 

Geração de resíduos perigosos  
Tratamento e disposição de resíduos 

Geração de resíduos- 
Gerenciamento de resí-
duos radioativos 

 Transportes 
Divisão modal de transporte de passa-
geiro 

Divisão modal de trans-
porte de frete 
Intensidade de energia 
no transporte 

Fonte: UNCSD, 2007 

 

Tabela III. 2. Estrutura da Matriz de Sustentabilidade do Banco Mundial  

Aspectos 
Capitulo da 
agenda 21 

Aspectos 
Capitulo da 
agenda 21 

Ambientais  Econômicos  

Água (excluindo os oceanos) 18 Pobreza 2, 3, 4 

Pesca - Recursos financeiros 33 

Florestas 11 Transferência de Tecnologia 34 

Solos  Produtividade - 

Manejo do solo 10 Institucionais  

Agricultura e desenvolvimento rural 14 Resíduos sólidos 21 

Desertos e secas 12 Substâncias tóxicas 19, 20, 22 

Bens do subsolo - Gases de efeito estufa 9 

Descargas 8, 38-40 Ozônio estratosférico 9 

Sociais  Suporte à vida - 

Demografia 5 Biodiversidade 15 

Saúde 6 Oceanos e zonas costeiras 17 

Educação 16 Impacto à saúde humana 6 

Ocupações humanas 7 Qualidade da e acesso à água 6 

Habitação 7 Qualidade do ar 6 

Infra-estrutura 7 Outros  

Fonte: World Bank, 1993 
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Tabela III. 3. Indicadores Urbanos Globais 

Capítulo 1: Habitação 
1. Prover segurança da propriedade 
Indicador 1: tipos de propriedade 
Indicador 2: despejos 
2. Promover o direito à habitação adequada. 
Dado qualitativo 1: direitos à habitação 
Indicador 3: relação entre custo da habitação e renda 
3. Promover acesso livre à terra 
Indicador 4: relação entre o preço da terra e a renda 
4. Promover acesso igual ao crédito 
Indicador 5: Empréstimos e hipotecas 
5. Promover o acesso a serviços básicos 
Indicador 6: acesso à água 
Indicador 7: ligações domiciliares à rede de infra-estrutura 
urbana. 

Capítulo 2: Desenvolvimento social e 
erradicação da pobreza 
6. Prover oportunidades iguais de acesso 
à vida saudável e segura 
Indicador 8: mortalidade de crianças a-
baixo de 5 anos. 
Indicador 9: Índice de criminalidade 
Dado qualitativo 2: violência urbana 
7. promover integração social e apoio a 
grupos em desvantagem 
Indicador 10: domicílios pobres 
8. Promover a igualdade de gênero no 
desenvolvimento de assentamentos ur-
banos 
Indicador 11: desigualdade de gênero 

 
Capítulo 3: Gestão Ambiental 
9. Promover estruturas de assentamentos equilibrados geo-
graficamente 
Indicador 12: Crescimento populacional urbano 
10. Gestão eficiente de abastecimento e demanda de água 
Indicador 13: consumo de água 
Indicador 14: preço da água 
11. Reduzir poluição urbana 
Indicador 15: poluição do ar 
Indicador 16: tratamento de águas residuais 
Indicador 17: disposição de resíduos sólidos 
12. Prevenção de desastres e reconstrução de assentamentos 
Dado qualitativo 3: prevenção de desastres e instrumentos de 
mitigação 
13. Promover sistemas de transporte ambientalmente saudá-
veis e eficientes 
Indicador 18: tempo de viagem 

Capítulo 4: Desenvolvimento Econô-
mico 
15. Fortalecimento da pequena e micro 
empresa, sobretudo aquelas desenvolvi-
das por mulheres 
Indicador 20: emprego informal 
16. Estimular parcerias entre os setores 
público e privado; estimular oportunida-
des de emprego produtivo 
Dado qualitativo 5: Parcerias públi-
co/privado 
Indicador 21: renda da cidade 
Indicador 22: Desemprego 

 
Capítulo 5: Governabilidade 
17. Promover a descentralização e fortalecer autoridades lo-
cais 
Dado qualitativo 6: nível de descentralização  
18. Encorajar e apoiar participação e engajamento cívico 
Dado qualitativo 7: participação dos cidadãos em decisões de 
planejamento 
19. garantir governabilidade transparente, responsável e efici-
ente de cidades e áreas metropolitanas 
Dado qualitativo 6: transparência e responsabilidade 
Indicador 23: receitas e gastos de governos locais 

Capítulo 6: Cooperação Internacional 
20. Ampliar parcerias e cooperação in-
ternacional 
Dado qualitativo 9: engajamento em coo-
peração internacional 

Fonte: Geo Cidades, 2001 

 

Tabela III. 4. Estrutura do Projeto Auditoria Urbana 

Qualidade de 
vida/ Domínios 

Indicadores 

I. Aspectos Sócio-Econômicos 

1.População  

População total com distribuição por sexo e idade (13 grupos de idade). 
Mudança na população total (por sexo e idade). 
Percentagem da população com idade inferior a 16 anos e idade acima da aposenta-
doria nacional – Índice de Dependência Demográfica. 

2.Nacionalidade 
Nativos, como uma proporção da população total. 
Nativos europeus, como uma proporção da população total. 
Não nativos europeus como uma proporção da população total. 
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6.Habitação 

Número de pessoas desabrigadas. 
Número de pessoas desabrigadas como percentagem da população residente total 
Razão dos preços médios das residências e a média anual da renda familiar. 
Aluguéis semanais médios da habitação social como uma percentagem da renda se-
manal média familiar.  
Percentagem de residências faltando amenidades básicas. 
Área útil de viver por pessoa (m

2
). 

Percentagem de famílias comprando ou proprietária de suas próprias residências. 
Percentagem de famílias que são moradores de habitação social. 
Percentagem de famílias que são inquilinos. 
Número de residências convencionais. 
Percentagem de famílias morando em casas. 
Percentagem de famílias morando em apartamentos. 
Percentagem de famílias morando em outro tipo de residência. 

7.Saúde  

Expectativa de vida no nascimento para homens e mulheres.  
Taxa de mortalidade infantil: 0-1 ano por 1000 nascimentos. 
Peso baixo de nascimento: Número das crianças nascidas pesando menos de 2,5 
quilogramas (ou a definição nacional do peso baixo de nascimento) por 1000 nasci-
mentos.  
Taxa de mortalidade para indivíduos acima de 65 anos de doenças do coração e do-
enças respiratórias. 

8.Crime  

Número total de crimes registrados por uma população de 1000 por ano. 
Crimes registrados contra pessoas por população de 1000 por ano. 
Crimes registrados contra propriedades comerciais e residenciais por população de 
1000/ano. 
Crimes registrados contra carros (incluindo roubos de veículos e a veículos) por popu-
lação de 1000 por ano. 

9. Emprego 
Emprego por setor - homem/mulher, tempo parcial/tempo integral, por setor  
Percentagem de mudança em emprego. 

10. Atividade 
econômica 

PIB per capita da cidade (se disponível) ou regional. 
Número de companhias com centros administrativos cotados sobre o estoque do mer-
cado nacional. 
Nível líquido de registros de negócios (novos registros menos cancelamento de regis-
tros/ano) 
Proporção do espaço líquido do escritório que é vago. 
Número de turistas que permanece durante a noite em acomodação registrada/ano. 
Número de passageiros aéreos. 

II. Envolvimento Cívico 

3.Estrutura fami-
liar 

Número total de famílias. 
Tamanho médio das famílias. 
Percentagem de famílias constituídas por uma única pessoa. 
Percentagem de famílias que tem um pai. 
Percentagem de famílias que tem um pensionista. 

4.Mercado de 
trabalho e de-
semprego 

Número de desempregados  
Taxa de desemprego (por sexo). 
Percentagem de desempregados homens/mulheres. 
Percentagem de desempregados que ficaram desempregados continuamente por 
mais de um ano 
Percentagem de desempregados com idade acima de 25 anos. 
Razões Emprego/População (masculino-feminino-total).  
Taxa de atividade (masculino-feminino-total). 

5.Renda, dispa-
ridades e po-
breza 

Renda familiar, renda mediana e média para cada quintil. 
Rendimentos masculino/feminino, rendimentos tempo integral/tempo parcial, mediana 
e média dos rendimentos para cada quintil. 
Razão do primeiro ao quinto quintil de rendimentos. 
Percentagem de famílias recebendo menos do que a metade da renda média familiar 
nacional. 
Percentagem de famílias sem carros.  
Número de famílias dependente da seguridade social - definição nacional. 
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11. Envolvimen-
to cívico  

Percentagem do eleitorado registrado que vota em eleições européias nacionais e na 
cidade. Para cada uma das últimas três eleições do parlamento europeu; e para cada 
uma das últimas três eleições nacionais; para cada uma das eleições da cidade (as 
datas as mais próximas às últimas três eleições nacionais). 
Percentagem da população residente em idade votante elegível para votar. 
Percentagem do eleitorado elegível registrado para votar. 
Percentagem de jovens (idade inferior a 25 anos) do eleitorado elegível que vota nas 
eleições Porcentagem (acima da idade de aposentadoria) do eleitorado elegível idoso 
que vota em eleições da cidade. 
Porcentagem dos representantes eleitos da cidade que são mulheres. 
Gastos anuais da autoridade municipal por residente. 
Gastos anuais da autoridade municipal por residente como uma proporção do PIB per 
capita. 
Proporção da renda da autoridade municipal derivada de: taxação local, transferência 
de governo nacional, encargos por serviços e outros. 

III. Níveis de Treinamento e Educação 

12. Níveis de 
educação e 
treinamento 
(provisão) 

Número de creches (provisão pública ou privada) por uma população de 1000. 
Percentagem de estudantes completando a educação compulsória. 
Percentagem de estudantes completando a educação compulsória e alcançando o 
padrão nacional mínimo. 
Percentagem de estudantes completando a educação compulsória, mas não alcan-
çando o padrão nacional mínimo. 
Porcentagem de grupo de idade (isto é, o número total dos estudantes registrados 
para o ano. passado da educação compulsória no ano de referência) que continua a 
instrução e o treinamento após ter deixado a educação compulsória.  
Número de locais nas universidades e nos estabelecimentos de educação adicional 
situado dentro do limite anteriormente especificado por uma população de 1000 resi-
dentes 

13. Nível de 
treinamento e 
educação 
(stock) 

Percentagem da população residente -homem/mulher - que tem completado a educa-
ção secundária mais baixa (ISCED nível 2) (Padrão Internacional de Classificação 
para a Educação).  
Percentagem da população residente -homem/mulher - que tem completado acima da 
educação secundária (ISCED nível 3). 
Percentagem da população residente -homem/mulher - que tem completado educação 
terciária (primeiro estágio) não conduzindo ao primeiro grau universitário (ISCED nível 
5). 
Percentagem da população residente -homem/mulher - que tem completado educação 
terciária (primeiro estágio) conduzindo ao primeiro grau universitário (ISCED nível 5) 
ou equivalente (ISCED nível 6). 
Percentagem da população residente -homem/mulher - que tem completado educação 
terciária (segundo estágio) conduzindo ao nível de pós-graduação ou equivalente (IS-
CED nível 7). 

IV. Meio Ambiente 

14. Qualidade 
do ar e ruído  

Smog de inverno: número de dias que excede 125µg/m
3
 de SO2 (tempo médio de 

24h). 
Smog de verão: Número de dias que excede 120µg/m

3
 de Ozônio - O3 (tempo médio 

de 8h). 
Número de dias por ano que as concentrações de NO2 excedem a 200mg/m

3
 (tempo 

médio de1h). 
Proporção da população exposta a níveis de ruído externo acima de 65 dB (tempo 
médio de 24h). Número de determinações (número total de testes anuais sobre todos 
os parâmetros de qualidade de água potável) que excedem os valores prescritos, co-
mo especificado na Diretiva 80/778/EEC - ‗Diretiva relacionada à qualidade de água 
destinada ao consumo humano' 

15.Água 

Consumo de água (m
3
 por ano) por habitante.  

Percentagem de residências conectadas com infra-estrutura de fornecimento de água 
potável. 
Percentagem de residências conectadas a sistemas de tratamento de esgotos. 

16.Gestão de 
lixo  

Quantidade de resíduo sólido coletado dentro do limite (doméstico e comercial) tone-
ladas per capita por ano. 
Proporção de resíduo sólido (doméstico e comercial) crescendo dentro do limite pro-
cessado no aterro, no incinerador, reciclado.  
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17.Uso do solo 

Áreas verdes que o público tem acesso (m
2 
per capita). 

Percentagem da população dentro de uma distância de 15 minutos andando de áreas 
verdes urbanas. 
Percentagem de área urbana não utilizada e em principais usos do solo. 
Percentagem de área urbana sujeita a planejamento físico especial/medidas de con-
servação. Densidade da população – população residente total por km

2
. 

18.Padrões de 
viagem 

Modalidade de viagem ao trabalho: trem/metrô, ônibus, bonde, carro, bicicleta, andan-
do. 
Características de toda viagem realizada pelos residentes (finalidade, distância e mo-
dalidade de viagem). 
Número de carros registrados dentro do limite especificado por uma população de 
1000 habitantes. 
Acidentes rodoviários resultando em morte ou sérios danos por uma população de 
1000 habitantes. 
Média do número de passageiros de veículos a motor. 

19.Uso de ener-
gia 

Uso total de energia por tipo de combustível (carvão, petróleo, eletricidade, gás natu-
ral, óleo combustível) por setor (transporte, indústria, doméstico, comercial [serviço]). 
Percentagem de consumo final de energia por setores diferentes (transporte, indústria, 
doméstico, comercial). 
Consumo de eletricidade per capita (toe). 
Consumo de gás per capita (toe). 
Emissões de CO2 per capita. 

20. Clima/ Geo-
grafia 

Número de dias de chuva por mês (média sobre um ano) . 
Número médio de horas de luz solar por dia (média sobre um ano). 

V. Cultura e Recreação 

21. Cultura e 
Recreação 

Número de exibições de cinema e do comparecimento anual por residente.  
Número de assentos do cinema. 
Número de concertos e do comparecimento anual por residente. 
Número de teatros e do comparecimento anual por residente.  
Número de museus e de visitantes anuais por residente. 
Número de facilidades de esporte e de usuários anual por residente. 
Número de bibliotecas públicas e empréstimos totais de livro por residente. 

Fonte: Auditoria Urbana, 2000 

 

Tabela III. 5. Indicadores do Projeto Cities 21  

Indicadores Introdutórios 

 População: 
tamanho da cidade (km

2
) 

percentual da população pertencente ao gênero feminino 
número total de famílias 
expectativa de vida ao nascer (homens e mulheres) 
percentual das famílias sem acesso a ligações: 
- esgoto doméstico 
- eletricidade 
- coleta de lixo 
- água potável 
número de leitos hospitalares/mil habitantes 
Índice de pluviosidade anual 

 
 Manejo da Água e Recursos Hídricos (satisfação das necessidades relativas à água potável): 

acesso à água potável (litros/população ou percentual de população atendida) 
consumo de água per capita (litros por pessoa) 
taxa de consumo relativa aos recursos disponíveis 
desperdício (em litros ou em percentual sobre o fornecimento) 
volume disponibilizado (litros) 
proporção do consumo de água relativo à disponibilidade total 
cobertura garantida pelo sistema implantado (em litros ou em percentual da população atendida) 
volume de esgotos tratados (litros ou percentual sobre o total) 
volume processado segundo os padrões de qualidade (litros ou percentual sobre o total) 
volume de esgotos industriais submetidos a tratamento prévio (litros ou percentual sobre o total) 
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 Mudança Climática (redução das emissões contribuintes para o efeito estufa em proporção mínima de 
5% relativa aos índices de 1990, conforme o Protocolo de Kioto): 

quantidade de CH4 recuperados de aterros sanitários (equivalente em CO2) 
volume de resíduos destinados a aterros sanitários (equivalente em CO2) 
redução de uso de energia (equivalente em CO2) 
média de quilômetros percorridos/dia/pessoa (equivalente em CO2) 
redução do número de viagens (equivalente em C02) 
redução das emissões de CO2 pela frota municipal de veículos 
redução do uso de energia (equivalente C02) 
absorção de CO2 (em C02) 
redução de quilômetros trafegados/per capita (equivalente CO2) 
número de edificações na zona costeira 

 Governança (envolvimento genuíno de todos os grupos sociais nos objetivos, políticas e mecanismos 
de todas as áreas-programa da Agenda 21número de violações de diretos humanos selecionados): 

relação entre a renda anual da população masculina e a da população feminina 
proporção da população que desfruta de direitos sobre a terra e a habitação 
taxa de emprego local 
percentual de famílias abaixo da linha de pobreza 
taxa de crimes violentos 
percentual de reuniões de parlamentares locais/ano abertas ao público 
percentual de representação das comunidades locais nos comitês parlamentares 

Fonte: Geo Cidades, 2001 
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Tabela III. 6. Indicadores de Saúde Ambiental  

Tema Força Motriz Pressão Estado Exposição Efeito Ação 

1. Habitação   
Média de área ha-
bitada por pessoa 

Percentagem 
da população 
residente em 
habitação pre-
cária (abaixo 
do padrão) 

Mortalidade devido a causas 
externas (acidentes domésticos, 
intoxicação) em crianças meno-
res que 5 anos ICD-10 código 
W00-Y34 

Escopo e aplicação regula-
mentos na construção de 
casas e no planejamento do 
uso do solo urbano para habi-
tação 

2. Acidente em 
Tráfego 

    

Mortalidade devido a acidente de 
transporte ICD-10 código V01-
V99 
Quantidade anual de feridos por 
acidente de transporte ICD-10 
código V01-V99 

 

3. Qualidade 
do Ar (exter-
na e interna) 

Quantidade de 
passageiros a-
nuais por quilo-
metro rodado e 
por tipologia de 
transporte 
Média anual de 
consumo de 
combustível por 
tipo e por trans-
porte rodoviário 

Quantidade de 
emissões anuais 
de SO2, PM10, 
PM10 secundário, 
NOx, VOC: total 
e do setor eco-
nômico 

 

População - 
Peso exceden-
te da concen-
tração referen-
te de NO2, 
PM10 (ou BS 
ou TSP) e 
SO2; 8 horas 
média de O3 

Mortalidade devido a doenças 
respiratórias em crianças maio-
res de 1 mês e menores de 1 
ano de vida (ICD-10 código J00-
J99) 
Mortalidade devido a doenças 
respiratórias (todas as idades) 
(ICD-10 código J00-J99) 
Mortalidade (proporção) devido a 
doenças circulatórias todas as 
idades (ICD-10 código I00-I99) 

Capacidade de implementa-
ção e de fazer cumprir políti-
cas sobre exposição ao Fumo  

4. Ruído     

Percentagem da população in-
comodada com alguma fonte de 
ruído e com distúrbio de sono 
devido ao ruído 

Capacidade de implementar 
regulação de ruído e medidas 
de abatimento 

5. Lixo e terra 
contaminada 

 

Quantidade anu-
al de resíduos 
perigosos gera-
dos e importados 

Sítios de terras 
contaminadas 

  
Escopo e aplicação de Políti-
ca para resíduos perigosos 

6. Radiação     
Taxa de incidência anual de cân-
cer de pele 
ICD-10 código C43-C44 

Existência de um monitora-
mento ambiental efetivo de 
atividades que utilizam radia-
ção em cumprimento aos 
programas nacionais e inter-
nacionais de QA 
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7. Água (abas-
tecimento e 
recreativa) e 
Saneamento 
(esgoto) 

 
Cobertura de 
tratamento de 
esgoto 

Ultrapassou os 
valores limites mi-
crobiológicos para 
recreação; para 
águas de abaste-
cimento; ou os 
limites químicos 
para águas de a-
bastecimento 

Percentagem 
da população 
com acesso a 
água adequa-
da de abaste-
cimento; com 
adequado es-
gotamento 
sanitário  

Ultrapassou o limite de Ocorrên-
cia de doenças de veiculação 
hídrica: número de casos que 
ultrapassou o limite e número 
total de casos 
Morbidade por diarréia em crian-
ças abaixo de 5 anos como as 
reportadas para o PH nacional 
de sobrevivência 

Monitoramento efetivo das 
águas recreativas 

8. Segurança 
Alimentar 

   

Exposição a 
potenciais pro-
dutos químicos 
perigosos mo-
nitorados em 
alimentos 
(GEMS/FOOD) 

Ultrapassou o limite de ocorrên-
cia de doenças devido a alimen-
tos: número de casos que ultra-
passou e número total de casos 
Incidência de doenças devido à 
alimentação 

Política de Segurança Ali-
mentar 
Efetivo controle de segurança 
alimentar 

9. Emergências 
Químicas 

 

Número de sítios 
contaminados 
com enorme 
quantidade de 
produtos quími-
cos 

  
Taxa de mortalidade devido a 
incidentes com produtos quími-
cos 

Requerimento regulatório 
para planejamento do uso da 
terra sobre o estabelecimento 
contendo grande quantidade 
de produtos químicos 
Manual de tratamento médico 
Existência de centros que 
tratam produtos perigosos 
Preparo governamental 
Registros de incidentes com 
produtos químicos 

10. Local de 
trabalho 

    

Taxa de fatalidades devido a 
acidentes ocupacionais 
Taxa de Incidência anual de aci-
dentes e doenças ocupacionais 
Taxa de abstenção ao trabalho 
devido a estas doenças 

Reportagem estatutória de 
doenças ocupacionais 

Fonte: OPS/EHIE, 2004 
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Tabela III. 7. Visão Integrada dos Indicadores de Suporte aos Diferentes Temas  

País 

Disponibilidade e Interpretação de Dados 
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/S

a
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O
c
u
p
a
c
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n
a
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Albânia 

   

 

 

 

   

 

 

 

Sem recur-
sos, fortale-
cendo a 

advocacia 
no nível 
político 

Armênia 

        

 

 

 

 Sem recur-
sos, os 
dados não 

correspon-
dem às 
definições 

Bulgária              

Repú-

blica 

Tcheca 

            Recursos: 
nove meses 
por ano; um 

membro da 
saúde pú-
blica estatal 

Estônia              

Finlân-

dia 

        
 

   
Sem recur-
sos 

Alema-

nha 

            Financia-
mento ba-

seado em 
projetos; 
aumento da 

coordena-
ção entre 
WHO, EEA 

e EC  

Hungria              

Lituânia 

        

 

   Recursos: 
nove meses 
por ano; um 

membro do 
centro de 
saúde pú-

blica estatal 

Holanda              

Romê-

nia 

           
  

Eslová-

quia 

            
 

Espa-

nha 

            
 

Suécia              

Suíça 

            Apenas 
financia-

mento ba-
seado em 
projetos 

 
Bom       Parcial             Impossível           

 
Fonte: OPS/EHIE, 2004 
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Tabela III. 8. Sistemas de Indicadores do ―Bogotacomovamos‖ 

 

.Como Vamos em Educação 

O que mede? Variáveis Temas Complementares 

Cobertura 
Taxa de cobertura líquida 
Taxa de deserção escolar 

Melhoramento permanente de docen-
tes 
Rede de bibliotecas 
Rede de participação cidadã 
Melhoramento físico dos colégios 
distritais  
Colégios em concessão 
 

Qualidade 
Pontuação média de provas 5

o
e 9

o
 sé-

ries 
 

Percepção 
Qualificação cidadã ao serviço educati-
vo 

 

Como Vamos em Saúde 

Cobertura 
Número de beneficiários 
Taxa de cobertura de beneficiário  Cobertura de vacinação 

Prevenção de gravidez em mulheres 
adolescentes 
Programa de Saúde em Casa 
Prevenção de enfermidades respirató-
rias 
Rede hospitalar 

Qualidade 

Taxa de mortalidade materna 
Taxa de mortalidade de menores de 5 
anos  
Taxa de mortalidade de menores de um 
ano 

Percepção 
Qualificação Cidadã ao serviço de saú-
de 

Como Vamos em Água Potável e Saneamento 

Acesso a serviços bási-
cos 

Taxa de cobertura de água 
Taxa de cobertura da rede de esgoto 
sanitária e pluvial 

Política tarifária dos serviços de a-
queduto e rede de esgoto 
ações ambientais da EAAB 
Fortalecimento institucional da EAAB Percepção 

Qualificação cidadã dos serviços de 
aqueduto e rede de esgoto 

Como Vamos em Habitação 

Acesso à Habitação Déficit de habitação Política de subsídios e micro crédito 
para aquisição de habitação 
Melhoramento de habitat em zonas de 
pobreza e vulnerabilidade 
Consolidação do setor de habitação 
Legalização de bairros 

Relocalização por Risco Habitações em zonas de alto risco  

Percepção 
A oferta de habitações na cidade está 
acima da capacidade econômica 

Como Vamos em Meio Ambiente 

Qualidade do ar e da 
água 

Nível de contaminação do ar e hídrica 

Mitigação da contaminação atmosféri-
ca por automóveis 
Reciclagem 
Melhor manejo de resíduos sólidos e 
sanitários da cidade 

Estrutura ecológica e 
áreas verdes 

Estrutura ecológica de Bogotá com ma-
nejo sustentável 
Zonas verdes acessíveis aos cidadãos 

Arborização Arvores por hectares 

População afetada 
População exposta a alta contaminação 
atendida 

Percepção 
Percepção cidadã de contaminação 
(ruído, visual, ar, lixo, fontes de água) 
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Como Vamos em Espaço Público 

Sistema viário 
Porcentagem da malha viária em bom 
estado 

Espaço público nas localidades de 
emergência social 
Conformação de centralidades em 
Bogotá 

Sistema de transportes 
Coberturas principais  
Cobertura da rede de ciclovias 

Espaço público 
Média de espaço público de pedestres 
por habitante 

Percepção 

Qualificação cidadã das calçadas, se-
paradores, parques, zonas verdes, vias 
de acesso e iluminação dos espaços 
públicos 

 

Como Vamos em Mobilidade em Via Pública 

Mobilidade em via públi-
ca 

Tempo médio de deslocamento 
Reorganização do transporte público 
coletivo 
Fortalecimento industrial do setor Percepção 

Percepção cidadã de trocas na mobili-
dade, qualidade de serviço, estado das 
vias e manejo de tráfego 

Como Vamos em Responsabilidade Cidadã 

Em mobilidade 
Pessoas atropeladas e choques sim-
ples 
Autuação por polícia e placa 

Programas distritais de cultura cidadã 
Fortalecimento distrital da cultura 

Em ambiente Autuação por emissão de gases 

Com a vida 
Mortes por abuso de álcool e estabele-
cimentos fechados por não-
comprimento da hora otimista 

Com a cidade 
Porcentagem de contribuintes que não 
pagam oportunamente o imposto predi-
al e de veículos 

Percepção 
Qualificação cidadã a nível de respon-
sabilidade e solidariedade 
Probabilidade de ser castigado 

Como Vamos em Segurança Cidadã 

Violência 
Taxa de homicídios 
Taxa de mortes violentas 

Gestão pacífica de conflitos 
Direitos humanos 
Atenção ao reinseridos 
Dinâmica de outros delitos de alto 
impacto 

Vitimas e impunidade 
Porcentagem de vitimização 
Taxa de não-denúncia 

Delinqüência 
Furtos a pessoas, residências, veículos, 
estabelecimentos comerciais, bancos 
Seqüestros  

Percepção Percepção cidadã da segurança  

Como Vamos em Gestão Pública 

Percepção sobre a ad-
ministração pública, 
seus funcionários e as 
prefeituras locais 

Percepção cidadã sobre a imagem, 
gestão, confiança nas entidades públi-
cas do distrito 

Programa de atenção ao usuário 
Modernização da estrutura adminis-
trativa do distrito 

Como Vamos em Finanças Públicas 

Capacidade de paga-
mento e sustentabilidade 
da dívida 

Participação de interesses com respeito 
à poupança operacional 
Relação do saldo da dívida sobre in-
gressos correntes 

Estratégia de redução de evasão fis-
cal 
Incremento dos ingressos correntes 
do Estado 
Orçamento por resultados 

Investimento Investimento frente ao gasto total 

Qualificação interna e 
externa de risco 

Indicadores Duff and Phelps, Fitch e 
Standar & Poor 

Como Vamos em Desenvolvimento Econômico 

Produção Taxa de crescimento do PIB 

Planejamento regional  
Geração de emprego 

Competitividade Taxa de crescimento das exportações  

Mercado de trabalho 
Taxa de ocupação, subemprego, de-
semprego 

Custo de Vida Taxa de inflação 

Percepção Percepção cidadã de situação econô-
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mica familiar 
Fonte: Bogotacomovamos, 2007 
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Tabela III. 9. Indicadores de Qualidade de Vida Calvert-Henderson  

Modelo Ambiental 

 
O modelo é uma tentativa de simplificar um objetivo complexo, 
assim há certa sobreposição entre os cinco componentes pro-
postos: qualidade ambiental, recursos naturais e ecossiste-
mas, indústria e infra-estrutura, consumidor e produtor e resí-
duos. 

Qualidade Ambiental 

Qualidade do Ar 

São utilizados os critérios de poluição do ar adotados pela EPA para medir a quali-
dade do ar: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de 
enxofre (SO2), material particulado (MP),  ozônio (O3), chumbo (Pb) e também 
compostos orgânicos voláteis (VOC).  Esses poluentes são oriundos de indústrias, 
veículos e termoelétricas, exceto ozônio que não é emitido por nenhuma fonte, 
mas formado pela reação do NOx e os VOC na presença do luz do sol. Os efeitos 
ambientais do ozônio são diferentes no nível do solo (troposfera) que na estratos-
fera, onde forma um campo protetor que bloqueia os raios ultravioletas (UV) que 
causam danos.   

Qualidade de Água  

A água pode ser de superfície ou subterrânea, doce ou salgada e usada para be-
ber, recreação, agricultura, manufatura e como suporte à biodiversidade e aos e-
cossistemas. Cada classificação envolve diferentes métodos e padrões para medir 
a qualidade. Assim, foi considerada a qualidade que permite atividades esportivas, 
potabilidade e pesca considerando: % de áreas avaliadas, pelo % de áreas ade-
quadas. 

Saúde Ecológica do 
Litoral 

O modelo verifica a saúda ecológica dos estuários baseado na qualidade da água 
e dos sedimentos, contaminação dos peixes, na saúde dos organismos bênticos 
(plantas, animais e bactérias que vivem na água) e na qualidade do habitat costei-
ro.  

Recursos Naturais e 
Ecossistemas 

Os recursos naturais incluem os materiais utilizados para produzir bens e serviços 
como: água, alimentos, combustíveis, metais, minerais, madeira. Os ecossistemas 
que produzem esses materiais e outros serviços ecológicos que tornam a vida na 
terra possível, como: filtragem da água e do ar, ciclagem de nutrientes, regulação 
climática, polinização, controle de erosão e enchentes, beleza natural, recreação. 
Alguns materiais são renováveis, mas isso ocorre apenas sob condições sustentá-
veis. Assim a questão é: estamos cuidando adequadamente dos ecossistemas? 
Para atender a esta questão o modelo propõe três indicadores de estado: recursos 
hídricos, qualidade e quantidade; recursos do solo, fragmentação e parcelamento; 
e biodiversidade, considerando aquecimento global e ecossistemas. 

Indústria e Infra-
Estrutura 

No modelo, a indústria produz os bens e serviços que a população consome e de-
ve ser avaliada quanto às suas ações corporativas expressas nos relatórios de 
sustentabilidade social e na avaliação do ―berço ao túmulo‖ do seu ciclo de produ-
ção. A infra-estrutura refere-se a: rede de transporte ― estradas, pontes, ferrovias, 
aeroportos; sistemas de utilidades ― água, rede de esgoto, energia, telecomunica-
ção; e construções ― casas, escolas, fábricas, prédios públicos e comerciais. Al-
guns indicadores foram utilizados, como quilômetros percorridos por veículos por 
ano, o que reflete a dispersão da população e a necessidade de utilizar veículos 
para o trabalho, compras e lazer, requerendo mais estradas, com suas conse-
qüências como runoff, e as emissões, comprometendo a qualidade do ar e aumen-

Indústria 
Infra-Estrutura 

Consumo/ Pro-

dutos/ Serviços 

Recursos Naturais Resíduos 

Modelo Meio Ambiente 

Qualidade 

Ambiental 
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tando o efeito estufa. Enfatizam dois métodos que vem sendo utilizados para moni-
torar as comunidades: Crescimento Inteligente (Smart Growth), com foco em co-
munidades que caminham, e Infra-estrutura verde (Green Infrastrucuture), que faz 
conexão entre áreas protegidas e áreas com água. As construções são fatores 
significantes para a qualidade de vida da população. Segundo estimativa da EPA, 
as pessoas passam 90% de seu tempo dentro de ‗casa‘ e doenças como asma e 
câncer têm sido relacionadas com contaminação do ar no ambiente interno. Cres-
ce o número de construções mais eficientes ou ambientalmente amigáveis quanto 
à redução de energia e materiais tóxicos, no chamado padrão LEEDS (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Por sua vez a EPA desenvolve o programa 
sobre construção verde (EPA’s Green Building Program).          
 

Consumidor e Produ-
tor 

 

Para manter a qualidade de vida e proteger o capital natural todos devem fazer sua 
parte, que dificilmente reusam ou reciclam. Importa saber que produtos utilizam, 
desde as mais simples, como comida, jornais, roupas, às maiores, como carro, 
casa, estradas, pontes e outras infra-estruturas comuns. O modelo considera os 
materiais requeridos para produzir bens e serviços e a ‗pegada ecológica‘, ou seja, 
a capacidade do sistema biológico para produzi-los, a capacidade total do sistema 
e a reserva ou déficit existente. Considera, ainda, a produção de alimentos orgâni-
cos ou práticas de agricultura sustentáveis sem o uso de fertilizantes e pesticidas, 
que causam sérios problemas no ambiente e no consumidor, e a distância do pro-
dutor ao consumidor. 

Resíduos 
 

Resíduos têm diferentes formas, fontes e são dispostos de diferentes maneiras. 
Materiais utilizados são descartados e normalmente terminam no meio ambiente 
afetando a qualidade de vida. Duas gerações de resíduos são mais significativas: 
resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais, especialmente os perigosos. 

Modelo Saúde 

 
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) saúde é definida 
como ―um estado de completo bem estar físico, mental e social‖. 
O que transcende a ausência de morte, doença e inabilidade e 
incorpora conceitos de bem-estar e qualidade de vida e medidas 
de saúde da mesma forma transcendem a mortalidade e morbi-
dade. No entanto, saúde não existe isoladamente, é produto de 
interações do ambiente natural e do ambiente construído, status 
socioeconômico, condições físico-social e de padrões culturais e 
crenças com as personalidades psicológicas e fisiológicas e 
também nossa herança genética. Saúde vem sendo redefinida 
para além do modelo de intervenção, focando em prevenção, 
redução de stress e escolha do estilo de vida. 

Em função dessa complexidade, o modelo saúde foca 
nas três questões chaves, apresentadas na figura. Responde a 
primeira questão a Taxa de Mortalidade Infantil, a Expectativa 
de Vida, a segunda e para a terceira, o que chamam de Auto-
Revelação das Condições de Saúde (Self-Reported Health). 
Esse indicador tem como base a experiência pessoal, o que 
possibilita a análise e o entendimento das disparidades socioe-
conômicas, geográficas, de gênero, de etnia cultural e outras e 
o acesso, ou não, ao que é determinante para a saúde das pes-
soas.  

São trabalhados os seguintes indicadores: 
 Mortalidade infantil por mãe pela raça/etnia; 
 Mortalidade infantil por mãe pela raça/etnia e nível educacional; 
 % de pessoas reportam doença fraca ou pobre por nível renda; 
 % de pessoas reportam doença fraca ou pobre por raça ou etnia; 
 Mortalidade infantil por região geográfica por estado; 
 Taxa de mortalidade infantil por país por ano; 
 Comparação entre paises em matemática e ciências; 
 Expectativa de vida ao nascer por raça e sexo; e 
 Expectativa de vida ao nascer por país. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Saúde 

Questões: 
 

 

1. Quem tem chances de viver? 
 
 

2. Qual a expectativa de vida? 
 
 

3. Como a saúde deixa ser essa vida? 
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Modelo Educacional 

 
No mundo da economia globalizada o conhecimento é amplamente 
reconhecido como o fator chave de produção. Políticos de vários paí-
ses baseiam suas plataformas de governo em educação. O Banco 
Mundial e outras instituições multilaterais acreditam que investimentos 
em educação, particularmente no pré-escolar até o fundamental, asso-
ciados a investimentos em saúde, são chave para o desenvolvimento. 
Nada tem mudado tão rapidamente em importância, tanto no mundo 
acadêmico e dos negócios, como a definição de capital humano e capi-
tal intelectual. Mesmo assim, no cálculo do PIB, os custos educacio-
nais são considerados como ―despesas‖ e não como investimento em 
capital humano. De igual importância é capacitar o indivíduo para ter 
uma vida de dignidade e propósito; construir conhecimento e colocá-lo 
para fins humanos; e participar enquanto cidadão informado em uma 
sociedade democrática. 

O modelo prevê estatísticas que demonstram se e como o sis-
tema educacional está alcançando essas metas. Primeiramente, verifi-
ca vários aspectos da educação da população adulta e seus impactos 
na economia. Segundo, verifica quem e como esta sendo atendido 
pelo sistema educacional e, finalmente, os investimentos realizados em 
educação e no capital humano.  

 
Foram utilizados os seguintes indicadores: 
 Nível educacional da população nas últimas décadas; 
 Media anual de rendimentos por nível educacional; 
 Conhecimento literário dos adultos

1
 no ano; 

 Conhecimento literário dos adultos por nível de renda por ano; 
 Taxa de desistência por nível de renda familiar; 
 Taxa de matricula na universidade por raça; 
 Custo anual universidade (pública e privada) em relação ao percentual da renda familiar média; 
 Efetividade do sistema educacional

2
; 

 Total de investimentos em educação em relação ao PIB. 

Modelo Emprego 

 
 
 
Uma das marcas de políticos, acadêmicos e ativistas é a integra-
ção de três distintos campos: econômico, bem estar social e o am-
biental. Essa integração ajuda a aprofundar o diálogo sobre quali-
dade de vida pelo emprego de uma abordagem que explicite as 
interdependências inerentes entre os fatores que impactam a qua-
lidade de vida. 

O lado negativo, entretanto, é que essa questão é vista 
como muito complexa, naturalmente levada por debates públicos 
acalorados e algumas vezes envolvendo conflitos entre pessoas e 
com valores diferentes. Exemplos nesse sentido incluem os deba-
tes sobre políticas de comércio, fabricação fora da origem e au-
mento de serviços em países com baixos salários como México, 
China e Índia. Há ainda o debate sobre imigração e se mais traba-
lhadores estrangeiros aumentam ou reduzem a media de cresci-
mento do país.  

 
 
 
 

Neste item o modelo apresenta os seguintes indicadores, como: 
 Força de trabalho da população civil; 
 Taxa e desempregados; 
 Duração do emprego; 
 Razões para desemprego; 

                                                
1
 Para avaliar o conhecimento e o potencial dos adultos foram consideradas três situações: (1) prosa literária: conhecimen-

to e capacidade para entender e usar informações de textos que incluem editorias, novas histórias, poemas e ficção; (2) 
documentos literários: conhecimento e capacidade requerida para localizar e usar informação contida em materiais que 
incluem jogos de aplicação, formas de pagamento, itinerários de transporte, mapas, tabelas e gráficos; e (3) quantitativo 

literário: conhecimento e capacidade requerida para realizar operações matemáticas, simples ou seqüencial, usando nú-
meros impressos.   
2
 Com base no Trends in Math and Science Study (TIMSS), que testa estudantes de diferentes países. 

População Civil 
Força de      Fora da 
força       de trabalho      

de trabalho 
 
 
 

 

Voluntários e 
Trabalhadores 

sem Remunera-
ção 

 

Trabalhadores 
Desencorajados 

 
Emprego 

 
Integral 

 
Parcial 

 
Desempre-

gado 
 

 

Modelo Emprego 

 

Pedaços: 

 Ganho Educacional 

 Expansão Educa-

ção al 

Modelo Educacional 

Crosta: 

 Segregação 

 Discriminação 

 Anos aprendizagem 

 Alternativa educacional 

Recheio: 

 Taxa de Ensino 

 Acesso 

 Distribuição  
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 Distribuição de trabalhadores integral e parcial; 
 Contingente de trabalhadores e desempregados; 
 Ocupação em múltiplos empregos; e 
 Empregos alternativos. 

 

Modelo Energético 

 
Energia é a vida do processo econômico. Todavia, o uso ineficiente 
pode contribuir para reduzir a produção econômica e aumentar a 
poluição. A grande maioria das fontes energéticas resulta em emis-
são de dióxido de carbono (CO2), um contribuinte significativo para 
as mudanças climáticas globais. O modelo utiliza os seguintes indi-
cadores: 
 Intensidade energética e de emissão de carbono; 
 Uso per capta de energia e emissão de carbono; 
 Uso total de energia e emissão de carbono; 
 Emissão de CO2 por região; 
 Emissão mundial per capta de CO2; 
 Relatórios voluntários das empresas de emissão de gases de 

efeito estufa. 
 

Modelo Direitos Humanos 

 
Definir direitos humanos é controverso, particularmente 

porque tem origem na filosofia moral, noções de justiça e respeito 
aos bens humanos. Os indicadores examinam o estado dos direitos 
humanos em largas áreas: direitos fundamentais para segurança da 
pessoa na esfera privada (p.ex. liberdade da violência domestica, 
acesso a alimentos, nutrição, cuidados médicos e vestuário) e a 
proteção dos direitos na esfera pública (p.ex. liberdade de expres-
são, liberdade religiosa, direito de legislar, direito de votar). Foram 
selecionados: 
 Prisioneiros sob sentença de morte por raça; 
 Prisioneiros executados por autoridade civil; 
 Porcentagem da população que vota nas eleições; 
 População residente por raça; e 
 Número de pobres e taxa de pobreza por raça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Energético 

 

PIB per capta 

 

População 
 

Energi-

a/PIB 
 

Consumo de Energia 
 

Intensidade de Carbo-

no 
 

Total Emissão de Car-
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Modelo Direitos Humanos 
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Modelo de Renda 

 
O modelo foca na tendência do padrão de vida como re-

flete a medida monetária do imposto familiar. São alguns indicado-
res propostos: 
 Renda média familiar; 
 Crescimento anual médio da renda familiar; 
 Crescimento real da renda familiar por grupo; 
 Salário das trabalhadoras mulheres pela média salarial; 
 Salário dos trabalhadores homens pela média salarial; 
 Dimensão da diferença dos salários. 
 

Modelo de Infra-Estrutura 

 
Historicamente, infra-estrutura refere-se a auto-estradas, 

ferrovias, portos, pontes, aquedutos, prédios públicos, barragens e 
similares. A sociedade industrial envolve aeroportos, sistemas de 
comunicação, suprimento de energia, água e outras utilidades. Hoje, 
infra-estrutura inclui educação, pesquisa e desenvolvimento, siste-
ma computadorizado e todo o sistema de tarifas utilizado no comér-
cio. Os indicadores procuram mostrar a recente tendência de priva-
tização em certos setores como geração de energia, telefonia, água 
e outros serviços, tais como: 
 Estoque de capital de infra-estrutura; 
 Mudanças anuais per capta de estoque de capital de infra-

estrutura pública e privada; 
 Elementos selecionados da infra-estrutura pública e privada do 

estoque de capital per capta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Renda 
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Estrutura 

Ambiental 
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Modelo de Segurança Nacional 

 
O modelo articula a habilidade nacional para proteger o 

país de invasões e influências. O processo e pressão que impinge 
na formação e execução da política de segurança nacional, partin-
do da percepção do público, a estratégia de segurança, o orçamen-
to e a relações diplomáticas internacionais. Os indicadores mos-
tram balaço entre as estratégias militares e as atividades de pre-
venção, via diplomacia. São eles: 
 Nomes e datas de tratados internacionais; 
 Principais conflitos armados; 
 Expedições mundiais militares; e 
 Missões de paz. 
 

Modelo de Segurança Pública 

 
O modelo examina como efetivamente a sociedade 

promove a segurança, utilizando diferente abordagem, que não 
a visão do crime. Segurança vai além da ausência de crime. 
Significa salvar ambiente físico, incluindo produtos e segurança 
nas estradas. Os indicadores identificam: (1) fatores importantes 
da ação individual na esfera privada que afeta a probabilidade 
de ferimento; e (2) ações específicas ambientais e públicas que 
impactam a segurança e o potencial de danos. Mostra caminhos 
para reduzir ou evitar algum desses perigos por meio de ações 
coletivas, as quais refletem os valores culturais. São eles: 
 Dez principais causas de morte; 
 Taxa mortalidade por ferimentos e doenças infecciosas; 
 Perda de potencial de vida antes dos 65 anos por morte; 
 Causas externas de mortalidade por ferimento; 
 Taxa mortalidade por ferimentos por causas; 
 Taxa mortalidade por batidas de carro e incêndios; e 
 Morte de motoristas em veículos de passeio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Segurança Nacional 
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305 

Modelo de Re-Criação 

 
Recreação envolve a re-criação própria — para se ter 

revitalizado o corpo e a mente e afirmar ou estender os contatos 
sociais. Atualmente os adultos gastam mais de um quarto de 
seu tempo em atividades recreativas, que compete com outras 
atividades, atenções e orçamentos pessoais. O modelo propõe 
novo caminho para melhor entendimento de com as preferên-
cias recreacionais são formadas e a contribuição vital da recre-
ação para a qualidade de vida. Trinta principais tipos de recrea-
ção são explorados, desde auto-conhecimento até atividades 
religiosas, a participação em artes, hobbes, jogos virtuais, es-
portes, celebrações sociais, jogos e viagens. A informação ates-
ta para a democracia cultural na busca de vida, liberdade e feli-
cidade. 

 

Modelo de Moradia 

 
O setor imobiliário se expandiu violentamente no século 21 com a 
maioria das pessoas com acesso a casa própria. O modelo revela 
que enquanto a grande maioria da população vive bem, sem pro-
blemas relacionados a recursos e concentração de espaços, a po-
breza persiste. A desigualdade é mais evidente nas persistentes 
disparidades de moradia entre grupos étnicos e raciais. Alguns dos 
indicadores utilizados: 
 Taxa de casa própria; 
 Superpopulação; 
 Unidades sem serviços de esgotamento; 
 Carga dos custos de aluguel; 
 Cargas de concentração de pobreza por região; 
 Extensão de elevada pobreza por localização; e 
 Diferenças de condições de habitação por raça. 

Fonte: (Calvert & Henderson, 2000 
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Tabela III. 10. Indicadores para o Desenvolvimento Sustentável 

Tema Sub-Tema N. Indicador 

Equidade 

Classe, Gênero, 
Cor e Raça 

01 Índice de Gini da Distribuição do Rendimento 

02 Taxa de Desocupação 

03 Rendimento Familiar per capita 

04 Rendimento Médio Mensal 

05 Taxa de Escolarização 

06 Taxa de Alfabetização 

Necessidades 
Básicas 

07 Acesso a Serviço de Coleta de Lido Doméstico 

08 Acesso a Sistema de Abastecimento de Água 

09 Acesso a Esgotamento Sanitário 

10 Prevalência de Desnutrição Total 

11 Oferta de Serviços Básicos de Saúde 

12 Adequação de Moradia 

Eficiência 

Econômica 

13 Destinação Final do Lixo 

14 Tratamento de Esgoto 

15 Produto Interno Bruto per capita 

16 Consumo de Energia per capita 

17 Intensidade Energética 

18 Consumo Mineral per capita 

19 Rejeitos Radioativos: Geração e Armazenamento 

Social 

20 Esperança de vida ao nascer 

21 Taxa de Mortalidade Infantil 

22 
Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inade-
quado 

23 Coeficiente de Mortalidade por Homicídios 

24 Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Transporte 

Adaptabilidade 

Atividade 

25 Taxa de Investimento 

26 Balança Comercial 

27 Participação de Fontes Renováveis na Oferta de Energia 

28 Reciclagem 

29 Coleta Seletiva de Lixo 

Capacidade 

30 Escolaridade 

31 Existência de Conselhos Municipais 

32 Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento 

33 Gasto Público com Proteção ao Meio Ambiente 

34 Acesso a Serviços de Telefonia 

35 Acesso à Internet 

Atenção a Gerações 
Futuras 

Legado Ambien-
tal 

36 
Consumo Industrial de Substâncias Destruidoras da Cama-
da de Ozônio 

37 Concentração de Poluentes no Ar em Áreas Urbanas 

38 Uso de Fertilizantes 

39 Uso de Agrotóxicos 

40 Terras em Uso Agrossilvipastoril 

41 Queimadas e Incêndios Florestais 

42 Desflorestamento na Amazônia Legal 

43 Área Remanescente e Desflorestamento na Mata 

44 Desertificação e Arenização 

45 Qualidade de Águas Interiores 

46 Balneabilidade 

47 Produção de Pescado Marítima e Continental 

48 População Residente em Áreas Costeiras 

49 Espécies Extintas e Ameaçadas de Extinção 

50 Áreas Protegidas 
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51 Tráfico, Criação e Comércio de Animais Silvestres 

52 Espécies Invasoras 

Legado Socioe-
conômico 

53 Taxa de Crescimento da População 

54 População e Terras Indígenas 

55 Imunização contra Doenças Infecciosas Infantis 

56 Taxa de Uso de Métodos Contraceptivos 

57 Grau de Endividamento 

58 Vida Útil das Reservas Minerais 

59 Ratificação de Acordos Globais 

Fonte: IBGE, 2004 

 

Tabela III. 11. Núcleo básico de Indicadores Ambientais Urbanos – Proposta Preliminar  

Categoria / Sub-Temas Indicadores 

Força 
Motriz 

Dinâmica popula-
cional 

População de assentamentos formais e informais (total e taxa de cresci-
mento) 

Pobreza 
% da população abaixo da linha de pobreza 

Taxa de desemprego 

Transporte 
No de viagens pendulares por modo de transporte 

Volume de tráfego em artérias principais 

Uso do solo 

Área de assentamentos urbanos formal / informal 

Área de assentamentos urbanos formal / informal em área de risco (ur-
banização de áreas inadequadas tais como encostas, planícies de inun-
dação, manguezais) 

Acesso à terra % da população que desfruta de direitos a terra e habitação 

Pressão 

Emissões atmosfé-
ricas 

Emissões de contaminantes SO2, particulados, NO2, CO2, discriminado 
por fontes principais veículos, indústrias, geração de energia (total anual 
per capita) 

Consumo de água Volume total; volume per capita 

Esgoto doméstico 
Volume gerado, volume coletado, volume tratado (total diário e per capi-
ta) 

Geração de resí-
duos sólidos do-
mésticos 

Quantidade de resíduos gerados, quantidade coletada, quantidade dis-
posta (total diário e per capita) 

Efluentes e resíduos 
industriais 

Volume de efluentes industriais gerados, volume tratado (média diária 
anual) 

Quantidade de resíduos industriais gerados, quantidade disposta (média 
diária anual) 

Estado 

Qualidade do ar Concentração de SO2, particulados, NO2, O2 em áreas críticas 

Quantidade da água 
Cobertura do sistema implantado (em litros ou % da população atendida) 

Desperdício (em litros ou % sobre o fornecimento) 

Qualidade da água 
Concentração de um ou mais parâmetros (demanda bioquímica de oxi-
gênio, coliformes fecais, fósforo e nitrogênio) em corpos d‘água selecio-
nados 

Qualidade acústica Nível de ruído em áreas críticas 

Qualidade das habi-
tações 

Relação: Preço habitação/renda; aluguel/renda 

Área de moradia per capita 

Segurança no tráfe-
go 

N. anual de fatalidades e feridos em acidentes de tráfego / 10.000 habi-
tantes 

Áreas verdes Área verde total e % sobre a área total urbanizada 

Ecossistemas 
Área de ecossistemas selecionados 

Áreas protegidas como porcentagem da área total de ecossistemas 
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Impacto 

Impactos s/ quali-
dade do ar, água, 
acústica 

Impactos inferidos pela interpretação da variação dos indicadores de 
Estado correspondentes 

No de dias por ano de ocorrência de concentração de poluentes do ar 
acima dos padrões ambientes 

Impactos sobre a 
saúde humana 

Exposição a ruído excessivo (% da população) 

Mortalidade infantil (abaixo de 5 anos) 

Índice de incidência de doenças respiratórias 

No anual de habitantes desabrigados por desabamento e inundações 

Degradação de e-
cossistemas 

Áreas de ecossistemas, protegidos ou não, degradados ou ocupados 
indevidamente 

Resposta 

Uso do solo 

Áreas verdes (aumento anual de área verde) 

Renovação urbana (área total renovada e % da área urbana total) 

Acessibilidade a área verde (% da população residindo a até 15 minutos 
a pé de uma área verde) 

Transporte 
Acesso a transporte público (% da população com acesso a sistema de 
transporte público na distância de até 500 m) 

 

Habitação 
Preço da habitação (interferência sobre a relação: preço de habitação / 
renda; aluguel / renda) 

Área de moradia per capita (Interferência sobre) 

Saneamento 
Ambiental 

Ligações domiciliares: eletricidade, água, esgoto, coleta de lixo (% da 
população com acesso aos sistemas de distribuição e/ou serviços) 

Reciclagem e reutilização (% do lixo reciclado por tipo: vidro, metal, pa-
pel, plástico) 

Redução da quantidade de lixo a dispor em aterros sanitários (interferên-
cia sobre a quantidade de resíduos sólidos domésticos destinados a a-
terro) 

Fonte: GeoCidades, 2001 
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Tabela III. 12. Matriz de Indicadores para a Cidade do Rio de Janeiro e Manaus  

Indicadores 
Básicos 

Água Ar Solo Biodiversidade Ambiente Construído 

Pressão 

-Redução da cobertura vegetal 
-Superfície e População em as-
sentamentos urbanos autoriza-
dos e não autorizados 
-Mudança de solo não urbano 
para urbano 
-Crescimento populacional 
-Índice Gini (desigualdade social) 
-Volume total de esgoto não tra-
tado 
-consumo de água 

-Redução da cobertura vegetal 
-Superfície e População em as-
sentamentos urbanos autoriza-
dos e não autorizados 
-Mudança de solo não urbano 
para urbano 
-Crescimento populacional 
-Índice Gini (desigualdade social) 
-Emissão de CO2 
-Distribuição Modal 
-Taxa de motorização 
Consumo de energia per Capita 

-Redução da cobertura vegetal 
-Superfície e População em 
assentamentos urbanos auto-
rizados e não autorizados 
-Mudança de solo não urbano 
para urbano 
-Crescimento populacional 
-Índice Gini (desigualdade 
social) 
-Volume de resíduos sólidos 
com disposição inadequada 

-Redução da cobertura ve-
getal 
-Superfície e População em 
assentamentos urbanos 
autorizados e não autoriza-
dos 
-Mudança de solo não urba-
no para urbano 
-Crescimento populacional 
-Índice Gini (desigualdade 
social) 

-Crescimento populacio-
nal 
-Índice Gini (desigualda-
de  
social) 

Estado 

-Espécies extintas ou ameaça-
das / espécies conhecidas 
-Escassez de água (freqüência, 
extensão, duração) 
-Índice de qualidade da água: 
DBO, concentração de colifor-
mes fecais nos corpos de água 

-Espécies extintas ou ameaça-
das / espécies conhecidas 
-Concentração de CO 
-Concentração de material parti-
culado no ar 
-No de dias abaixo dos padrões 
de qualidade do ar 

-Espécies extintas ou amea-
çadas / espécies conhecidas 
-áreas de instabilidade geoló-
gica ocupadas (áreas de risco) 

-Espécies extintas ou amea-
çadas / espécies conhecidas 
 

-Áreas (centros históricos 
ou outros edifícios dete-
riorados em relação à 
área construída urbana) 

Impacto 
(Efeitos sobre 
cada um dos 
seguintes as-
pectos) 

-perda de biodiversidade 
Economia Urbana: 
-Aumento dos gastos com saúde 
pública 
Nível Político Institucional: 
-Perda de atratividade urbana 
Qualidade de vida: 
-Aumento das doenças de veicu-
lação hídrica 

-perda de biodiversidade 
Economia Urbana: 
-Aumento dos gastos com saúde 
pública 
Nível Político Institucional: 
-Perda de atratividade Urbana 
Qualidade de vida: 
-Aumento de doenças respirató-
rias e cardiovasculares 

-perda de biodiversidade 
Economia Urbana: 
-Aumento dos gastos com 
saúde pública 
-Aumento de gastos com o-
bras e defesa civil 
Nível Político Institucional: 
-Perda de atratividade Urbana 
Vulnerabilidade Urbana: 
-Incidência de inundações, 
deslizamentos, etc. 

-perda de biodiversidade 
Economia Urbana: 
-Gastos com engenharia 
ambiental 
Nível Político Institucional: 
-Perda de atratividade Ur-
bana 
Qualidade de vida: 
-Alteração do micro clima 
-Aumento da vulnerabilidade 
urbana 

Economia Urbana: 
Nível Político Institu-
cional: 
-Perda de atratividade 
Urbana 
Qualidade de vida: 
-Deterioração de centros 
históricos 
-Aumento da criminalida-
de 
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Resposta 
(Existência e 
efetividade dos 
instrumentos) 

-Educação Ambiental 
-N. de ONG ambientalistas 
-Presença de ações da Agenda 
21 Local 
-Investimento em recuperação 
ambiental 
-Plano Diretor Urbano 
-Investimento em áreas verdes 
-Legislação de proteção aos 
mananciais 
-Tributação como base no prin-
cípio poluidor-pagador e usuário-
pagador 
-Investimento em sistemas de 
esgoto e de captação, tratamen-
to e distribuição de água 
-Comunicação Ambiental 

-Educação Ambiental 
-N. de ONG ambientalistas 
-Presença de ações da Agenda 
21 Local 
-Investimento em recuperação 
ambiental 
-Plano Diretor Urbano 
-Investimento em áreas verdes 
-Regulamentação e controle de 
emissões de fontes móveis e 
fixas 
-Comunicação Ambiental 

-Educação Ambiental 
-N. de ONG ambientalistas 
-Presença de ações da Agen-
da 21 Local 
-Investimento em recuperação 
ambiental 
-Plano Diretor Urbano 
-Investimento em áreas verdes 
Volume de resíduos sólidos 
reciclados em relação ao total 
de resíduos coletados 
-Total de áreas reabilitadas em 
relação ao total de áreas de-
gradadas 
-Notificações preventivas e 
multas por violações às nor-
mas de disposição de resíduos 
-Volume de resíduos sólidos 
com disposição adequada 
-Comunicação Ambiental 

-Educação Ambiental 
-N. de ONG ambientalistas 
-Presença de ações da A-
genda 21 Local 
-Investimento em recupera-
ção ambiental 
-Plano Diretor Urbano 
-Investimento em áreas ver-
des 
-Comunicação Ambiental 

-Educação Ambiental 
-N. de ONG ambientalis-
tas 
-Presença de ações da 
Agenda 21 Local 
-Investimento em recupe-
ração ambiental 
-Plano Diretor Urbano 
-Investimento em áreas 
verdes 
-Comunicação Ambiental 

Fonte: Geo Cidades, 2001 

 

 

Tabela III. 13. Indicadores de Qualidade de Vida – Cidades Saudáveis  

Área Indicadores 

Demografia
(1)

 

1. população total do município. 
2. crescimento populacional em números absolutos, segundo crescimento vegetativo e migratório. 
3. taxa de crescimento populacional anual: taxa média geográfica de crescimento anual da população – incremento médio anual da população. 
4. taxa de urbanização: % da população da área urbana em relação à população total. 
5. taxa de fecundidade geral: relação entre o numero de nascidos vivos filhos de mulheres de 15-49 anos de idade e o n. de mulheres da mesma idade 

por 1000 habitantes. 
6. taxa de natalidade: relação entre o numero de nascidos vivos e a população de nascidos vivos e a população total. 
7. crescimento populacional devido ao saldo migratório (saldo líquido entre imigração e emigração), de acordo com a origem dos principais fluxos. 
8. estrutura populacional por faixas etárias 
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Renda e 
Consumo 

1. PIB per capita(2): Produto Interno Bruto (ou renda) sobre número total da população. 
2. percentual(3) de famílias com rendimento em uma certa referência salarial: 
3. % de famílias com até 2 salário sal por mês em relação ao nº total de famílias 
4. % de famílias com renda mensal abaixo de 1/2 salário mínimo (Taxa de Pobreza - IDB97) 
5. razão de Renda: relação entre os 20% com renda superior e os 20% com renda inferior (IDB97) 
6. consumo de Bens Duráveis(4): % de domicílios com aparelhos eletrônicos, ou eletrodomésticos ou carros, em relação ao total de domicílios pesqui-

sados(5).  
7. % de domicílios com microcomputadores e que utilizam a Internet 

Transporte 

1. % da PEA servida por transporte. 
2. n. de veículos a motor por 1.000 habitantes. 
3. % de veículos clandestinos, servindo à população. 
4. qualidade das frotas de veículos de transporte público, principalmente idade média dos veículos. 
5. % da população coberta por transporte coletivo. 
6. n. de acidentes de trânsito, em período determinado. 
7. % de gastos familiares com transporte. 
8. tempo médio gasto no transporte para ir/voltar do trabalho. 
9. % de ruas pavimentadas e com iluminação pública. 
10. sinalização adequada em pontos críticos, tanto vertical quanto horizontal. 
11. Transporte coletivo para os equipamentos sociais: escolas, creches, parques, centros de saúde, áreas de lazer, etc. 
12. percentual de viagens realizadas a pé ou de bicicleta para o trabalho ou uso de equipamentos sociais. 

Segurança 

1. % da população que utiliza serviços de segurança privada. 
2. n. de policiais por 10.000 habitantes. 
3. acesso da população aos serviços de segurança pública. 
4. distribuição dos serviços de segurança pública, segundo o tipo. 
5. ações e projetos do setor público com relação à segurança. 

Violência 

1. n. de ocorrências policiais, por tipo, num período definido, por 1.000 habitantes. 
2. n. de homicídios por 100.000 habitantes, segundo sexo, faixa etária e meios utilizados (arma branca, arma de fogo, outros). 
3. mortalidade por acidentes de transporte: acidentes de trânsito e atropelamentos. 
4. mortalidade por outros acidentes: quedas, afogamentos e acidentes do trabalho. 
5. mortalidade por suicídio, segundo sexo e faixa etária. 
6. n. de infratores autuados, segundo origem social, tipo de infração, sexo e idade. 
7. n. de ocorrências de atos de violência em equipamentos sociais públicos: escolas, postos de saúde, parques, áreas de lazer, etc. 
8. % da população com domicílio em áreas de risco à violência e ocorrências policiais (assaltos, homicídios, tráfico de drogas, etc.). 

Educação 

1. Índice de Alfabetização: % de pessoas de 15 ou mais anos de idade que sabem ler e escrever (a definição operatória do que é ―uma pessoa que 
sabe ler e escrever‖ será dada em cada município pela autoridade competente) 

2. Índice de retenção escolar: % de alunos que terminam o curso escolar em relação àqueles que o iniciaram (matrículas inicial e final são definidas em 
cada caso pela autoridade. O ensino primário se refere aos primeiros 6 anos de escolarização) 

3. Índice de analfabetismo: % de pessoas de 15 ou mais anos de idade que não sabem ler e escrever. 
4. Índice de matrícula: taxa de matrícula dividida por 100, nos diferentes níveis de ensino. 
5. Índice de aprovação: proporção de alunos de uma dada série que, ao final do ano letivo, foi considerada apta a freqüentar a série seguinte. 
6. Índice de repetência: proporção de alunos de uma dada série que, ao final do ano letivo, não foi considerada apta a freqüentar a série seguinte. 
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7. Índice de evasão: proporção de alunos que, tendo sido matriculados em uma dada série, abandona a escola antes do término do ano letivo. 
8. Índice de escolaridade: proporção de estudantes com o ensino médio completo em relação à população urbana. 
9. anos de escolaridade: soma dos anos completos e com aprovação, realizados pelos indivíduos em escola formal, em relação à população total. 
10. rendimento escolar: calculado a partir de testes padronizados aplicados a alunos de séries finais de cada nível (ENEM e PROVÃO) 
11. nível de instrução do corpo docente em cada nível de ensino. 
12. integração escola comunidade. 
13. uso do espaço físico da escola pela comunidade. 

Habitação 

1. n. médio de pessoas por dormitório ou domicílio. 
2. classificação dos Domicílios Permanentes: 
3. % de DP servido por água canalizada (rede de abastecimento), abastecendo um ou mais cômodos. 
4. % de DPP com acesso razoável à água potável (cerca de 100 m). 
5. % de DPP em que o escoamento do banheiro ou sanitário, de uso dos moradores, é ligado à rede coletora ou fossa séptica. 
6. % de DPP servidos pela rede elétrica, abastecendo um ou mais cômodos. 
7. % de DPP servidos por coleta de lixo, pelo menos 3 vezes por semana 
8. Índice de Qualidade dos Domicílios 

9. % de imóveis com irregularidades fundiária, urbanística e edilícia. 
10. distância média dos domicílios aos equipamentos sociais: escolas, creches, parques, áreas de lazer, centros de saúde, etc. 
11. % de DPP em boas condições, em relação ao número de domicílios avaliados. 

Emprego
(7)

 
1. Taxa de atividade 
2. Taxa de desocupação ou desemprego aberto 
3. Taxa de dependência 

Estilo de Vida 
 

4. Taxa de fumantes: % de pessoas de 15 anos ou mais que fumam 26 cigarros por dia ou mais. Aplicação da lei sobre a proteção dos não fumantes 
em certos lugares públicos. 

5. Consumo de álcool: % da população de 15 anos ou mais que toma 14 copos ou mais de bebida alcoólica por semana. 
6. Proporção de obesos: Proporção de indivíduos obesos, classificados em categorias, em relação ao ÍNDICE DE MASSA CORPOREA 
7. Exercícios Físicos: % da população que realiza mais do que uma atividade física por semana ou que realiza exercícios físicos por pelo menos 3 ve-

zes por semana durante no mínimo 30 minutos. 
8. Índice de amamentação materna exclusiva: % de crianças até 4 meses alimentados, exclusivamente, com leite materno. 
9. Índice de ausência de risco cardiovascular: % de pessoas de 15 anos ou mais com categoria I de SILORCA 

        SILORCA = Sistema Lógico de Risco Cardiovascular 
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Saúde 

1. n. de leitos/habitantes 
2. n. de consultórios médicos/habitantes 
3. n. de médicos, dentistas, enfermeiros por 1.000 habitantes 
4. cobertura anual de vacinas 
5. tempo de permanência em hospital 
6. taxa de Mortalidade Geral: calcula-se dividindo-se o n. de óbitos concernentes a todas as causas em um determinado ano, circunscritos os dados a 

uma área determinada, e multiplicando-se por 1.000. 
7. mortalidade Proporcional segundo a idade: destacam-se os grupos relativos aos menores de um ano e o de 50 anos e mais: 
8. mortalidade proporcional segundo causas (por doenças do CID): freqüência relativa que mede o % de mortes que são conseqüentes a determinada 

causa, em relação ao total de mortes. 
9. taxa de Mortalidade Infantil: freqüência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um ano) em uma população, em relação ao n. de nascidos 

vivos em determinado ano civil (expressa a relação entre o n. de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade, pelo total de nascidos vivos). 
10. taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos por sexo: freqüência com que ocorrem os óbitos de crianças antes de completar 5 anos de idade 

em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil. Expressa-se para cada mil crianças nascidas vivas. 
11. Índice de Guedes: quantifica o Indicador de Moraes (mortalidade proporcional por grupos de idade: <1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 19 anos, 20 a 49 anos e 

50 anos e mais, estabelecendo pesos para as proporções de morte de cada faixa etária, construindo um indicador numérico. 
12. taxa de morbidade hospitalar: taxa de hospitalização por causas externas, cobertura de partos, etc. 
13. taxa de hospitalização: % de pessoas internadas num período, em relação a população total. 
14. incidência de doenças selecionadas: câncer, hipertensão, diabetes, infarto, etc. 
15. Índice de baixo peso ao nascer: % de nascidos vivos que pesam menos de 2,5 kg ao nascer. 
16. taxa de Incidência de Doenças de Notificação Compulsória: n. de casos novos de doenças de notificação compulsória por 1.000 habitantes. 
17. Índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D): % de dentes cariados, perdidos e obturados em uma idade determinada, prioritariamente, 

na idade de 12 anos (IDB 97) 
18. esperança de vida ao nascer: n. médio de anos que um recém-nascido esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade. 
19. anos de vida perdidos 
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Meio 
Ambiente 

Água 

 tipos de coleções hídricas existentes - rios, córregos, mananciais, etc. 

 determinação da qualidade da água: 
- quantidade de efluentes, por fonte, tipo de poluentes (DBO, DQO, TOC, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, fósforo, pH, 

salinidade, óleo, fenóis, coliformes fecais); 
- tipo de receptores dos despejos; 
- número e área de lagos eutróficos; e 
- poluição de lençóis subterrâneos. 

Ar 

 determinação da qualidade do ar: 
- quantidade de emissões, por tipo e fonte (maiores poluentes: S02, CO, oxidantes, NO2, hidrocarbonos, partículas em suspensão; e 
- qualidade de ar ambiental. 

Ruídos 

 determinação do nível de ruído: 
- Nível de ruído ambiental por área do município. 

Resíduos Sólidos 

 destino dos resíduos sólidos e número de depósitos existentes no município para lixo e entulhos. 

 determinação do volume de resíduos sólidos no meio ambiente: 
- quantidade de resíduos sólidos municipais (residencial e comercial) por tipo de resíduo; 
- quantidade de resíduos sólidos industriais por fonte e tipo; 
- quantidade de resíduos sólidos agrícolas, por tipo; e 
- porcentagem de materiais reciclados, por tipo. 

Ambiente Físico 

 Índice de pista para ciclistas (IPC): razão de quilômetros de pistas para ciclistas por 1000 habitantes 

 pistas e locais para realização de exercícios e esportes, por tipo, dimensão e acesso pela população. 

 parques, jardins e áreas públicas. 
- áreas verdes - m

2
 de área verde por habitante; e 

- áreas de lazer - tipos de áreas, dimensões, acesso a população e atividades desenvolvidas. 

 presença de atividades de alto risco e/ou impacto ambiental. 

(1) Considerar os dados de pelo menos dois últimos censos demográficos oficiais  

(2) Na falta de valores calculados para municípios devem ser elaboradas estimativas do tamanho do produto local, ou, sugere-se utilizar uma “proxy”, por exemplo, o valor agregado por município “disponível” junto ao SEADE, até 1998. 
(3) Disponíveis para o País, pelo Censo de 1991, ou pode ser obtido mediante pesquisa amostral. 
(4) O Consumo de Bens Duráveis é considerado como uma medida indireta da renda e de diferenças de renda entre diversos extratos sociais 
(5) O tipo de aparelho eletrônico ou eletrodoméstico a ser considerado deve ser definido pela equipe de investigação, consideradas as condições sócio-econômicas locais. 

(6) Conceitos utilizados pela FIBGE – Indicadores Sociais Mínimos 
(7) PEA: População Economicamente Ativa – pertencentes à faixa etária entre 15 e 64 anos de idade. 
(8) População Inativa: aquela pertencente à faixa etária maior de 65 anos e menor de 14 anos. 

 
Fonte: Felliciano, 1999 
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Tabela III. 14. Ações de Saneamento e o Efeito sobre o Meio Ambiente  

Forças Motrizes 

Modelo de de-
senvolvimento 
ambientalmente 
sustentável 

Modelo de desenvolvimento 
Socialmente excludente e 
politicamente e 
economicamente 
subordinado 

Ausência ou 
inadequação de 
políticas públicas 
de saneamento 

Indefinição marco 
legal para o setor 
de saneamento 

Financiamento 
público instável e 
insuficiente 

Processo 
acelerado de 
urbanização 

Política de de-
senvolvimento de 
recursos huma-
nos inadequada 

Desenvolvimento, 
difusão e apropriação 
tecnológica insufici-
ente 

Precariedade 
da democracia 

Transparência 
insuficiente e 
corrupção 

 

Pressão 

Inexistência ou 
inadequação de 
sistemas de 
água 

Inexistência ou 
inadequação 
de serviços de 
água 

Inexistência ou  
inadequação de 
sistemas ou 
soluções 
ind. de esgotos 

Inexistência ou 
inadequação de 
serviços de 
esgotos 

Inexistência ou 
inadequação de 
sistemas de 
destino de lixo 

Inexistência ou 
inadequação de 
sistemas ou solu-
ção individual do 
destino de lixo 

Desperdício 
de água pelo 
consumidor 

Inexistência 
ou inadequação  
do controle  
ambiental 

Uso e  
ocupação 
do solo  
inadequado 

Inexistência 
ou inadequação 
de sistemas de 
drenagem 

Demanda 
pelos bens 
da natureza 
principalmente 
pela água 

Inexistência ou 
inadequação 
de 
serviços de 
drenagem 

 
 

Estado 

Esgoto e lixo nas 
coleções hídricas 

Ambientes 
aquáticos 

contaminados 

Esgoto e 
lixo no solo 

Comprometimento 
da disponibilidade dos 

recursos naturais 

Degradação 
de ecossistemas 

 

Exposição 

População exposta a ambiente aquático contaminado População em contato com esgoto e resíduos sólidos 

 

Efeito 

Ecossistemas comprometidos 

Fonte: Brasil, 2004 
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Tabela III. 15. Estrutura e Composição do IQVU – BR  

Variáveis Peso Componentes Peso Indicadores Peso Tipo Acessibilidade 

1 - Comércio 
e Serviços 

0,08 

1.1 - Comércio de 
Alimentos 

0,46 

1.1.1 Comércio atacadista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 0,08 QT Remota 

1.1.2 Existências de Supermercados ou Hipermercados 0,27 QT Próxima 

1.1.3 Padeiros por 1000 habitantes 0,31 QT Imediata 

1.1.4 Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo 0,34 QT Imediata 

1.2 - Comércio e 
Serviços Pessoais 

0,39 
1.2.1 Agências bancárias 0,44 QT Imediata 

1.2.2 Comércio de produtos farmacêuticos 0,56 QT Imediata 

1.3 - Comércio e 
Serviços de Comuni-
cação 

0,15 
1.3.1 Comércio de equipamentos de informática 0,47 QT Próxima 

1.3.2 Número de estações de rádio AM/FM 0,53 QT Remota 

2 - Cultura 0,04 
2.1 - Equipamentos 
de Cultura 

1,00 2.1.1 Equipamentos Culturais 1,00 QT Próxima 

3 - Econo-
mia 

0,09 

3.1 - Economia Local 0,29 
3.1.1 PIB "per capita" municipal 1,00 QT Imediata 

3.1.2 Renda Média Familiar "per capita" - QL NÃO TEM 

3.2 - Finanças Públi-
cas 

0,25 
3.2.1 Capacidade de investimento 0,44 QT Imediata 

3.2.2 Receita corrente "per capita" 0,56 QT Imediata 

3.3 - Mercado de 
Trabalho 

0,46 
3.3.1 Taxa de Ocupação 1,00 QT Próxima 

3.3.2 Taxa de Formalidade da Ocupação - QL NÃO TEM 

4 - Educa-
ção 

0,14 

4.1 – Ensino Funda-
mental (EF) 

0,56 
4.1.1 Taxa de escolarização líquida no Ensino Fundamental 1,00 QT Próxima 

4.1.2 Proporção de jovens de 15 a 17 anos sem ensino fundamental completo - QL NÃO TEM 

4.2 – Ensino Médio 
(EM) 

0,44 4.2.1 Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio 1,00 QT Próxima 

5 - Habita-
ção 

0,14 

5.1 – Condições Ha-
bitacionais 

0,44 

5.1.1 Domicílios não precários  0,56 QT Imediata 

5.1.2 Domicílios com Banheiro 0,44 QT Imediata 

5.1.3 Densidade média de moradores por dormitório - QL NÃO TEM 

5.2 – Saneamento 
Básico 

0,56 

5.2.1 Percentual de domicílios servidos por rede de água 0,35 QT Imediata 

5.2.2 Percentual de domicílios servidos por rede de esgotamento sanitário 0,35 QT Imediata 

5.2.3 Percentual de domicílios servidos com algum tipo de coleta de lixo 0,30 QT Imediata 

6 - Saúde 0,15 

6.1 - Recursos Hu-
manos, Equipamen-
tos e Serviços de 
Saúde 

1,00 

6.1.1 Número de médicos 0,16 QT Próxima 

6.1.2 Prof. de saúde de nível superior (exceto médicos e dentistas) 0,17 QT Próxima 

6.1.3 Número de técnicos em saúde por 1000 habitantes 0,10 QT Próxima 

6.1.4 Leitos hospitalares/SUS 0,15 QT Próxima 

6.1.5 Unidades de média complexidade 0,13 QT Próxima 

6.1.6 Unidades de atenção básica 0,17 QT Imediata 

6.1.7 Equipamentos odontológicos do SUS 0,12 QT Próxima 

6.1.8 Consultas do SUS - QL NÃO TEM 

6.1.9 Taxa Média de Internação Total (2002/03/04) - QL NÃO TEM 



 

317 

6.1.10 
Taxa de Mortalidade por doenças circulatórias, respiratórias e infecto-
parasitárias 

- QL NÃO TEM 

7 - Instru-
mentos de 
Gestão Ur-
banística 

0,03 

7.1 - Organização 
das Informações 
Locais 

0,50 7.1.1 Base digital de informações 1,00 QT Imediata 

7.2 - Legislação Ur-
banística 

0,50 7.2.1 Existência de legislação básica 1,00 QT Imediata 

8 - Partici-
pação e 
Organização 
Sócio-
Política 

0,04 

8.1 - Participação e 
Associativismo 

0,53 
8.1.1 Existência de entidades sindicais 0,37 QT Próxima 

8.1.2 
Existência de organizações da soc.civil de interesse público e outras formas de 
associação 

0,63 QT Média 

8.2 - Organização e 
Cooperação Político-
Institucional 

0,47 
8.2.1 Articulações Interinstitucionais 0,41 QT Imediata 

8.2.2 Existência de Conselhos 0,59 QT Imediata 

9 – Meio 
Ambiente 
Urbano 

0,09 
9.1 - Problemas e 
Ações Ambientais 

1,00 
9.1.1 Problemas Ambientais Urbanos 0,41 QT Imediata 

9.1.2 Ações Ambientais Municipais 0,59 QT Imediata 

10 – Segu-
rança Públi-
ca 

0,10 

10.1 - Proteção Con-
tra Violência 

0,56 
10.1.1 Profissionais de segurança pública 0,41 QT Próxima 

10.1.2 Taxa de mortalidade por homicídios 0,59 QT Imediata 

10.2 - Assistência 
Jurídica 

0,44 
10.2.1 Profissionais de justiça no setor público 0,53 QT Próxima 

10.2.2 Órgãos de defesa do consumidor 0,47 QT Imediata 

11 - Trans-
portes 

0,10 

11.1 - Transporte 
Coletivo 

0,45 11.1.1 Motoristas de Ônibus Urbanos, Metropolitanos e Rodoviários 1,00 QT Imediata 

11.2 - Outros Tipos 
de Transporte 

0,19 11.2.1 
Motorização no município: Número de veículos motorizados de pequeno e mé-
dio porte 

1,00 QT Imediata 

11.3 - Infra-Estrutura 
de Transportes 

0,36 11.3.1 Percentual de domicílios em vias pavimentadas 1,00 QT Imediata 

Fonte: IDHS, 2005 
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Figura III. 1. O Índice de Bem Estar Econômico Sustentável e o PIB – Chile, Estados 
Unidos, Suíça e Alemanha 

Fonte: Friends of the Earth, 2007 

 

Tabela III. 16. Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte  

Índices Temáticos Indicadores Composição dos Indicadores 

Qualidade do Sis-
tema Ambiental 

Qualidade da água Índice de qualidade de água (seca/chuva)  

Qualidade de Vida 
Humana 

Qualidade da habitação Percentual de Habitações Sub-Normais 

Condições de Vida 
Índice de Longevidade – IDH 
Índice de Educação - IDH 
 

Renda Índice de Renda – IDH 

Saúde e Segurança Ambien-
tal 

Índice de mortos em acidentes de trânsito 
Índice de mortos por doenças respiratórias 
Índice de mortos por doenças parasitárias 
Índice de mortos por homicídios 
 

Serviços Sanitários 

Índice de abastecimento de água 
Índice instalação sanitária 
Índice de serviço de coleta de lixo 
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Pressão Antrópica 

Pressão Urbana 

Taxa de pressão populacional- 
Densidade habitacional por cômodo 
Número de veículos per capta 
Consumo energético urbano 
 

Pressão Industrial Intensidade energética industrial 

Pressão Agropecuária 

Densidade de lavouras e pastagens no município 
Taxa de crescimento média de lavouras e pastagens 
nos 10 últimos anos 
Intensidade energética rural 
Proporção da área ocupada por matas e florestas 
plantadas e área ocupada por matas e florestas na-
turais nos estabelecimentos agrícolas 

Cobertura Vegetal 
 

Cobertura vegetal 
 

Capacidade Político 
Institucional 

Autonomia Político 
Administrativa 

Autonomia fiscal 
Endividamento público 
Peso eleitoral 

Gestão Pública Municipal 

Funcionários com nível superior 
Informatização 
Conselhos de política urbana e descentralização 
Instrumentos de gestão urbana 

Gestão Ambiental 
 

Conselho de meio ambiente 
N° de Unidades de Conservação Municipais 

Informação e participação 
Política 

ONG ambientalistas 
Participação política eleitoral 
Imprensa escrita 
Imprensa falada 

Fonte: Nahas, 2001 
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Tabela III. 17. Índice de Condições de Vida nos Municípios  

Longevidade 

Indicador Valor mínimo 
Valor máxi-

mo 
Unidade 

Esperança de vida ao nascer 25 85 Anos 

Taxa de mortalidade infantil 320 0 por mil nascidos vivos 

Educação 

Taxa de analfabetismo 100 0 % 

Número médio de anos de estudo 0 15 anos 

População com menos de 4 anos de estudo 100 0 % 

População com menos de 8 anos de estudo 100 25 % 

População com menos de 11 anos de estudo 0 50 % 

Renda 

Grau de desigualdade na população com renda 
insuficiente 

0,9 0 - 

Grau de desigualdade 1 0 Índice de Theil 

Renda familiar per capita média ajustada 0,05 1,364 Salários mínimos  

Infância 

Crianças que não freqüentam a escola 100 0 % 

Defasagem escolar média 6 0 Anos 

Crianças com mais de um ano de atraso esco-
lar 

100 0 % 

Crianças que trabalham 100 0 % 

Habitação 

População em domicílios com mais de 2 pesso-
as por dormitório 

100 0 % 

População que vive em domicílios duráveis 0 100 % 

População em domicílios com abastecimento 
adequado de água 

0 100 % 

População em domicílios com esgoto adequado 0 100 % 

Fonte: PNUD, 1997 

Tabela III. 18. Potencialidade Social dos Municípios – ZEE/MG  

Componentes 
Fatores Condicio-

nantes 
Indicadores 

1. Produtivo 

1.1 Infra-estrutura de 
transporte 

1.1.1 Densidade da malha rodoviária 

1.1.2 Transporte aéreo 

1.1.3 Densidade da malha ferroviária 

1.2 Atividades eco-
nômicas 

1.2.1 Índice do Valor Adicionado (VA) agropecuário 

1.2.2 Índice VA indústria 

1.2.3 Índice VA serviços 

1.2.4 Índice de emprego formal 

1.2.5 Índice de Exportação 

2.Natural 

2.1Utilização das 
terras 

2.1.1 Densidade de ocupação econômica das terras (DOET) 

2.1.2 Nível tecnológico Agropecuário 

2.2 Estrutura fundiá-
ria 

2.2.1 Índice de concentração fundiária 

2.2.2 Coeficiente de agricultores familiares 
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2.3 Recursos mine-
rais 

2.3.1 Taxa geométrica de crescimento da indústria extrativa 
mineral 

2.3.2 Compensação financeira pela exploração mineral (CFEM) 

2.4 ICMS Ecológico 2.4.1 ICMS Ecológico referente às áreas de conservação 

3. Humano 

3.1 Ocupação eco-
nômica 

3.1.1 Taxa de ocupação 

3.1.2 Taxa de desocupação 

3.2 Demografia 
3.2.1 Grau de urbanização 

3.2.2 Razão de dependência 

3.3 Condições soci-
ais 

3.1.1 Renda 

3.1.2 Educação 

3.1.3 Habitação 

3.1.4 Saúde 

3.1.5 Saneamento 

3.1.6 Segurança Pública 

3.1.7 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M 

4. Institucional 

4.1 Capacidade insti-
tucional 

4.1.1 Gestão Municipal 

4.1.2 Gestão do Desenvolvimento Rural 

4.1.3 Gestão Ambiental Municipal 

4.2 Organizações 
jurídicas 

4.2.1 Presença de organizações jurídicas 

4.3 Organizações 
financeiras 

4.3.1 Presença de organizações financeiras 

4.4 Organizações de 
Fiscalização e Con-
trole 

4.4.1 Presença de organizações de fiscalização e controle 

4.5 Organizações de 
Ensino e Pesquisa 

4.5.1 Instituições de ensino profissionazante 

 4.5.2 Cursos de pós-graduação stricto sensu 

4.6 Organizações de 
Segurança Pública 

4.6.1 Unidades de defesa social 

4.6.2 Capacidade de aplicação da lei 
Fonte: ZEE, 2007 

 

Tabela III. 19. Índice de Sustentabilidade de Blumenau  

Nível de Sustentabilidade Faixa 

Insustentável 0,00 a 0,25 

Potencialmente Insustentável 0,25 a 0,50 

Intermediário 0,50 a 0,70 

Potencialmente Sustentável 0,70 a 0,85 

Sustentável 0,85 a 1,00 

 

Indicadores de Pressão Valor 

Disposição de Resíduos Sólidos 
Qualidade do Ar 
Média 

0,520 
0,750 
0,635 

Indicadores de Estado Valor 

Índice de Qualidade de Água 
Cobertura Vegetal 
Média 

0,610 
0,720 
0,665 

Índice de Sustentabilidade de Blumenau (ISB) 0,65 

 
Fonte: Rufino, 2002 
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Tabela III. 20. Painel de Controle da Sustentabilidade  

 Qualidade Ambiental Saúde Social Desempenho Econômico 

Ponteiro 
e gráfico: 
 

O Índice de Qualidade Ambi-
ental é calculado a partir de 
seis medidas chave, extraí-
das dos indicadores de pres-
são da União Européia e do 
Livro Azul da CDS, entre ou-
tros. O valor dos indicadores 
de pressão está invertido na 
construção do índice: a pres-
são zero corresponde ao 
mais alto nível de qualidade 
ambiental. 

O Índice de Saúde Social é 
construído a partir de sete 
medidas, extraídas principal-
mente do Livro Azul da CDS. 
Quanto maior o valor numéri-
co do índice, melhores as 
condições dos indicadores. 

O Índice de Desempenho 
Econômico é baseado em um 
conjunto de seis medidas-
chave, retiradas em parte do 
Livro Azul da CDS do WRI, 
entre outras fontes. 

Reservas: 

Estoque remanescente de 
recursos naturais (calculados 
pelo Living Planei Index -LPI) 
e cobertura vegetal. O nível 
do medidor é relativo a níveis 
históricos antecedentes. 

O Índice de Bem-Estar Hu-
mano se baseia nos mesmos 
dados que o IDH da ONU, 
subtraídos os valores dos 
componentes ligados ao PIB, 
que já fazem parte do Painel. 

Considera como capitais os 
bens produzidos (medidas 
monetizadas do capital eco-
nômico do Banco Mundial) e 
os bens do subsolo (combus-
tíveis e minerais). 

Fonte: Mousinho, 2001 

 

Tabela III. 21. Indicadores de Fluxo do Painel de Controle da Sustentabilidade 

Dimensão 
Ecológica 

Mudanças Climáticas 
Depleção da camada de ozônio 
Qualidade do ar 
Agricultura 
Florestas 
Desertificação 
Urbanização 
Zona Costeira 
Pesca 
Quantidade de água 
Qualidade de água 
Ecossistema 
Espécies  

Dimensão 
Social 

Índice de pobreza 
Igualdade de gênero 
Padrão nutricional 
Saúde 
Mortalidade 
Condições sanitárias 
Água potável 
Nível educacional 
Alfabetização 
Moradia 
Violência 
População  

Dimensão 
Econômica 

Performance econômica 
Comercio 
Estado financeiro 
Consumo de materiais 
Consumo de energia 
Geração e gestão de lixo 
Transporte 

Dimensão 
Institucional 

Implementação estratégica do DS 
Cooperação Internacional 
Acesso à informação 
 Infra-estrutura de comunicação 
Ciência e tecnologia 
Desastres naturais/ preparo e resposta 
Monitoramento do DS 

Fonte: van Bellen, 2005 
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Tabela III. 22. Conjunto de Indicadores do Relatório Dobris +3 

Temas Pressão Estado Resposta 

Mudanças Cli-
máticas 

Emissões de CO2, CH4, NO2 

(tendência/setor) 
Consumo de energia (tendên-
cia/setor) 
Fornecimento de energia princi-
pal (total e estrutura) 

Temperatura média global 
do ar 
Concentração na atmosfera 
de gases de efeito estufa 

Preço da energia  
intensidade energé-
tica 

Destruição da 
Camada de 
Ozônio 

Produção e venda de substân-
cias nocivas à camada de ozônio 

Nível de ozônio estratosféri-
co 
CFC na atmosfera 

 

Eutrofização e 
Qualidade da 
Água 

Uso de Fertilizantes 
Descarga de N/P por fonte 
Carga de poluentes em rios e 
zonas costeiras 
Balanço de nutrientes 
Uso do solo em zonas costeiras 

Qualidade dos rios: geral, 
DBO, DCO, DO, P, NO3 
Eutrofização de lagos: P, 
clorofila, turbidez 
Águas subterrâneas: NO3 
Águas costeiras: nutrientes 

População atendida 
por estação de tra-
tamento de esgoto 

Acidificação e 
Qualidade do Ar 

Emissões de SO2, NOx, NH3 
(tendência/setor) 
Deposição de sustâncias acidifi-
cantes 
Contribuição setorial de emis-
sões acidificantes 
Número de veículos de passeio 
per capita  
Rede viária e tráfego 
Consumo e estrutura dos com-
bustíveis para veículos 
Emissões de COV 
(tendência/setor) 

Impacto sobre materiais 
Acidificação de lagos 
Ultrapassagem da carga 
crítica de acidez 
Concentração de chuva 
ácida 
Episódios de “smog‖ durante 
o verão em áreas urbanas e 
rurais 

Distribuição modal 
do transporte de 
cargas e de passa-
geiros 
Tarifas por modal de 
transporte 
Carros com catalisa-
dores 

Contaminação 
Tóxica 

Vendas/Consumo de pesticidas 
Emissão de metais pesados, 
compostos orgânicos tóxicos, 
radium 
Crescimento da indústria quími-
ca: total e filiais 
Consumo de substâncias quími-
cas 

Pesticidas em águas subter-
râneas 
Metais pesados em águas 
costeiras 
Concentração de metais 
pesados, compostos orgâni-
cos tóxicos, ―radionuclideos‖ 
Locais contaminados 

Avaliação de risco 
ambiental de subs-
tâncias (estado e 
tendências) 

Qualidade Am-
biental Urbana 

Taxa de urbanização 
Distância casa-trabalho 
Consumo urbano de água e e-
nergia 
Resíduos domésticos urbanos 
Emissão de particulados 

Ozônio ao nível do solo e 
impactos sobre a saúde 
Qualidade do ar urbano: 
SO2, NO2, ―smog‖, particu-
lado 
População exposta a ruído 
de tráfego 

Capacidade de tra-
tamento de resíduos 
urbanos 
Área verde vs área 
total 

Biodiversidade e 
paisagem 

Ameaça aos habitats  
População Rural 
Práticas e estrutura da agricultu-
ra 
Rebanhos 

Regiões Ecológicas 
Estado das espécies: ten-
dências, total e por classe 
Área construída 

Áreas protegidas 
Convenções interna-
cionais 

Resíduos 
Geração de resíduos por setor 
Geração de resíduos municipal, 
doméstico, perigosos 

 
Reutilização e reci-
clagem vs cresci-
mento da população 

Solo/Terra 
Mudança de uso/cobertura do 
solo 

Erosão por água/ar 
Desertificação 

 

Geral 
PIB (tendência/por setor) 
Produção da indústria manufatu-

 
Ecoindústria partici-
pação pública/ com-
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reira (tendência/no de filiais) 
Gastos domésticos total 
Turismo/lazer 
Tendências demográfi-
cas/projeções 
Distribuição espacial da popula-
ção 
Tendências de aciden-
tes/desastres naturais 

portamento do con-
sumidor 

Fonte: GeoCidades, 2001 

 

Tabela III. 23. Relatório Urbano Ambiental Integrado – Manaus – Informe GEO CIDA-

DES  

1. Apresentação do Projeto GEO CIDADES 

2. Introdução  2.1 O Município e a Região 

3. Contexto Político, Social e Econômico 

3.1 Evolução do Processo de Urbanização 
  3.1.1 Ocupação do Território e Urbanização de Manaus 
3.2 Estrutura Político-Institucional 
  3.2.1 Estrutura de Defesa do Meio Ambiente 
  3.2.2 Instrumentos Legais de Planejamento Urbano e 
Proteção Ambiental 
3.3 Desigualdade Social 
3.4 Análise das Dinâmicas Urbanas 
  3.4.1 Dinâmica Demográfica 
  3.4.2 Dinâmica Econômica 
  3.4.3 Dinâmica Urbana 

4. Estado do Meio Ambiente 

4.1 Características Gerais 
  4.1.1 Características Climáticas 
  4.1.2 Recursos Hídricos 
4.2 Vulnerabilidade Natural 
  4.2.1 Áreas Críticas 
  4.2.2 Fenômenos Climáticos 
4.3 Estado do Ar 
4.4 Estado da Água 
  4.4.1 Igarapés 
  4.4.2 Rio Negro e Balneabilidade 
4.5 Estado do Solo 
  4.5.1 Características do Solo 
  4.5.2 Uso do Solo 
  4.5.3 Riscos Ambientais 
4.6 Estado da Biodiversidade 
  4.6.1 Os Ecossistemas de Manaus 
  4.6.2 Áreas Protegidas 
4.7 Meio Ambiente Construído 
  4.7.1 Produção dos Ambientes Urbanos 

5. Impactos 
5.1 Impactos sobre os Ecossistemas 
5.2 Impactos sobre o Meio Ambiente Construído 
5.3 Impactos sobre a Saúde e a Qualidade de Vida 
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6. Respostas: Políticas e Prioridade Urbanas 

6.1 Ações Político-Administrativas 
  6.1.1 Desenvolvimento Institucional 
  6.1.2 Legislação Ambiental e Urbana 
  6.1.3 Planejamento e Gestão do Território 
  6.1.4 Programas e Projetos Ambientais 
  6.1.5 Monitoramento e Fiscalização Ambiental 
6.2 Respostas Econômicas 
  6.2.1 Instrumentos Financeiros 
  6.2.2 Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental 
6.3 Intervenções sobre o Território 
  6.3.1 Proteção dos Ambientes Naturais 
  6.3.2 Valorização do Patrimônio Cultural 
  6.3.3 Melhoria dos Serviços Urbanos e Ambientais 
6.4 Ações Combinadas 
  6.4.1 Participação da Sociedade Civil 
  6.4.2 Atividades em Parceria 
 6.4.3 Presença da Agenda 21 Local 

7. Recomendações para Políticas Públicas  

Bibliografia  

Lista de Tabelas, Gráficos, Mapas e Boxes  

Fonte: Geo Cidades Manaus, 2002 

 

 

Tabela III. 24. Sumário Executivo do Relatório SoER, Cidade do Cabo  

Sumário Executivo 

Tema Comentário 
Aperfeiçoamento/ 

Decadência 

1. Qualidade 
do Ar e At-
mosfera 

O ano de 2002 experimentou menos eventos poluentes do ar do que 
os últimos 2 anos. Os níveis de substâncias particuladas (PM10) 
aumentaram e isto continua a ser uma preocupação crítica para a 
saúde. 

  

2. Águas em 
Terra (Rios, 
Lagoas e etc) 

No geral, a situação a respeito das águas internas melhorou com o 
menor florescimento de algas tóxicas, e menor demanda por água. 
Entretanto, cerca de 80% das casas são abastecidas com água. 

  

3. Águas Cos-
teiras 

As águas costeiras para banho, tanto na costa do atlântico como na 
False Bay mostram uma melhora na qualidade da água nos meses 
de verão. O componente marítimo continua em estado crítico em 
termos da super exploração e de espécies endêmicas. 

  

4. Saúde 

Um aumento de 14% no número de casos de tuberculose e 4% nas 
mortes por meningite e nos casos de HIV pré-natais (8,6% em 2001 
e 12,4% em 2002) apresentam desafios à saúde dos residentes da 
cidade. 

  

5. Biodiversi-
dade 

A biodiversidade única da Cidade do Cabo continua sob ameaça 
significante devido à expansão urbana. Entretanto um aumento nos 
recursos, um maior foco neste problema, e projetos de parceria está 
começando a dar certo. 

  

6. Urbaniza-
ção, Forma 
Urbana e Mo-
radias 

O déficit habitacional continua em 245.000 moradias. A falta de uma 
estratégia integrada para a provisão de casas e abrigos, assim como 
atrasos na implementação afetaram os serviços neste setor. 

  

7. Infra-
estrutura 

Com algumas exceções, os últimos dados sugerem que a conclusão 
dos serviços de infra-estrutura diminuiu durante o último ano. A re-
estruturação do governo local, e o declínio das receitas estão entre 
as causas. 

  

Fonte: WSSD, 2002 
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Tabela III. 25. Modelo de Relatório de Desempenho Ambiental  

 

1. Política ambiental 

a. Referência explícita à declaração da política industrial 

2. Sistema de gestão ambiental (SGA) 

a. Descrição do SGA (como a empresa realiza a sua gestão para alcançar seus objetivos e 
metas ambientais) 

3. Gestão de risco 

a. Identificação de riscos (discussão das atividades com significantes riscos ambientais e 
seus impactos) 

b. Gestão de riscos – Planejamento dos riscos ambientais 

4. Auditoria ambiental 

a. Escopo da auditoria – Freqüência e sítios onde é realizada 

b. Resultados da auditoria 

c. Verificação externa 

5. Objetivos e metas 

a. Explicitar os objetivos qualitativos 

b. Explicitar os objetivos quantitativos 

c. Comparação dos desempenhos com os objetivos e metas previamente estabelecidas 

d. Discussão de planos de gerenciamento cujos objetivos não foram alcançados 

6. Conformidade Legal 

a. Referência a passivos ambientais 

b. Porcentagem de conformidade 

c. Relatórios de acidentes 

d. Números de processos 

e. Números de multas 

f. Ações corretivas 

g. Futuros requerimentos legislativos e regulatórios 

7. Outros sistemas de informação e gestão 

a. Integração de fatores ambientais na pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e processos 
de produção 

b. Prêmios 

c. Contexto corporativo (perfil de operação da empresa, incluindo a discussão dos impactos 
ambientais) 

d. Indicação dos lançamentos ambientais e problemas 

e. Iniciativas explícitas com stakeholders 

8. Contaminação do solo e prevenção 

a. Número de sítios contaminados 

b. Descrição dos sítios e condições de limpeza 

c. Esforços de prevenção (incompletos e completos) 

d. Custos de prevenção 

e. Identificação de riscos potenciais 

f. Restauração de sítios – Restauração do solo para o nível prévio 

g. Restauração em progresso e completada 

h. Custos de restauração dos sítios 

9. Habitats 

a. Áreas afetadas pelas atividades da empresa 

b. Áreas protegidas 

10. Resíduos 

a. Descrição das atividades de gerenciamento dos resíduos 

b. Iniciativas de redução dos resíduos 

11. Emissões atmosféricas 

a. Requerimentos legais em geral 

b. Requerimentos legais por sítio 

c. Conformidade com os requerimentos em geral 
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d. Conformidade com os requerimentos por sítio 

e. Esforços para redução das emissões 

f. Toneladas por ano de potenciais responsabilidades 

g. Emissões por sítios 

h. Identificação de potenciais responsabilidades 

i. TRI (Toxic Release Inventory) 

12. Efluentes líquidos 

a. Requerimentos legais em geral 

b. Requerimentos legais por sítio 

c. Conformidade com os requerimentos em geral 

d. Conformidade com os requerimentos por sítio 

e. Esforços para redução dos efluentes 

f. Toxicidade da água (impacto sobre a água ao receber os efluentes) 

g. Quilogramas por tonelada de produção 

h. Efluentes por sítios 

i. Custos conhecidos pela poluição causada 

j. Identificação de potenciais responsabilidades 

13. Vazamentos 

a. Número e natureza dos vazamentos 

b. Esforços para reduzir vazamentos 

c. Custos conhecidos pela poluição causada 

d. Identificação de potenciais responsabilidades 

14. Ruídos e odores 

a. Exemplos onde os padrões são excedidos 

b. Número de queixas 

c. Esforços para reduzir ruídos e odores 

15. Administração do produto 

a. Discussão sobre potenciais impactos ambientais das embalagens 

b. Reciclagem do produto após o uso 

16. Gastos ambientais 

a. Definição de gastos ambientais 

b. Gastos em capital – correntes 

c. Gastos operacionais – correntes 

d. Gastos em capital – comparativos 

e. Gastos operacionais - comparativos 

f. Gastos em capital – futuros 

g. Gastos operacionais - futuros 

17. Contabilidade dos custos ambientais 

a. Contabilidade dos custos totais 

18. Relatório de desenvolvimento sustentável 

a. Discussão do uso mais eficiente de energia, matérias primas e recursos (ar, água e solo) 

b. Análise do ciclo de vida 

c. Discussão de questões globais 

Fonte: Burhr, 1995 
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Tabela III. 26. Análise Comparativa dos Indicadores Ambientais 
 

Institui-
ção/Pub
licação 

Sistema de Indi-
cadores 

Escopo Abrangência Participação Envolvimento Tendência 

S
IS

T
E

M
A

 D
A

S
 N

A
Ç

Õ
E

S
 U

N
ID

A
S

 

OCDE 
Indicadores Am-

bientais 
  

Ecológico 
(vários paí-
ses já in-
corporam 
as dimen-
sões da 

sustentabi-
lidade) 

 

- avaliação das condições ambientais e ten-
dências 
- avaliação de desempenhos políticas públi-
cas 
- integração da variável ambiental nas políti-
cas setoriais 
- apoio na tomada de decisão 
- avaliação dos objetivos de qualidade ambi-
ental 
- comunicação e envolvimento do público 

Estados 
membros 

Governo  

- integrar melhor a variável 
ambiental na política econô-
mica  
- ampliar foco no social 
- incluir questões emergen-
tes 

CDS 
Indicadores de 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Ecológico, 
Econômico, 

Social e 
Institucional 

- avaliação integrada dos componentes da 
dimensão da sustentabilidade  
- avaliação de políticas públicas 
- definição de prioridades 
- comunicação e envolvimento do público  

Estados 
membros 

(envolvidos 
24 países, de 
4 continentes 
na  1ª fase) 

- Agências 
Ambientais 

- Institutos de 
Estatísticas 
Nacionais 

- reduzir número indicado-
res:1ª fase-134 
 atual – 50 
- prover informações críticas 
ainda não disponíveis em 
outros grupos de indicadores  
- ampliar a relação com as 
Metas do Milênio (Projeto 
ODM 7, da CEPAL) BRASIL IBGE 

PNU-
MA 

GEO - Perspecti-
vas para o Meio 

Ambiente Mundial  

Estatísticas 
ambientais 

- avaliação do estado atual e tendências 
- identificação de desafios e oportunidades 
para o desenvolvimento e o bem-estar hu-
mano 
- cenários, para 2050  
- identificação de opções políticas para en-
frentar os assuntos ambientais presentes e 
emergentes.  

Equipe 
PNUMA 

Especialistas 
ao redor do 

mundo 

- criação de sistemas de 
informações harmonizados 
regionalmente para apoio ao 
processo de tomada de deci-
são. 

Informe GEO 
Cidade: Rio de 

Janeiro 
 e Manaus 

Ecológico, 
Econômico, 

Social e 
Institucional 

- desenvolvimento e promoção do acesso à 
informação de caráter ambiental pelos deci-
sores 
- alerta aos formuladores de políticas públi-
cas  
- promoção da integração entre atores soci-
ais relevantes, no processo de gestão ambi-
ental urbana 

Consórcio 
Parceria 21 – 
IBAM, ISER, 

REDEH 

MMA 
- promover a produção de 
Informes Geo Cidades em 
outras cidades brasileiras 
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- auxilio no processo de tomada de decisão 
e de alocação de recursos, nos ecossiste-
mas urbanos 
- desenvolvimento e implementação de es-
tratégias e ações voltadas a promover pro-
cessos de alerta para prevenção de desas-
tres 

S
IS

T
E

M
A

 D
A

S
 N

A
Ç

Õ
E

S
 U

N
ID

A
S

 

PNU-
MA e 
UN-
HABI-
TAT 

Instrumentos de 
Gestão Ambiental 

Urbana em Pe-
quenos Municí-

pios 

Ambiental  

- implantação de experiência inédita em ci-
dades de pequeno e médio porte de ações 
integradas de urbanismo e meio ambiente 
- implantação de Plano Diretor e Avaliação 
da Vulnerabilidade Ambiental 

em 

Ministérios do 
Meio Ambien-
te e das Ci-

dades, o 

- replicar a experiência em 
outras cidades brasileiras 
similiares 

UN-
HABI-
TAT  

Indicadores Ur-
banos Globais Ecológico, 

Socioeco-
nômico, 
Gestão 
Local e 

Objetivos 
do Milênio  

- avaliação e monitoramento de políticas 
públicas urbanas 
- formulação de políticas, programas e proje-
tos de forma continuada e sustentável 
- geração de dados e informações e análise 
integrada 
- condições e tendências do meio urbano 
- apoio para o cumprimento da meta urbana 
dos ―Objetivos do Milênio para o Desenvol-
vimento‖ 

Estados 
membros 

(testado em 
237 cidades, 
em 110 paí-
ses – 1ª fase 

e em 151 
cidades na 
seguinte) 

Atores perti-
nentes para 
avaliar e mo-

nitorar as 
políticas pú-
blicas urba-

nas, 

- impulsionar o processo de 
desenvolvimento urbano 
sustentável 
- fóruns permanentes de 
discussão 

Metas Locais de 
Desenvolvimento 

do Milênio‖ 
(ODM-L). 

- informações sobre os ODM-L 
- estabelecimento de metas e sistemas de 
monitoramento do progresso 
- desenvolvimento de planos de ação com-
patível com o desenvolvimento local 
- mecanismos de gestão 
- perfis ambientais dos ODM  

Belo Horizon-
te (MG) e 

Nova Iguaçu 
(RJ), 

Outros insti-
tuições do 

Sistema ONU 
na ALC  

- replicar a experiência em 
outras cidades brasileiras 

Sistema Nacional 
de Indicadores 

Urbanos 

Ecológico, 
Socioeco-
nômico, 
Gestão 
Local 

- informações de forma integrada 
- visão mais ampla e completa da situação 
dos municípios aos gestores públicos 
- útil para a iniciativa privada, como fonte de 
pesquisa de mercados, e para a sociedade 
civil, organizada ou não, como forma de con-
trole social 

5507 municí-
pios brasilei-

ros  
 

PNUD e UN-
Habitat, para 

a América 
Latina e o 

Caribe 

- fortalecer o controle social 

OMS 

Sistema de In-
formação de Sa-
úde e Meio Am-
biente 

Saúde e 
Ambiente 

- utilização na formulação e implementação 
de políticas 
- promoção da ―comunicação‖ entre os estu-
dos de Saúde e Ambiente 

14 países na 
fase teste 

Organismos 
nacionais de 

saúde 

- necessidade de uma inten-
sa cooperação entre as a-
gências internacionais e os 
Estados Membros 
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Análise de Saúde 
e do Meio Ambi-
ente para a To-

mada de Decisão 
 
 
 

- apoio à gestão para as políticas de saúde 
ambiental 
- disponibilização de informações sobre os 
impactos da saúde ambiental em vários ní-
veis aos responsáveis pela decisão, profis-
sionais de saúde e ao público.  

Municípios 

Ministério da 
Saúde, Fun-
dação Nacio-
nal de Saúde 

- ampliara o entendimento da 
relação meio ambiente-
saúde 

Indicadores e 
Dados Básicos 
para a Saúde  

- produção, análise e disseminação de in-
formações atinentes às questões de saúde  

Ministério da 
Saúde e Or-
ganização 

Pan-
Americana da 

Saúde 

Articulação 
órgãos de 

governo, ins-
tituições de 

ensino e 
pesquisa, 

associações 
científicas e 
de classes 

- ampliar a Rede Interagen-
cial de Informações para a 
Saúde 

Cidades Saudá-
veis 

Qualidade 
de Vida 

- gestão municipal, baseada na ação interse-
torial  

Organização 
Pan-America 
na da Saúde, 
Ministério da 
Saúde, Sis-
tema Único 
de Saúde, 
CONAS-
SEMS  

Protagonismo 
do Estado e 
participação 
da sociedade 

civil 

 

Banco 
Mundi-
al 

Indicadores de 
Desenvolvimento 

Mundial e 
Indicadores de 
Desempenho 
Ambiental  

Social, E-
conômico, 

Ecológico e 
Empresari-

al 

- acompanhamento de implementação de 
planos e programas 
- monitoramento do desempenho e dos im-
pactos de projetos 

 

Equipe BIRD 

Participantes 
dos progra-
mas e proje-

tos 

- apoiar no alcance da meta 
do milênio de reduzir a po-
breza mundial 

CEPAL 

Indicadores de 
Desenvolvimento 
Sustentável Re-
gional e Projeto 

ODM 7 

Ecológico, 
Econômico, 

Social e 
Institucional 

- avaliação integrada dos componentes da 
dimensão da sustentabilidade 
- avaliação de resultados de políticas públi-
cas 
- ampliação da relação com as Metas do 
Milênio  

Estados 
membros 

Apoio demais 
agências da 
Nações Uni-
das na Regi-

ão  

- melhorar a capacidade dos 
países para reportar os indi-
cadores do ODM 
- propor metas e indicadores 
complementares, que refli-
tam a realidade da região 
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 R
e
g
io

n
a
l União 

Euro-
péia 

Indicadores Co-
muns Europeus 

para Sustentabili-
dade Urbana e 

Auditoria Urbana  

Ecológico, 
Econômico, 

Social e 
Institucional 

- apoio aos esforços locais em direção a 
sustentabilidade 
- integração aos sistemas de gestão munici-
pal 
- fornecimento de informações objetivas e 
comparáveis aos habitantes e decisores  

27 Estados 
membros 

Autoridades 
Locais 

- Livro Anual das Cidades 
Européias 
- Auditorias Individuais de 
Cidade 
- Web Site da Auditoria Ur-
bana 

L
o
c
a
l 

Seattle 

Seattle Sustentá-
vel 

 
 
 

Cultural, 
Econômica, 
Ecológico e 

Social 

- avaliação dos progressos na direção da 
sustentabilidade 
- processo local e participativo,  
- facilidade de compreensão e comunicação 
dos indicadores 

Cidadãos 
Locais 

Todos Atores 
Sociais 

- ampliar-se como referência 
para processos locais e par-
ticipativos de formulação de 
indicadores de sustentabili-
dade 

Bogotá 
Bogotá Como 

Vamos? 

Ecológico, 
Econômico, 

Social e 
Institucional 

- uso de indicadores técnicos de resultado 
- acompanhamento do efeito das ações do 
governo local na qualidade de vida da popu-
lação 
- mobilização dos cidadãos, por uma gestão 
participativa de suas administrações 

ONG/Cidadã
os Locais  

Especialistas 

como referência para pro-
cessos locais e participativos 
de formulação de indicado-
res de sustentabilidade 

In
s
ti
tu

to
s
 d

e
 P

e
s
q
u
is

a
 

Cal-
vert-
Hen-
derson 

Indicadores de 
Qualidade de 

Vida 

Ecológico, 
Econômico, 

Social 

- acesso a uma visão geral do país 
- organizar o pensar sobre qualidade de vida 
- propiciar um marco conceitual 

ONG 

jornalistas e 
repórteres, 
cientistas e 

líderes  

- alavancar pesquisas e prá-
ticas sobre qualidade de vida 

CEC-
CA 
 

Indicadores Só-
cio-Ambientais da 

Qualidade de 
Vida de Florianó-

polis 

Ecológico e 
Social 

- identificação de questões prioritárias da 
cidade 
- subsídio para a formulação de políticas 
públicas 
- orientação e fortalecimento da ação cidadã 
 

Centro de 
Estudos Cul-
tura e Cida-

dania  

Fundo Na-
cional do 

Meio Ambien-
te/MMA 

- clareza do que significa 
uma construção cidadã de 
indicadores de qualidade de 
vida e da sua sustentabilida-
de 

IBGE 
Indicadores Soci-

ais Municipais 
 - noção normativa de Déficit Social  

Governo Fe-
deral  

Estado, da 
Sociedade 

Civil e outras 
arenas de 

representa-
ção política 

- promover agenda de com-
promissos político-sociais 

 
Con-
sórcio 
2002 

Indicador do Grau 
de Depressão 
dos Municípios 

Econômico, 
Social e 

Institucional 

- identificar as regiões econômica e social-
mente deprimidas 
- subsidiar a formulação e a implementação 
de políticas de desenvolvimento regional 

Governo Fe-
de-

ral/Ministério 
do Planeja-

mento 
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Tabela III. 27. Análise Comparativa dos Índices Ambientais 

Instituição/Publicação Índices Escopo Objetivo 

Sistema 
ONU 

PNUD 
Índice de De-
senvolvimento 
Humano (IDH) 

Condições de vida 
(renda, longevidade 

e educação) 

Avaliar o progresso humano e a evolução das condições de vida das pessoas. Não 
se restringe à dimensão econômica, como o PIB per capita, é medido em dado país.  

ONU 
Sistema Inte-

grado Ambiental 
e Econômico 

Avaliação contas 
nacionais 

Integrar, mais do que modificar, os sistemas tradicionais de contas. O resultado é o 
produto interno líquido ambientalmente ajustado.  

Banco Mundial 

Monitoramento 
do Progresso 

Ambiental 
(MEP) 

Contabilidade am-
biental 

Ampliar o conceito de contabilidade ambiental incorporando ao balanço recursos 
humanos. O sistema se fundamenta na idéia de que a sustentabilidade é medida 
por uma riqueza per capita não decrescente. Traz algumas importantes informações 
aos tomadores de decisão.  

Centro de 
Pesquisa 

Universidade de 
Yale e da Co-

lumbia 

Índice de Sus-
tentabilidade 

Ambiental (ESI) 

Avaliação da sus-
tentabilidade dos 
recursos naturais 

Apresentar uma inovadora abordagem comparativa sobre a sustentabilidade dos 
recursos ambientais, em 146 países, para guiar os tomadores de decisão. Tradu-
zem a capacidade política e institucional de resposta a mudanças na condição de 
sustentabilidade, no médio e longo prazos. Alinhado com o sétimo item das Metas 
do Milênio mede a capacidade das nações em protegerem o meio ambiente, inte-
grando 76 conjuntos de dados e 21 indicadores de sustentabilidade ambiental. Uma 
alternativa ao PIB e ao IDH, para medir o progresso de um país; e um mecanismo 
útil para medir o desempenho ambiental. Os índices variam na escala de 0 a 100.  

Índice de De-
sempenho Am-

biental (EPI) 

Medir o impacto de 
políticas 

Está centrado em dois objetivos: reduzir o estresse sobre a saúde humana; e pro-
mover a vitalidade dos ecossistemas e garantir a gestão dos recursos naturais. A-
grega 16 indicadores relacionados a 6 categorias e envolveu 133 países na fase 
piloto. O EPI não é uma atualização do ESI, mas um novo esforço para ajudar paí-
ses a atingir seus objetivos políticos de sustentabilidade. Iniciativa conjunta com o 
Fórum Econômico Mundial e a Organização do Centro de Pesquisa da Comissão 
Européia. 

ONG 

WWF 
World Wildlife 

Fund 

Índice Planeta 
Vivo 

Ecológico/ Biodiver-
sidade 

Apresentar o estado da biodiversidade do mundo, com base em tendências apre-
sentadas desde 1970 até 2003 no âmbito de mais de 3 600 populações com mais 
de 1 300 espécies vertebradas de todo o mundo. 

WRI 
World Resouces 

Institute 

Recursos Mun-
diais 2000-2001 

Estado do meio 
ambiente nos 5 

principais ecossis-
temas mundiais 

Informar as tendências e dados relacionados ao estado do meio ambiente e dos 
recursos naturais dos cinco principais ecossistemas do mundo, numa parceria com 
o PNUD, PNUMA e BIRD. 

Análise dos E-
cossistemas 

Globais (PAGE) 

Mapeamento ecos-
sistemas globais 

Ajudar a identificar vazios em matéria de dados e informações, num enfoque de 
avaliação integrada, com mapas de apresentação, disponíveis no site da organiza-
ção.  

Ecomilênio Capacidade dos Supervisionar as condições atuais dos ecossistemas, compilando as respectivas 
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ecossistemas para 
proporcionar bens e 

serviços 

informações e analisando os efeitos de alterações futuras sobre os mesmos. Foi 
lançado na Assembléia Geral das Nações Unidas em 2000. Além da avaliação 
mundial também realizará outras avaliações regionais, nacionais e até locais. 

Womenaid Inter-
national 

Capability Po-
verty Measure 

(CPM) 
 

Monitoramento do 
nível de privação 

humana 

Trata-se de um índice composto que utiliza a média aritmética de três indicadores 
escolhidos para detectar diretamente a ausência de necessidades humanas bási-
cas: vida saudável e bem nutrida; seres humanos alfabetizados e com capacidade 
de discernimento e seres humanos capazes de uma reprodução sadia e segura. 

 
Daly & Cobb  

 

Índice de Bem-
Estar Econômi-
co Sustentável 

(ISEW) 

Avaliar os efeitos 
das políticas de 

desenvolvimento  

Medir o sucesso da economia e conhecer os efeitos das políticas sobre a socieda-
de. O principal indicador utilizado (PIB) é inadequado, assim, o ISEW pode vir a ser 
o indicador relevante nas estratégias governamentais. Toma como base a média do 
gasto do consumidor, que está relacionada ao PIP, e faz ajustes para 18 aspectos 
econômicos da vida cotidiana que o PIB tradicional ignora: É facilmente comparável 
com outros índices e incorpora variáveis ambientais relevantes. 

Nacional/ 
Ministério 
das Cida-

des 

Instituto de De-
senvolvimento 

Humano Susten-
tável (IDHS), da 
Pontifícia Univer-
sidade Católica-

PUC-MG  

Índice de Quali-
dade de Vida 

Urbana dos Mu-
nicípios Brasilei-
ros (IQVU-BR) 

 

Medida de acessibi-
lidade à oferta de 
bens e serviços 

Expressar a possibilidade espacial de acesso aos serviços e recursos urbanos, com 
base em 11 variáveis, com respectivos componentes relacionados a um total de 49 
indicadores, para o horizonte de 5560 municípios brasileiros, para aplicação pelo 
Ministério das Cidades.. 

Regional/ 
Minas Ge-

rais 

Fundação Esta-
dual de Meio 

Ambiente  
(FEAM) 

Índice de De-
sempenho da 

Política Pública 
de Meio Ambi-
ente (IDPA), 

Avaliação de de-
sempenho de políti-

cas ambientais 

Avaliar os resultados da implementação da política ambiental em Minas Gerais, 
utilizando 13 indicadores agregados em seis temas - ar, água, solo, biodiversidade, 
institucional e socioeconomia. Servirá de base para a formulação de política ambi-
ental com estabelecimento de objetivos e metas e definição de indicadores para 
verificação de seu cumprimento e medição anual do IDPA, com ampla divulgação 
dos resultados.  

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG) 

Índice de Sus-
tentabilidade 

para os Municí-
pios da Bacia do 

Piracicaba 

Avaliação de sus-
tentabilidade de 

municípios  

Mensurar o grau de saúde do sistema ambiental; a capacidade do município em 
reduzir a desigualdade social, prover os habitantes de condições básicas de vida e 
um ambiente construído saudável e seguro. 

Fundação João 
Pinheiro (FJP) e 
Instituto de Pes-
quisa Econômica 

Índice de De-
senvolvimento 
Humano Muni-
cipal (IDH-M) 

Condições de vida 
no município (ren-
da, longevidade e 

educação) 

Adaptar o IDH-países para a escala municipal, considerando as mesmas categorias. 
O IDH-M pode ser calculado, também, para estados, regiões e para o Brasil. Os 
municípios são, assim como o IDH, classificados em três categorias, em uma escala 
que varia de 0 a 1. Contou com apoio do PNUD. 
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Aplicada (IPEA) 

Índice de Condi-
ções de Vida 

nos Municípios 
(ICV) 

Avaliação do pro-
cesso de desenvol-
vimento social no 

município 

Avaliar e monitorar o nível de desenvolvimento humano e de condições de vida no 
âmbito dos municípios, uma extensão do IDH-M. Utiliza, além do quatro indicadores 
do IDH-M, um conjunto de 16 indicadores, agrupados em 5 dimensões: renda (com 
5 indicadores), educação (com 5 indicadores), infância (com 4 indicadores), habita-
ção (com 4 indicadores) e longevidade (com 2 indicadores), de forma a captar de 
maneira mais abrangente possível o processo de desenvolvimento social. Os muni-
cípios são classificados em três grandes categorias: baixa, média e alta condição de 
vida. 

Secretaria de 
Planejamento do 
Município de 
Belo Horizonte 
com a Pontifícia 
Universidade 
Católica (PUC-
MG) 

Índice de Quali-
dade de Vida 

Urbana de Belo 
Horizonte (IQ-

VU-BH) 

Expressam a oferta 
de serviços e recur-
sos existentes nas 
unidades de plane-
jamento da cidade 

Avaliar a qualidade de vida do morador da cidade, levando em conta o acesso à 
oferta de bens e serviços, com isso contribuir para uma distribuição mais eficiente e 
justa dos recursos públicos  
É um índice intra-urbano e sua estrutura de organização inclui 11 variáveis, decom-
postas em componentes. Os componentes se desdobram em 75 indicadores, de 
quantidade e de qualidade, da respectiva oferta de serviço. . 

Fundação João 
Pinheiros (FJP), 
em parceria com 
a Universidade 
Federal de La-
vras (UFLA), 

Índice de Poten-
cialidade Social 

(IPS) 
Capital social 

Representar as condições naturais, produtivas, humanas e institucionais que consti-
tui o ‗ponto de partida de potencialidade social‘, que irá permitir ao gestor público 
avaliar e direcionar a aplicação de recursos de forma adequada a cada realidade.  
Para estabelecer as cinco categorias do IPS, considerou-se quatro componentes e 
estabeleceu-se um conjunto de 15 fatores condicionantes, aos quais se associou 35 
indicadores. Foi desenvolvido para o Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), co-
ordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD). 

Regional/ 
São Paulo 

Fundação SEA-
DE (FS), 

Índice Paulista 
de Responsabi-

lidade Social  
(IPRS) 

Caracterizam os 
municípios quanto 
às condições de 

vida da população e 
às ações públicas  

Fortalecer o diálogo entre os setores organizados da sociedade civil e o governo, 
uma espécie de ferramenta de ―fiscalização política‖, utilizada pela Assembléia Le-
gislativa de São Paulo, prestando-se, também, ao ―ranqueamento‖ dos municípios.  
Cada uma das três dimensões adotadas — riqueza municipal, longevidade e esco-
laridades — foi mensurada por meio de indicadores sintéticos.  

Conselho Esta-
dual de Sanea-
mento Ambiental 
(CONESAM) 

Índice de Salu-
bridade Ambien-

tal (ISA) 

Condições socioe-
conômicas dos mu-

nicípios 

Avaliar os serviços públicos no setor de saneamento e as condições socioeconômi-
cas dos municípios, como subsídios à adoção de políticas públicas mais eficazes 
para a promoção da qualidade de vida das populações e orientar ações compatíveis 
com as realidades regionais e locais.  (Ribeiro, 2006).  

Regional/ 
Rio de Ja-
neiro 

Fundação CIDE 

Índice de Quali-
dade Municipal 

(IQM) 

Condições socioe-
conômicas dos mu-

nicípios 

Subsidiar o governo local no direcionamento de suas políticas na busca de uma 
sociedade ideal, na qual se vivencie um elevado grau de equidade e cidadania ple-
na. Foram utilizados 42 indicadores. 

Índice de Quali-
dade de Uso do 
Solo e da Co-

bertura Vegetal 
(IQUS) 

Cobertura vegetal  

Contribuir para a preservação e recuperação ambiental, sendo seu tema central a 
fragmentação da cobertura vegetal, especialmente a florestal. O IQUS, composto 
por um conjunto de indicadores, classifica os municípios fluminenses segundo a 
maior ou menor artificialização dos seus espaços geográficos, além de identificar 
corredores ecológicos para interligação de fragmentos florestais.  
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Regional/ 
Rio Grande 
do Sul 

Fundação de 
Economia e Es-
tatística (FEE) 

Índice Social 
Municipal Am-
pliado (ISMA) 

Condições sociais e 
econômicas 

Elencar os municípios segundo suas condições sociais e econômicas,em relação a 
um grupo de 14 indicadores,.contribuindo, para uma alocação mais criteriosa dos 
recursos públicos. 

Regional/ 
Bahia  

Superintendência 
de Estudos Eco-
nômicos e Soci-
ais (SEI) 

Índice de De-
senvolvimento 
Social (IDS) e 
Econômico (I-

DE) 

Avaliação de políti-
cas públicas 

Avaliar as políticas públicas, orientar a intervenção dos níveis de governo e instru-
mentar os vários segmentos da sociedade na demanda por melhorias. Classificam 
os municípios em ordem decrescente, obtido da média geométrica dos escores pa-
dronizados. 
Iniciativa semelhante ao Índice de Salubridade Ambiental (ISA) de São Paulo, foi 
desenvolvida também em Salvador, na Bahia.  

Local 

Instituto de Pes-
quisa e Planeja-
mento Urbano de 
Curitiba (IPPUC), 

Índice de Quali-
dade de Vida 
em Curitiba 

Municípios Saudá-
veis 

Inserir a cidade na rede mundial de municípios saudáveis, de maneira a contemplar 
o maior número de áreas do contexto urbano, para que o máximo das potencialida-
des desse espaço sejam exploradas e expressas em termos de indicadores que 
reflitam o impacto na vida da população e no ambiente da cidade. 

Fundação Muni-
cipal de Meio 
Ambiente (FAE-
MA) com a Uni-
versidade Regio-
nal de Blumenau 
(FURB) 

Índice de Sus-
tentabilidade de 

Blumenau  
 

Avaliar a qualidade ambiental da cidade, como resultante do processo produtivo, do 
uso do solo e das políticas públicas, além de subsidiar a tomada de decisão, tendo 
por meta acompanhar, a evolução, em direção ao desenvolvimento sustentável.Os 
indicadores são agregados e transformados em índices ambientais e colocados em 
um medidor gráfico. 
Essa mesma metodologia foi desenvolvida para avaliar a qualidade ambiental do 
município de Tubarão/SC.  

 
Tabela III. 28. Análise Comparativa das Representações Gráficas  

Instituição/ Publicação Indicador Escopo Esfera Tipologia Agregação 
Com-
plexi-
dade 

Apresentação Potencial Educativo 

Instituto Internacional 
para o Desenvolvimen-
to Sustentável (IISD) 

Painel Sus-
tentabilida-

de 

Ecológico 
Social Eco-
nômico Ins-

titucional 

Continental Na-
cional Regional 
Local      Ogani-
zacional 

Quantitativo 
Altamente 
agregado 

Media-
na 

Simples Re-
cursos visuais 

Maior impacto sobre to-
madores de decisão 

União Internacional 
para a Conservação 
da Natureza (IUCN). 

Barômetro 
da Susten-
tabilidade 

Ecológico 
Social 

Global Conti-
nental Nacional 
Regional Local 

Quantitativo 
Altamente 
agregado 

Media-
na 

Simples Re-
cursos visuais 

Maior impacto sobre to-
madores de decisão 

Redefinindo Progresso 
(RP) 

Pegada 
Ecológica 

Ecológico 

Global Conti-
nental Nacional 
Regional Local 
Organizacional 
Individual 

Quantitativo 
Altamente 
agregado 

Eleva-
da 

Simples 

Forte impacto sobre pú-
blico-alvo 

Ênfase na dependência 
de recursos naturais 

Fonte: adaptado de van Bellen, 2005 
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APENDICE II 

 

Neste Apêndice constam as tabelas referentes ao Capitulo IV – Estudo de Caso: Indicadores 

Ambientais para Gestão Municipal 

Tabela IV 1. Critérios Utilizados como Referência 

 

Critério 

Referência 

C
E

R
O

I 

IC
L
E

I 

U
N

C
S

D
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C

D
E

 

U
N
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A
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A
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A
 

S
O

E
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E

R
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E

 

S
ID

S
 

C
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e
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a
u
d

á
v
e

is
 

O
M

S
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H

, 
ID

H
-M

, 
IC

V
, 
ID

I 

IB
G

E
 

Relevância X            

Fácil de entender  X            

Confiável  X            

Informações acessíveis  X            

Aplicabilidade Mundial X           

Estatisticamente medido X           

Verificável X           

Capaz de detectar mudanças (nível municipal) X           

Habilidade de mostrar mudanças rumo à sustentabilidade X           

Ser de âmbito nacional X          

Ser relevante para avaliar o progresso da sustentabilidade X          

Ser claro, compreensível e sem ambigüidades X          

Estar ao alcance do governo desenvolver X          

Ser conceitualmente consistente X          

Ser em número limitado, mas permanecer aberto e adaptável para necessidades futu-
ras 

X          

Ter ampla cobertura da Agenda 21 e de todos os aspectos de desenvolvimento sus-
tentável 

X          

Ser representativo de um consenso internacional para possível alcance X          

Ser dependente da validade dos dados de qualidade conhecida X          

Relevância política  X         

Solidez/confiabilidade analítica
 
 X         

Mensurabilidade  X         

Disponibilidade X        

Relação sistêmica entre os indicadores  X        

Aceitação de aproximação
 
 X        

Relevância (orientado para as metas)  X       

Viabilidade de implantação  X       

Variabilidade/sensível  X       

Interpretação e utilidade  X       

Avaliação da qualidade X      
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Demanda legislativa X      

Potencial de utilização dos recursos de informação X      

Relevância setorial e temática X      

Possibilidade de obtenção X      

Custo de produção X      

Cobertura geográfica X      

Qualidade X      

Atualização e proteção X      

Relevância para o contexto nacional X     

Não considerar a avaliação de assimetrias regionais em um mesmo país X     

Homogeneidade X    

Confiabilidade X    

Precisão X    

Inter-relação X    

Comparabilidade inter-temporal e internacional X    

Facilidade de cálculo X    

Disponibilidade X    

Possibilidade de desagregação e agregação X    

Facilidade de interpretação X    

Viável em âmbito nacional X    

Caráter regional conhecido X   

Praticidade do sistema de indicadores X   

Acessibilidade desses indicadores X   

Possibilidade de utilização em políticas públicas X   

Disponibilidade e qualidade das informações necessárias X   

Acessibilidade ao banco de dados e a profundidade X   

Capacidade de uma rede (multi-agências) em trabalhar a informação X   

Relevância e utilidade destes indicadores nos contextos nacionais X   

Clareza na estrutura de montagem do sistema e evidência de como parte da informação está relacionada aos 
processos políticos 

X   

Possibilidade deste indicador ser espacializado X   

Representatividade dos indicadores perante o tema abordado e ao desenvolvimento humano, condições de vida 
e desenvolvimento infantil 

X  

Possibilidade de agregação X  

Facilidade de obtenção de dados X  

Possibilidade de comparação entre países, estados e municípios X  

Caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional X 

Expressar a diversidade do meio ambiente natural e social do país X 

Englobar fenômenos de curto, médio e longo prazo X 

Possibilitar a avaliação de processos e a recomendação de ações e políticas X 

Atender aos diferentes usuários do sistema, abrangendo o maior espectro possível do crescente público envolvido 
com o tema 

X 

Viabilizar o acesso à informação já disponível sobre temas relevantes, bem como apontar para a necessidade de 
novas informações 

X 

Representar a síntese da situação atual social, distribuição de renda e condições de vida da população, indicando o 
sentido de sua evolução recente  

X 
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Representar aspectos de preservação e de conservação do meio ambiente, uso dos recursos naturais e degradação 
ambiental, incluindo temas biodiversidade e saneamento  

X 

Representar o desempenho macro-econômico e financeiro, os impactos do consumo de recursos naturais e do uso 
da energia primária, os objetivos de eficiência do processo produtivo e as alterações nas estruturas de consumo 
orientadas a uma reprodução econômica sustentável em longo prazo 

X 

Representar a estrutura e a capacidade institucional visando mudanças requeridas para uma efetiva implementação 
do desenvolvimento sustentável 

X 

Número reduzido de indicadores X 

Estar referenciado em base estatística sólida X 

Possibilitar a identificação de variações, comportamentos, processos e tendências X 

Possibilitar o estabelecimento de comparações entre regiões do Brasil, e do Brasil com outros países X 

Possibilitar a indicação de necessidades e prioridades para a formulação, monitoramento e avaliação de políticas X 
Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 

 

 

Tabela IV 2. Seleção dos Critérios para Indicadores e para Conjunto de Indicadores – Índice 

 

Critério 

Referência 
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CRITÉRIOS PARA INDICADORES 

Critério 1 

Ser relevante para avaliar o progresso da sustentabili-
dade 

  X          

Relevância política    X         

Relevância (orientado para as metas)      X       

Relevância setorial e temática       X      

Relevância para o contexto nacional        X     

Relevância e utilidade destes indicadores nos contextos 
nacionais 

         X   

Critério 2: 

Confiável X            

Ser conceitualmente consistente   X          

Ser dependente da validade dos dados de qua-
lidade conhecida 

  X          

Solidez/confiabilidade analítica    X         

Confiabilidade         X    

Estar referenciado em base estatística sólida            X 

Critério 3 

Informações acessíveis X            

Ser de âmbito nacional   X          

Disponibilidade     X    X    

Possibilidade de obtenção       X      

Acessibilidade desses indicadores          X   

Disponibilidade e qualidade das informações 
necessárias 

         X   

Acessibilidade ao banco de dados e a profundi-
dade 

         X   

Facilidade de obtenção de dados           X  

Cobertura geográfica       X      
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Critério 4 

Aplicabilidade Mundial  X           

Utilidade      X       

Estar ao alcance do governo desenvolver   X          

Critério 5 

Estatisticamente medido  X           

Verificável  X           

Mensurabilidade    X         

Aceitação de aproximação     X        

Viabilidade de implantação      X       

Custo de produção       X      

Atualização e proteção       X      

Precisão         X    

Comparabilidade intertemporal         X    

Viável em âmbito nacional         X    

Praticidade do sistema de indicadores          X   

Capacidade de uma rede (multi-agências) em 
trabalhar a informação 

         X   

Facilidade de cálculo         X    

Critério 6: “Sensibilidade” 

Capaz de detectar mudanças (nível municipal)  X           

Variabilidade/sensível      X       

Possibilitar a identificação de variações, com-
portamentos, processos e tendências 

           X 

CRITÉRIOS PARA ÍNDICE 

Conjunto 1 

Ser em número limitado, mas permanecer aber-
to e adaptável para necessidades futuras 

  X          

Número reduzido de indicadores            X 

Conjunto 2 

Habilidade de mostrar mudanças rumo à sus-
tentabilidade 

 X           

Ter ampla cobertura da Agenda 21 e de todos 
os aspectos de desenvolvimento sustentável 

  X          

Conjunto 3 

Relação sistêmica entre os indicadores     X        

Inter-relação         X    

Conjunto 4 

Não considerar a avaliação de assimetrias regi-
onais em um mesmo país 

       X     

Possibilidade de comparação entre países, es-
tados e municípios 

          X  

Conjunto 5 

Ser representativo de um consenso internacio-
nal para possível alcance 

  X          

Comparabilidade internacional         X    

Possibilitar o estabelecimento de comparações 
entre regiões do Brasil, e do Brasil com outros 
países 

           X 

Conjunto 6 

Possibilidade de utilização em políticas públicas          X   

Possibilitar a avaliação de processos e a reco-
mendação de ações e políticas 

           X 
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Possibilitar a indicação de necessidades e prio-
ridades para a formulação, monitoramento e 
avaliação de políticas 

           X 

Conjunto 7 

Possibilidade deste indicador ser espacializado          X   

Conjunto 8 

Representatividade dos indicadores perante o 
tema abordado e ao desenvolvimento humano, 
condições de vida, e desenvolvimento infantil 

            

Expressar a diversidade do meio ambiente na-
tural e social do país 

           X 

Representar a síntese da situação atual social, 
distribuição de renda e condições de vida da 
população, indicando o sentido de sua evolução 
recente - Indicadores da Dimensão Social 

           X 

Representar aspectos de preservação e de 
conservação do meio ambiente, uso dos recur-
sos naturais e degradação ambiental, incluindo 
temas biodiversidade e saneamento - Indicado-
res da Dimensão Ambiental 

           X 

Representar o desempenho macro-econômico e 
financeiro, os impactos do consumo de recursos 
naturais e do uso da energia primária, os objeti-
vos de eficiência do processo produtivo e as 
alterações nas estruturas de consumo orienta-
das a uma reprodução econômica sustentável 
em longo prazo - Indicadores de Dimensão E-
conômica 

           X 

Conjunto 9 

Caracterizar e subsidiar o processo de desen-
volvimento sustentável em nível nacional 

           X 

Representar a estrutura e a capacidade institu-
cional visando mudanças requeridas para uma 
efetiva implementação do desenvolvimento sus-
tentável 

           X 

Conjunto 10 

Englobar fenômenos de curto, médio e longo 
prazo 

           X 

Conjunto 11 

Fácil de entender             

Ser claro, compreensível e sem ambigüidades   X          

Interpretação      X       

Facilidade de interpretação         X    

Clareza na estrutura de montagem do sistema e 
evidência de como parte da informação está 
relacionada aos processos políticos 

         X   

Atender aos diferentes usuários do sistema, 
abrangendo o maior espectro possível do cres-
cente público envolvido com o tema 

           X 

Viabilizar o acesso à informação já disponível 
sobre temas relevantes, bem como apontar 
para a necessidade de novas informações 

           X 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 

 



341 341 

Tabela IV 3. Pré-Seleção dos Indicadores - Exemplo 
 

URBAN AUDIT 

Indicador de Controle Ambiental Medida 
Possibilidade de uso 

Sim Não A ver 

Qualidade do ar e ruído 

Smog no inverno (número de dias nos quais o teor de SO2 excede 

125 g/m3 – 24 horas em média) 
dias  X  

Smog no verão (número de dias nos quais o teor de SO2 excede 

120 g/m3- 8 horas em média) 
dias  X  

Número de dias por ano que a concentração NO2 excede 200 
mg/m

3
 (1 hora em média) 

dias   X 

Proporção da população que se encontra exposta a níveis de ruídos 
urbanos (outdoor) superiores a 65 dB (24 horas em média) 

(%) X   

Água 

Número de determinações (números totais de testes anuais para 
todos os parâmetros analisados para qualidade da água potável), 
que excedam as determinações 

 
unidade 

  X 

Consumo de água por habitante m
3
/ano   X 

Percentual de habitações conectadas a rede de abastecimento de 
água potável 

 
% 

X   

Percentual de habitações conectadas a rede de tratamento de esgo-
tos 

% X   

Gerenciamento de resíduos 

Quantidade de resíduo sólido coletado na região (doméstico e co-
mercial) 

ton/per capi-
ta/ano 

X   

Proporção de aumento do resíduo sólido (doméstico e comercial) da 
região destinado a aterro, incineração ou reciclado 

 X   

Uso do solo 

Área verde de acesso público m
2
/per capita X   

Percentagem de área urbana usada nos principais usos do solo % X   

Percentual das áreas urbanas destinadas a planejamento físico 
especial/medidas de conservação 

% X   

Densidade populacional hab./km
2
 X   

Modalidades de deslocamento 

Modo de deslocamento para o trabalho: trem, metrô, ônibus, carro, 
bicicleta ou caminhada. 

 
modal 

  X 

Características de todos os deslocamentos por residente (propósito, 
distância e meio de transporte) 

  X  

Número de veículos registrados dentro de uma determinada região 
veículos/1000 

habitantes 
X   

Acidentes rodoviários resultando em morte ou danos graves 
acidentes/1000 

habitantes 
 X  

Número médio de ocupantes por veículos motorizados   X  

Clima/Geografia 

Número de dias chuvosos por mês média anual  X  

Número estimado de horas de sol (insolação) por dia média anual  X  

  
Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 
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Tabela IV 4. Elegibilidade dos Indicadores segundo os Critérios - Exemplo 

 

Indicador MEDIDA R AC AP S C 

Área de assentamento formal e informal % X X X X X 

Quantidade de CH4 recuperado de aterros m
3
 X X X X X 

Frota veículos por tipo de combustível n. X X X X X 

Plano Diretor  S/N X X X X X 

Unidades de Conservação  n. X X X X X 

Consumo de gás m
3
 X X X X X 

Emissão de CO2 μg/m
3
 X X X X X 

Geração de resíduo industrial t./mês  X X X X X 

Geração de resíduos perigosos t./mês X X X X X 

Geração de resíduos radioativos t./mês X X X X X 

Reciclagem e reutilização do lixo t./mês X X X X X 

Quantidade de resíduos industriais gera-
dos/quantidade dispostas 

Média diária anual X X X X X 

Crescimento da indústria (n. total e n. filiais) n. X X X X X 

Emissões veiculares μg/m
3
 X X X X X 

Consumo de água total m³/dia X X X X X 

Quantidade de efluentes industriais gera-
dos/volume tratados 

Média diária anual X X X X X 

Concentração de um ou mais parâmetros: DBO, 
DQO, NO3, P, pH, OS, SE, metais, turbidez, coli-
formes 

 X X X X X 

Investimento em gestão ambiental $ X X X X X 

Custo em gestão ambiental %  X X X X X 

Licenciamento ambiental S/N X X X X X 

Notificações ambientais  n. X X X X X 

Penalidades n. X X X X X 

Disposição final resíduos Tipo  X X X X X 

Tratamento de efluentes líquidos S/N X X X X X 

Captação de água subterrânea e superficial m³/dia X X X X X 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 
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Tabela IV 5. Elegibilidade do Conjunto de Indicadores segundo os Critérios - Exem-

plo 

 

INDICADOR MEDIDA R AC AP S C C1 C2 C3 C4 

Área urbana total km
2
 X X X  X X   X 

Área destinada a uso residencial  % X X X  X X X  X 

Área destinada para uso indus-
trial 

% X X     X X  

Área destinada para uso comer-
cial 

%   X  X X  X X 

Malha 
viária 

Vias pavimentadas/não-
pavimentadas 

km X X X X X X X  X 

km   X  X X   X 

Vias férreas km X  X  X X   X 

Áreas de assentamentos urba-
nos formal/informal 

% X  X X X X X  X 

Áreas de assentamentos urba-
nos formal/informal em área de 
risco 

% X  X X X X X  X 

Consumo/utilização de pesticidas 
agrícolas  

ton./mês/km
2
 de 

área agrícola 
  X X X X X  X 

Consumo/utilização de fertilizan-
tes agrícolas comerciais (NPK) 

ton./mês/km
2
 de 

área agrícola 
  X X X X   X 

Área ocupada por formações 
originais / Área sob influência 
antrópica direta e indireta (pasta-
gem + veg. sec. + área agrícola 
+ área urbana + área degradada) 

% X X X X X X X  X 

Aumento anual da área ocupada 
por forms. originais + veg. sec. 

Km
2
  X X X X X X  X 

Área degradada 
% da área do muni-

cípio 
X X X X X X X  X 

Unidades de conservação  

% sobre área total 
do município 

X  X X X X X  X 

% da área vegeta-
ção secundária + 

formações originais 
X X X X X X X X X 

Grau de vigilância das unidades 
de conservação  

N. de funcioná-
rios/total área pro-

tegida 
X  X X X X X X X 

Unidades de conservação com 
plano de manejo 

% X X X  X X X X X 

Existência de Plano Diretor mu-
nicipal 

Presença/ausência X X X X X X X X X 

Investimento e despesa pública 
na conservação da natureza 

% da totalidade do 
orçamento munici-

pal 
X  X  X X X X X 

 R-Relevância; AC-Acessibilidade; AP-Aplicabilidade; S-Sensibilidade; C-Comparabilidade. 

 C1-Contribui para promoção social, C2-Desenvolvimento Local e Sustentabilidade; C3-Instrumento de Gestão; e      

C4-Representatividade.  
Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 
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Tabela IV 6. Organização dos Indicadores segundo Modelo 

 

Indicador Medida 

Uso do solo 

PRESSÃO 

Área do município 

Ocupada pela malha urbana km
2
  

Destinada a uso residencial km
2
 

Ocupada por ZEI km
2
 

Ocupada por ZUPI km
2
 

Ocupada por ZUD km
2
 

Área urbana total km
2
  

N
o
 de domicílios urbanos  

Informais % 

Em área de risco % 

IMPACTO 

Perda da atratividade urbana 

custo médio (R$) do m
2
 de 

lotes urbanos 

montante (R$) arrecadado via 
IPTU 

Conservação dos Recursos Naturais 

PRESSÃO 

Área ocupada por formações originais / Área sob influência antrópica direta e indireta 
(pastagem + veg. sec. + área agrícola + área urbana + área degradada) 

% 
 

ESTADO 

Áreas verdes (forms. originais + veg. 
sec.) 

Cobertura per capta habitantes/km
2
 

Aumento anual km
2
 

Unidades de conservação  
número de unidades 

% da área do município 

Unidades de conservação abrangidas por plano de manejo n. 

Plano Diretor Sim/Não 

IMPACTO 

Área degradada % da área do município 

Incidência de inundações, deslizamentos etc. N. de eventos/ano 

RESPOSTA 

Investimento e despesas na conserva-
ção dos recursos naturais 

Públicos Montante investido (R$) 
% da totalidade do orçamento 

municipal Privados 

Despesas com obras de contenção e prevenção de riscos ambientais  
% da totalidade do orçamento 

municipal 

 
Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 
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Tabela IV 7. Indicadores de Gestão Ambiental do Município de Nova Iguaçu.  

 

Força Mo-
triz 

Indicadores Referência 

População Número de Habitantes 
(2000) 754.756 
(2007) 830.672 

IBGE, 
2000/2008 

 

Atividades 
Produtivas 

Número 
de ativi-
dades 

Industriais de 
transformação 

486 www.novaiguaçu
.rj.gov.br) 
TCU – RJ/2004 

Extrativistas 08 

Construção civil 167 

Transporte 

tipo 
leve (%) 92 % 

FEEMA, 2000 

pesado (%) 8% 

combus-
tível 

gasolina (%) 85.091 

álcool (%) 17.318 

diesel (%) 10.242 

Outros 66 

Passageiros por modo de 
transporte (%) 

96,18 % (no país) – Modal Rodoviário  

Ambiente 
Construído 

Zoneamento Urbano 
Imóveis 
Licenças municipais 

04 macrozonas 
06 Setores de Planejamento Integra-
do 
09 Unidades Regionais de Governo 
(URG) 
N. imóveis legalizados (1998-2004) – 
1965 
N. licenças solicitadas – 2092 
N. licenças concedidas- 1321 
Habite-se – 4.239 

Nova Iguaçu, 
2005 

Agricultura Agricultura de subsistência 
aipim (34% do valor da produção) 
banana (29%) 
quiabo (20%) 

TCU – RJ, 2004 

 
 

Pressão Indicadores Referência 

AR 

Emissão 
Poluentes 
por Veículos 
(fontes mó-
veis x vias 
de tráfego) 

Dióxido de enxofre (SO2) 1100,00 ton./ano 

FEEMA, 2004 

Óxidos de nitrogênio (NOx) 11900,00 ton./ano 

Monóxido de carbono (CO) 34340,00 ton./ano 

Hidrocarbonetos (HC) 8300,00 ton./ano 

Partículas Inaláveis (MP10) 182,06 ton./ano 

Material Particulado (MP) 900,00 ton./ano 

Aldeídos ND 

VOC ND 

Emissão 
Poluentes 
pelas Indús-
trias (fontes 
estacioná-
rias) 

Dióxido de enxofre (SO2) 322,93 ton./ano 

FEEMA, 2004 

Óxidos de nitrogênio (NOx) 3067,02 ton./ano 

Monóxido de carbono (CO) 66,62 ton./ano 

Hidrocarbonetos (HC) 1226,72 ton./ano 

Partículas Inaláveis (MP10) 27,43 ton./ano 

Material particulado (MP) 32,59 ton./ano 

Emissão de metano (CH4) pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos  

Não há  

 
 
 
 
 
 

http://www.novaigua�u.rj.gov.br/
http://www.novaigua�u.rj.gov.br/
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Estado Indicadores Referência 

AR 

Qualidade 
do Ar em 

Áreas Críti-
cas 

Estação Automática  
 

Dióxido de Enxofre (SO2) – 

g/m
3
 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 15,22 / 636,4 
2001 / 2,44 / 89,1 
2002 / 10,95 / 147,4 
2003 / 6,60 / 1140,0 

FEEMA, 2004 
 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

– g/m
3
 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 57,0 / 226,8 
2001 / 39,8 / 218,8 
2002 / 60,3 / 338,2 
2003 / 64,12 / 438,9 

Hidrocarbonetos Totais 
(HCT)- ppm 

Ano / Média / Máximo 
2000 /1,4 / 4,1 
2001 / - / - 
2002 / 4,4 / 12,4 
2003 / 3,1 / 4,9 

Metano CH4) – ppm 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 0,9 / 2,0 
2001 / - / - 
2002 / 4,1 /12,3 
2003 / 2,3 / 3,7 

Monóxido de Carbono (CO) 
– ppm 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 1,1 / 13,0 
2001 / 3,2 / 11,9 
2002 / 0,9 / 4,8 
2003 / 0,4 / 3,4 

Ozônio (O3) – g/m
3
 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 11,9 / 114,9 
2001 / 11,3 / 113,1 
2002 / 14,9 / 181,6 
2003 / 21,8 / 176,6 

Partículas Inaláveis (MP10) 

– g/m
3
 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 56,2 / 495,0 
2001 / 46,7 / 149,0 
2002 / 55,3 / 498,0 
2003 / 43,8 / 580,5 

Estação Manual 
 

Partículas Totais em Sus-

pensão (PST) - g/m
3
  

Ano / Média / Máximo 
2000 /- /- 
2001 / 186,0 / 282,0 
2002 / 110,8 / 139,0 
2003 / - / - 

Partículas Inaláveis (PM10) 

- g/m
3
 

Ano / Média / Máximo 
2000 / 127,1 / 256,0 
2001 / 121,2 / 299,0 
2002 / 141,1 / 288,0 
2003 / 116,7 / 216,0 

Violação dos 
padrões de 
qualidade do 
ar em áreas 
críticas 

Estação Automática e Ma-
nual (EM) 

Ano / SO2 /NO2 /CO /O3 

PM10/PST(M)/PM10(M) 
2000 / 0 /00 /01/- /17  
2001 / 0 / 00 / 00 / 4 /10 
2002 / 0 / 30 / 44 /0 /10 
2003 / 0 / 40 / 52 /- /7 

FEEMA, 2004 
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Impacto Indicadores Referência 

AR 

Taxa de incidência de doenças respi-
ratórias (Casos Registra-
dos/Coeficiente de Incidência por 
100.000 habitantes) 

Internação por doenças de 
respiratórias: 
2000 – 10,41 % 
2001 – 10,40 % 
2002 – 20,31 % 
Mortalidade por doenças de 
respiratórias: 
2000 – 8,63 % 
2001 – 9,06 % 
2002 – 10,06 % 

www.cide2.rj.g
ov.br, 2005. 

 

Perda de atratividade urbana pela 
poluição do ar (n

o
 áreas críticas) 

Área central degradada na 
sua maior parte e transito 
caótico, acessos a corredo-
res principais congestiona-
dos 

Nova Iguaçu, 
2005. 

Reclamações incômodo à população 
(n. reclamações ar ou %) 

Poluição do ar - 2,7% 
Queimada – 2,7% 

CIMA, 2000 

Despesas com saúde (R$) ND  

 
 

 

Resposta Indicadores Referência 

AR 

Regulamentação ambiental  Legislação nacional e estadual 
CONAMA 
FEEMA 

Monitoramento de emissões 
de fontes fixas 

Programa de Autocontrole Ativida-
des Industriais – FEEMA 

 

Monitoramento da qualidade 
do ar em áreas críticas 

Monitoramento Ambiental - FEEMA 
Programa Ar Limpo em Cidades da 
América Latina – Banco Mundial 

 

Investimento em monitoramen-
to ambiental (qualidade do ar) 

Governo do Estado  

Fiscalização das condições de 
circulação dos veículos 

Programa de Inspeção e Manuten-
ção de Veículos em Uso - FEE-
MA/DETRAN  

 

Investimento 
em transpor-
te sustentá-
vel (R$) 

uso de com-
bustível mais 
limpo 

Programa Nacional de Controle da 
Qualidade do Ar (PRONAR) 

Resolução CO-
NAMA 

transporte de 
massa menos 
poluente 

ND  

ciclovias ND  

Programas de educação am-
biental  

Programa Ar Limpo em Cidades da 
América Latina 

 

Investimento das indústrias em 
tecnologias limpas para me-
lhoria das emissões 

ND  

Recuperação de metano em 
aterros sanitários 

CTRNI, com participação no pro-
grama de MDL 

FEEMA, 2004 

Gestão de bacias aéreas Monitoramento Bacias Aéreas  FEEMA 

 

http://www.cide2.rj.gov.br/
http://www.cide2.rj.gov.br/


 

348 

 

Pressão Indicadores Referência 

ÁGUA 

Consumo de 
Água pela 
População 

Unidades predi-
ais ligadas à 
rede geral de 

abastecimento 
de água (n

o
) 

Unidades Residenciais – 145.639 
Unidades Comerciais – 8.054 
Unidades Públicas – 158 
Unidades Industriais – 159 

 
CIDE, 2002 

 
 
 
 
 
 

SNIS/2001 
 
 

CIDE, 2002 
 
 
 
 

IBGE, 2000 

Freqüência de 
Abastecimento 

(regular/irregular) 
Regular nas áreas urbanas 

Volume de Água 
Distribuída 
(m

3
/ano) 

2000 – 3.594.292 
2001– 43.321.816 

2002 – 41.687.404 

Perda Física (%) CEDAE - 57,1 % 

Consumo fatura-
do (m

3
/ano) 

2000 – 3.160.180 
2001 – 38.162.035 

2002 – 36.696.781 

População Abas-
tecida/Fonte (%) 

 Ano/Rede/Poço/Nascente/Outras  
1991– 76,2/19,9/ 3,9/-  
2000–80,9/16,3/ 2,8/- 

Efluentes 
domésticos 
não Trata-

dos 

Efluentes Do-
mésticos não 
Tratados/Tipo de 
Disposição (%) 

Ano/Rede/Fossa/Vala/Rio/Outros 
1991–4,8/9,4/32,5/-/3,8 
2000–50,3/3,5/12,8/2,6/1,5 

 
População sem 
acesso à Rede 
de Esgoto (%) 

1991 – 95,2 
2000 – 49,7 

Consumo de água pela indústria 
(m

3
/dia) 

2000 – 41.098 
2001 – 496.675 
2002 – 430.245 

 

Efluentes industriais não trata-
dos  

05 indústrias prioritárias (01 interdi-
tada/02 fechadas) 

FEEMA, 2004 

Descarga ilegal e acidental de 
poluentes nos recursos hídricos 

Controle FEEMA para o ERJ (ND 
informações para N. Iguaçu) 

FEEMA 

Área desmatada ou degradada 
(mata ciliar, outras) 

23,58 km
2
 

4,53% 
CIDE, 2003 

 
 

Estado Indicadores Referência 

ÁGUA  

Mananciais 
de Abaste-
cimento 

Capacidade cap-
tação(m

3
/dia) 

Captação via Estação de Trata-
mento de Água do Guandu-ETAG, 
pertencente ao Sistema Integrado 
Rio de Janeiro e Baixada Flumi-
nense 

 

Volume captado 
(m

3
/dia) 

3 adutoras: 259.200 m
3
/dia  

Qualidade dos corpos d’água 

Canal Sarapuí – Classe 2 (OD < 
0,1 mg/l, DBO > 10mg/l, N-
Amoniacal > 1,0 mg/l e Ptotal > 1,0 
mg/l) 
Rio Iguaçu – Classe 2  

 

Poços de captação d’água (no) 
122 (103 mistos, 3 porosos e 16 
fraturados) 

DRM, 2001 

Qualidade das águas subterrâ-
neas (poços) 

SI  

Esgotos domésticos tratados (% 
pop. atendida) 

Ano/Fossa Séptica (1
ário

) 
1991 – 49,5 
2000 – 29,3 
Domicílios com fossa séptica ou 
ligados à rede de esgoto (81,1%)  

 
TCE – RJ - 2003 
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Efluentes 
Industriais 
Tratados 

Total indústrias 
prioritárias no 
PDBG 

28 (06 fechadas) 

 
FEEMA, 2004 

Com controle 11 (04 fechadas) 

Com Controle 
Parcial  

01 

Sem Informação  11 (02 fechadas) 

 Sem controle 05 

 

Impacto Indicadores Referência 

ÁGUA 

Taxa de incidência de doenças 
de veiculação hídrica (Casos 
Registrados/Coeficiente de Inci-
dência por 100.000 habitantes) 

Internação por doenças de veicula-
ção hídrica: 

2000 – 7,70 % 
2001 – 14,50 % 
2002 – 17,36 % 

Mortalidade por doenças de veicu-
lação hídrica: 

2000 – 5,67 % 
2001 – 6,24 % 
2002 – 4,46 % 

 

Comprometimento dos usos dos 
corpos d’água 

Lançamento esgotos domésticos, 
industriais, lixo e desmatamento 
mata ciliar 

FEEMA, SERLA 

Redução da capacidade de re-
carga (m

3
/dia) 

ND  

Perda de atratividade urbana 
pela poluição das águas 

Comprometimento dos usos dos 
corpos d´água 

 

Redução do espelho d’água (% 
de área aterrada) 

ND  

Conflito de uso dos recursos 
hídrico 

Rio Botas – edificações nas faixas 
não edificante, com problemas de 
inundação, despejos de resíduos e 
efluentes doméstico e industrial 
que comprometem os usos estabe-
lecidos.  
Essas são características comuns 
aos recursos hídricos da região. 

 

Redução da fauna aquática (n. 
espécies) 

Baía de Guanabara: 
Redução de 40% do pescado nos 
últimos dez anos 
Camarão queda de 21,5%  

UERJ, 2002 

Incomodo à população (n. re-
clamações ou %) 

Valas - 14,8 % 
Falta d´água  – 15,2% 
Enchente – 6,6 % 
Poluição hídrica – 7,1 % 

 
CIMA, 2000 

 
 
 

Resposta Indicadores Referência 

ÁGUA 

Regulamentação ambiental para 
poluição da água 

Sim, FEEMA   

Plano de bacia hidrográfica 
(sim/não) 

Bacia Iguaçu-Sarapuí – PDRH, 
com ênfase no controle de inun-
dações, elaborado pelo Labora-
tório de Hidrologia/UFRJ/COPPE 
Baía de Guanabara – Comitê 
Leste da BG, proposta de im-
plantação em análise na Câmara 
Técnica de Gestão/RH  

SERLA, 2004 
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Investimentos em infra-estrutura 
sanitária (R$) 

PDBG – investimentos em Re-
servatórios e em Estação de 
Tratamento de Esgoto-ETE Sa-
rapuí 
CEDAE: R$ 120.078.697, 25% 
do arrecadado. 

FEEMA, 2004 
 

SNIS, 2001 

Monitoramento da qualidade da 
água (corpos d’água, subterrâ-
neas, abastecimento, praias) 

Monitoramento realizado pela 
FEEMA, envolvendo, principal-
mente, os seguintes parâmetros: 
DBO, DQO, OD, Temperatura, 
Nitrogênio (Amoniacal, Nitrito, 
Nitrato) e Fósforo. 

 
 

FEEMA, 2004 

Investimento em controle de 
efluentes industriais e reuso da 
água 

ND  

Investimento em tecnologias 
limpas na indústria 

ND  

Programa de reflorestamento 
(mata ciliar) 

ND  

Programa de combate a desper-
dício 

ND  

Programa de redução de perdas 
físicas 

Em implantação programa pela 
CEDAE 

 

Programa de educação ambien-
tal 

Programa Nova Iguaçu Meu Am-
biente 
Programa Educação-
Saúde/Bairro da Grana 
Projeto Educação Ambiental na 
Reserva Biológica do Tinguá 
Ação Comunitária no Jardim 
Guandu 

 
www.novaiguaçu.rj.

gov.br) 

 

Pressão Indicadores Referência 

SOLO 

Área urbana (%) 
1994 – 19 % 
2001 – 31 % 

CIDE, 2003 

Taxa de urbanização (%) 2000 – 100 % IBGE, 2000 

Taxa de crescimento da população 
(%/ano) 

1991/2000 - 2,02 TCE, 2003 

Distribuição 
da população 

% população em 
área urbana 

1970 – 99,61 
1980 – 99,73 
1991 – 99,74 
2000 – 100 

IBGE, 2000 

% população em 
área rural 

1970 – 0,39 
1980 – 0,27 
1991 – 0,26 

2000 – 0 

IBGE, 2000 

Ocupação 
zona urbana 

Malha Urbana (total 
km

2
) 

2001 – 159,59 CIDE, 2001 

Uso Residencial 
(km

2
) 

Mapa de Macrozoneamento 
Urbano de Nova Iguaçu Nova Iguaçu, 

2005 

Uso Industrial (km
2
) 

Mapa de Macrozoneamento 
Urbano de Nova Iguaçu 

ZUPI (ha) 
Comendador Soares – 80,40 
Nova Iguaçu – 159,60 
Santa Rita – 142,40 

COPPE-UFRJ / 
IBAM, 2000 

Outros usos (km
2
) 1349,22 IBGE, 2000 

Densidade populacional (hab/km
2
) 1.449,6 TCE, 2003 

Oferta de emprego (% pop eco-
nom.ativa) 

2002 – 54,39 % 
2003 – 54,88 % 

TCE, 2004 

Ocupação 
da zona 
rural (%)  

Área agrícola 2001 – 15,30 CIDE, 2003 

Pastagem 2001 – 103,32 CIDE, 2003 
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Taxa de visitação áreas ecoturismo 
(n

o
 total de visitante/n. de visitante 

permitido) 
ND  

Consumo de agrotóxicos 
(ton./mês/km

2
) 

ND  

Áreas de instabilidade geológica o-
cupada (áreas de risco) – km

2
 

Favelas ou assemelhados - 15 
Clandestina – 20 
Irregulares – 13 

IBGE, 2001 

Domicílios urbanos re-
gulares não ocupados 

Total 37.447 
TCE, 2003 Uso oca-

sional 
3.370 (9%) 

Domicílios particulares permanen-
tes(n. total) 

297,862 IBGE, 2001 

População 
Urbana 
Assentada  

Área irregular (sem 
IPTU) (n.) 

750 domicílios em favelas ou 
assemelhados 

IBGE, 2000 

Área de Risco (inunda-
ção até 400m da mar-
gem de rios e canais) 

5.708 pessoas habitando em 
domicílios subnormais (Atlas 
de Desenvolvimento Humano) 

PNUD/IPEA/FJP, 
2000 

Assenta-
mentos 
urbanos 
irregulares 

Déficit habitacional de 
domicílios com infra-
estrutura inadequada 

59,18% 
www.cide.rj.gov.
br/ 

Áreas destinadas a cemitérios (n
o
) SI  

Disposi-
ção irre-
gular de 
lixo (%)  

Cursos d’água 25 www.protetoresd
avi-
da.org.br/novaigu
acu apud CIMA, 
2000 

Terrenos baldios 45 

Vias públicas 30 

Geração de resíduos sólidos urbanos 
(ton./dia)  

939,18 ton./dia CTR, 2005 

Disposição inadequada de resíduos 
urbanos (m

3
/dia chorume) 

SI  

Geração 
de resí-
duos in-
dustriais  

Total (ton./mês) 2.649,52 
 
 
FEEMA, 2004 

Classe I (%) 1.697,44 ou 64% 

Classe II A (%) 121,99 ou 4% 

Classe II B (%) 830,09 ou 32% 

Indústria extrativa (n.) 19  

Malha 
Viária 

Rodovias 

BR-116 (Presidente Dutra) 
BR-465 (Antiga Rio-São Pau-
lo) 
RJ-105 (Estrada de Madureira) 
RJ-111 (Nova Iguaçu-
Adrianópolis) 
RJ-113(Estrada Zumbi dos 
Palmares) 

 
 
www.novaiguaçu
.rj.gov.br 
 
 
FEEMA, 2000 

Vias pavimentadas (km 
e km/km

2
) 

33% 

Vias não pavimentadas 
(km e km/km

2
) 

67% 

Rotas marítimas (n
o
) Não há 

Aeroportos Sim 

Acidentes rodoviários com cargas 
poluentes (n

o
) 

Levantamento FEEMA 

Linhas Ferro-
viária 

N. de linhas Linha 5 
 

Localização D. Pedro II a Japeri/Paracambi 

 
 

http://www.protetoresdavida.org.br/novaiguacu
http://www.protetoresdavida.org.br/novaiguacu
http://www.protetoresdavida.org.br/novaiguacu
http://www.protetoresdavida.org.br/novaiguacu
http://www.novaigua�u.rj.gov.br/
http://www.novaigua�u.rj.gov.br/
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Estado Indicadores Referência 

USO DO  
SOLO E 
COBER-
TURA VE-
GETAL  

Sítios Con-
taminados 

Resíduos Urbanos 
(km

2
/km) 

Lixão de Marambaia – desativa-
do e em fase final de recupera-
ção  

FEEMA, 2004 
TAC SA Paulista 

Resíduos Industriais 
(km

2
/km) 

- contaminação por lodo com 
metais (empresa fechada – pas-
sivo a ser recuperado) 
- contaminação por borra ácida 
(em estudo) 

 

Área Des-
tinada à 
Disposição 
Adequada 

Resíduos Urbanos 
(km

2
/km) 

Centro de Tratamento de Resí-
duos de Nova Iguaçu (CTRNI) – 
da S.A. Paulista 

 

Resíduos Industriais 
(km

2
/km) 

CTRNI – classe 2A e 2B e resí-
duo hospitalar 

 

Cobertura 
Vegetal 
(forma-

ções flo-
restais + 

vegetação 
secundá-

ria) 

Área (km
2
) 

1994 49%  
2000 40%  

CIDE, 2003 

Área florestada (km
2
) ND  

Unidades de Conser-
vação (n.) 

APA Mendanha  
Reserva Biológica do Tinguá 
APA Ilha do Tarzan 
APA Geneciano 
APA Rio São Pedro de Jaceruba 
APA Rio D’Ouro 
APA Iguaçu/Tinguá 
APA Morro de São José 
ARIE Morro Agudo 
Parque Botânico de N.Iguaçu  

www.novaiguacu
.rj.gov.br 

 
 

TCE, 2003 

Unidades de Conser-
vação com Plano 
Diretor (n.) 

ND  

Áreas de Ecoturismo (n. unidades) 

Lagoa Azul, Cachoeira de San-
tana, Véu de Noiva, de São Jo-
sé, do Tinguá, Pouco d’Água e 
Santa Branca 

TCE, 2003 

 
 

Impacto Indicadores Referência 

USO DO 
SOLO E 
COBER-
TURA VE-
GETAL 

Área De-
gradada  

Total (%) 
1994 – 12 
2001 – 5  

CIDE, 2003 

Ocupação desorde-
nada (km

2
/%) 

  

Extração mineral: 
(km

2
, % n. de licenças 

de lavra) 
ND  

Queimadas (km
2
/%) ND  

Deslizamentos (n. 
eventos/ano) 

ND  

Redução de espécies 
(flora/fauna) 

Manguezais Baía Guanabara: 
43 km², ou 31,6% da área ori-
ginal 
Fauna: redução devido desma-
tamento e tráfego ilegal 

 

Alteração do uso do solo estabeleci-
do 

Mapa Nova Iguaçu  

Incomodo à 
população 
(n. recla-
mação) 

Disposição inadequa-
da de resíduos urba-
nos 

14,3  

Disposição inadequa-
da de resíduos indus-
triais 

ND  

 

http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
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Proliferação de veto-
res 

Mosquito – 17,6 
Rato – 14,6 

 

Uso do solo 
Desmatamento – 2,4 
Deslizamento – 1,5 

 

Espécies extintas e/ou ameaça-
das/espécies conhecidas 

Não há informação discrimina-
da para o município  

 

Degradação 
de Áreas de 
Ecoturismo 

% Área degradada 
Não há informação discrimina-

da para o município 
 

n. de espécies amea-
çadas 

Não há informação discrimina-
da para o município 

 

Pressão sobre a flora e fauna devido 
a ações predatórias e proibidas (ca-
ça, pesca e desmatamento) (n

o
 de 

espécies ameaçadas) 

Não há informação discrimina-
da para o município 

 

Perda de atratividade urbana pela 
degradação do uso do solo  

ND  

Taxa de incidência de doenças devi-
do a vetores (n

. 
casos doenças) 

ND 
 

 

Taxa de Incidência de Doenças rela-
cionadas a Sítios Contaminados (n. 
casos de doenças) 

ND  

 
 

Resposta Indicadores Referência 

USO DO  

SOLO E 
COBER-
TURA VE-
GETAL 

 

Plano Diretor Urbano (sim/não) Sim (1997) 

IBGE, 2000 

Agenda 21 Local (sim/não) Não 

Zoneamento Econômico e Ecológico Não 

Lei de zoneamento Sim 

CONDEMA 
Sim (regulamentado e instala-

do) 

Política Urbana Sim 

Parcerias poder público e entidades 
civis  

Sim  

Regulamentação ambiental (n.) Sim  

Investimentos e despesas públicas e 
privadas na conservação dos recur-
sos naturais (R$) 

ND  

Criação de novas áreas destinadas à 
conservação ambiental 

Sim  

Despesas com obras de contenção e 
prevenção de riscos ambientais 

ND  

Plano Diretor de Resíduos Sólidos Sim  

Investimento em Gestão de Resíduos 
Sólidos 

Sim  

Total de áreas reabilitadas e monito-
radas em relação ao total de áreas 
degradadas (%) 

Marambaia  

Coleta do-
miciliar de 
resíduos 
urbanos 

Domicílios com coleta 
de lixo 

230.018 (85) NI, 2005 

% coleta regular 85%  

% irregular ND  

% sem coleta 15%  

% de coleta seletiva Ainda reduzida  

% coleta extraordiná-
ria  

ND  

Coleta de 
resíduos 
hospitalares 

% coleta regular 
Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saú-
de 

 

% irregular ND  

% sem coleta ND  

Disposição 
Adequada 
Resíduos 

% estocagem  2,94 ton./mês 

FEEMA, 2004 % Reciclagem 1.387,67 ton./mês 

% Incorporação 900,0 ton./mês 
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Industriais 
Classe I 

% Aterro Urbanos 304,77 ton./mês 

% outros 4,91 ton./mês 

Total  2.600,29 ton./mês 

Disposição 
adequada 
Resíduos 
Industriais 
Classe II e 
III 

% Estocagem  23,71 ton./mês 

FEEMA, 2004 

% Incineração  0,58 ton./mês 

% Coprocessa/to 20,50 ton./mês 

% Reciclagem 395,16 ton./mês 

% Fert./LandFarm 0,04 ton./mês 

% Aterro Industrial 8,00 ton./mês 

% Aterro Urbano 459,62 ton./mês 

% outros 11,58 ton./mês 

Total  919,21 ton./mês 

Programa de investigação de sítios 
contaminados 

Não  

Programa de educação ambiental 

Programa Coleta de Lixo/CTR 
Programa de Educação Ambi-
ental/CTR 
Educação Ambien-
tal/Protetores da Vida 
Programa de Reciclagem da 
Prefeitura Nova Iguaçu 
Programa Municipal de Redu-
ção de Resíduos Sólidos Ur-
banos 
Coleta Seletiva Paço Municipal 
Feira de reciclagem Baixada 
Fluminense 

 

ONG ambientalistas em nível local 
(n.) 

VIVARIO 
CECIP (TV Machambomba) 

FASE 
 

Tratamento de áreas contaminadas 
Lixão de Marambaia – desati-
vado e em fase final de recu-

peração 

FEEMA, 2004 
TAC da CTRNI 

 

Pressão Indicadores Referência 

RUÌDO 

Densidade 
do tráfego 
rodoviário 

Densidade Industrial SI  

% de Vias em Áreas 
Urbanas com Volu-
mes de Tráfego Ele-

vado 

Av. Barros Junior 
Av. Marques Rolo 
Av. G. Moura 
Via Light 
Av. Francisco Soares 
Av. Dom Walmor 
Av. Mal. Floriano Peixoto 
Av. Luis Guimarães  
Av. Otávio Tarquínio 
Av. Nilo Peçanha 
Av. Argentina 

 

Veículos pesados no 
fluxo de tráfego (n

o
) 

9.999 veículos  

Densidade industrial (ind./km
2
) ND  

Estado Indicadores Referência 

RUIDO 
Exposição ruído ambiental (% da população 
exposta a níveis de ruído ambiente (Laeq 24h)  

ND  

 Exposição ruído industrial ND  
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Impacto Indicadores Referência 

RUÌDO 

 

 
Incomodo à 
população 
(n. reclama-
ções por 
tipologia de 
fonte 

indústria ND  

transporte ferroviário, rodoviá-
rio e aeroviário 

ND  

atividade comercial ND  

templo religiosos ND  

construção civil ND  

entretenimento - boates, ba-
res, parques, etc. 

ND  

vizinhança ND  

outros ND  

Taxa de incidência de doenças causadas por 
excesso de ruído (indústria, transporte, cons-
trução civil, outros)  

ND  

Despesas com saúde (R$) ND  

Resposta Indicadores Referência 

RUÌDO  

Legislação ambiental (n.) 
Legislação nacional, 
estadual 

 

Investimentos e gastos em gestão da poluição 
sonora (R$) 

ND  

Monitoração dos níveis de ruído ambiente 
(sim/não) 

ND  

Mapeamento dos níveis de ruído ambiente 
(sim/não) 

ND  

Investimento em controle de ruído na indústria 
(R$) 

ND  

Investimento em tecnologias de menor ruído 
(R$) 

ND  

Campanhas promoção de uso de equipamen-
tos com ”Selo Ruído” (sim/não) 

ND  

Programa de Educação Ambiental ND  

          Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 
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Tabela IV. 8. Informações sobre o Município de Belford Roxo 

Item Variável Descrição Referência 

1 Área territorial 

80 km² - O município foi desmembrado 
de Nova Iguaçu, pela Lei Estadual n. 
1.640, de 03-04-1990 e instalado em 
01-01-1993. 

www.ibge.gov.br (censo 
2000) 

2 Municípios limítrofes 
Nova Iguaçu, São João de Meriti, Du-
que de caxias 

www.belfordroxo.rj.gov.br 

3 

População 

urbana (2000) 434.474 hab. 
www.ibge.gov.br (censo 
2000) 

rural (2000) 0  
www.ibge.gov.br (censo 
2000) 

total (2007) 480.555 hab. 

Fundação CIDE (2006) 
Densidade demográfica 
(2007) 

6.006 hab./km
2
 

Taxa de crescimento anual 
(00/91) 

2,09  

4 Principais rios Botas e Sarapuí 
www.bocadabaixada.com.br  
22/03/2004 

5 
Malha 
viária 

Rodovias Estradas Vicinais e Via Dutra\ www.protetoresdavida.org.br 

Ferrovias 
1 estação: Belford Roxo 
2 linhas: Central -Belford Roxo (ida e 
volta) 

www.supervia.com.br 

Vias marítimas -  

Aeroportos -  

6 
Principais 
atividades 

Econômicas 

Principais atividades: indústria e co-
mércio. 
3300 estabelecimentos industri-
ais,comerciais e de serviços.  

www.protetoresdavida.org.br 
citando CIDE 1996 

Industriais Principais: Lubrisol e Bayer  www.protetoresdavida.org.br 

7 Veículos 

Gasolina 8.997 FEEMA, 2000 

Diesel 837 FEEMA, 2000 

Álcool 2.447 FEEMA, 2000 

Gás 30 FEEMA, 2000 

8 PIB/2005 
2.989.323 e 7.707/per capita (em 2000 
= 5.011/per capita) 

IBGE, 2000 e CIDE, 2006 

9 Plano Diretor sim  

10 
Fontes de abastecimento de 
água 

ETA Guandu www.cedae.rj.gov.br 

11 
Estações de tratamento de 
esgoto 

ETE Sarapuí www.cedae.rj.gov.br 

12 Aterro de lixo urbano 

A usina de incineração de resíduos de 
serviços de saúde e a usina de reci-
clagem e compostagem não estão em 
operação. Nas proximidades do antigo 
vazadouro foi instalado um novo vaza-
douro onde atuam 120 catadores e 
existe apenas um controle de entrada 
e saída de veículos. O antigo vazadou-
ro está inativo. Não existe regularidade 
na coleta e itinerário bem definido, o 
que acúmulo de resíduos em terrenos 
baldios e no rio Botas. Os veículos 
coletores de resíduos de serviços de 
saúde são inadequados. 

www.protetoresdavida.org.br 

http://www.bocadabaixada.com.br/
http://www.protetoresdavida.org.br/
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13 Unidades de Conservação não www.protetoresdavida.org.br 

14 Mapeamento de ruído não  

15 
Cadastramento de atividades 
potencialmente poluidoras 

79 FEEMA, 2000. 

16 
Unidades 
de Saú-
de 

Postos de aten-
dimento 

-  

Estabelecimentos 
de Saúde 

27  

Leitos 238  

17 Programa “Ar Limpo” não   

18 Agenda 21 não www.mma.gov.br 

19 
Programa de Educação Am-
biental 

Projeto Vida Limpa/SOS Rio Botas  

20 
Conflitos e problemas ambi-
entais relevantes 

Destinação final de resíduos urbanos 
muito precária, valas abertas, domicí-
lios com abastecimento de água irre-
gular enchentes, ausência de sistema 
de drenagem, presença de vetores, 
doenças de pele e respiratórias -
indicadores sociais de saúde, qualida-
de de vida abaixo do desejável. 

www.protetoresdavida.org.br 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 

Tabela IV. 9. Informações sobre o Município de Duque de Caxias 

Variável Descrição Referência 

Área territorial 465 km
2
 www.ibge.gov.br 

(censo 2000) 

Municípios limítro-
fes 

Miguel Pereira, Magé, Petrópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, 
Belford Roxo, 

www.duquedecaxias
.rj.gov.br 
04/03/2004 

Popu-
lação 

urbana 
(2000) 

772.327 hab. www.ibge.gov.br 
(censo 2000) 

rural 
(2000) 

3129 hab. www.ibge.gov.br 
(censo 2000) 

total em 
2007 

842.686 hab. Fundação CIDE 
(2006) 

Densidade demo-
gráfica (2007) 

1.812 hab/km
2
 

Taxa crescimento 
anual (00/91) 

1,67 

Principais rios Iguaçu, Meriti, Sarapuí e Estrela www.protetoresdavid
a.org.br 
04/03/2004 

Malha 
viária 

Rodovias Linha Vermelha, BR116 (Via Dutra), BR040 (Rio-Juiz de Fora), Via 
Light 

www.protetoresdavid
a.org.br 
16/03/2004 

Ferrovias 5 linhas férreas: Central -Saracuruna, Saracuruna -Gramacho, 
Central-gramacho, Saracuruna-Vila Inhomirim, Saracuruna-Piabetá 
8 estações: Duque de Caxias, Gramacho, Campos Elíseos, Jardim 
Primavera, Saracuruna, Imbariê, Manoel Reis e Parada Angélica. 

www.transportes.gov
.br/bit/ferro/flumitren
s/gfeflu.htm  
www.sectran.rj.gov.b
r/abertura.asp 
16/03/2004 

Vias ma-
rítimas 

não www.sectran.rj.gov.b
r 16/03/2004 

http://www.transportes.gov.br/bit/ferro/flumitrens/gfeflu.htm
http://www.transportes.gov.br/bit/ferro/flumitrens/gfeflu.htm
http://www.transportes.gov.br/bit/ferro/flumitrens/gfeflu.htm
http://www.sectran.rj.gov.br/abertura.asp
http://www.sectran.rj.gov.br/abertura.asp
http://www.sectran.rj.gov.br/
http://www.sectran.rj.gov.br/
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Aeropor-
tos 

não www.sectran.rj.gov.b
r/aeronaves/relacao
_aeroportos.xls 
16/03/2004 

Prin-
cipais 
ativi-
dades 

Econômi-
cas 

Principais atividades: comércio e serviços 
comércio:2819,  
indústrias de transformação:892,  
serviços:2067,  
construção civil:201 

Fundação CIDE 
2001 
04/05/2004 

Industri-
ais 

químico/petroquímico, metalúrgico/gás, plástico, mobiliário, têx-
til/vestuário 

www.duquedecaxias
.rj.gov.br 

Veícu-
los 

Gasolina 81.954 FEEMA, 2000 

Diesel 14.405 FEEMA, 2000 

Álcool 16.878 FEEMA, 2000 

Outros 83 FEEMA, 2000 

PIB 2005 = 18.309.545 e 23.834/per capita  
2000 = 8,4 bilhões e 7.996,49/per capita  

www.duquedecaxias
.rj.gov.br 
(CIDE 2000 e 2006) 

Plano Diretor Em fase de estudo preliminar www.duquedecaxias
.rj.gov.br  

Fontes de abaste-
cimento de água 

ETA Guandu www.cedae.rj.gov.br 
16/03/2004 

Estações de trata-
mento de esgoto 

ETE Pavuna www.cedae.rj.gov.br 
16/03/2004 

Aterro de lixo urba-
no 

Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho - possui drenagem de 
águas pluviais, captação de gases e líquidos percolados, cobertura 
diária. Cerca de 13% dos resíduos gerados nos domicílios deste 
município não são coletados. As empresas Locanty e Intranscol 
são responsáveis pela coleta. O aterro de Gramacho atende, tam-
bém, as cidades do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti e 
Queimados. 

www2.rio.rj.gov.br/co
mlurb/serv_atgrama
cho.htm 
www.protetoresdavid
a.org.br 04/03/2004 

Unidades de Con-
servação 

Reserva Biológica de Tinguá e APA de Petrópolis (Federal); 
Área Tombada da Serra do Mar/Mata Atlântica (Estadual); e 
Parque Municipal de Duque de Caxias (Municipal). 

Castro, P. F., 2001 
Conduru, L. G. S. et 
al, 1995 

Mapeamento de 
ruído 

Sem informação  

Cadastramento de 
atividades potenci-
almente poluidoras 

610 FEEMA, 2000. 

Uni-
dades 
de 
Saúde 

Postos 
atendi-
mento 

 9 postos, 1 centro, 118 unidades ambulatoriais. www.ibge.gov.br 

Hospitais 18 www.ibge.gov.br 

Leitos 1.879 www.ibge.gov.br 

Programa “Ar Lim-
po” 

Sim www.novaiguacu.rj.g
ov.br 

Programa Pró Lixo Não www.semadur.rj.gov.
br 16/03/2004 

Agenda 21 Não www.mma.gov.br - 
16/03/2004 

Conflitos e proble-
mas ambientais 
relevantes 

A forma de ocupação intensa e desordenada do solo de Caxias 
gerou o aparecimento de graves problemas ambientais:  
Críticos - assoreamento de corpos de água, aterros de corpos d' 
água, deficiência de cobertura arbórea, degradação de áreas de 
preservação ambiental, eficiência de sistemas de esgoto sanitário, 
favelização e subhabitação, inundações e enchentes, poluição de 
águas, poluição de praias e do ar, precárias condições de vida, 
refúgios de flora e fauna ameaçados, disposição inadequada de 
resíduos sólidos. 
Semi-críticos: erosão do solo, ocupação de encostas e poluição 

www.protetoresdavid
a.org.br 
04/03/2004. 
 

http://www.sectran.rj.gov.br/aeronaves/relacao_aeroportos.xls
http://www.sectran.rj.gov.br/aeronaves/relacao_aeroportos.xls
http://www.sectran.rj.gov.br/aeronaves/relacao_aeroportos.xls
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
http://www.cedae.rj.gov.br/
http://www.cedae.rj.gov.br/
http://www.protetoresdavida.org.br/
http://www.protetoresdavida.org.br/
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
http://www.novaiguacu.rj.gov.br/
http://www.semadur.rj.gov.br/
http://www.semadur.rj.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
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sonora e de sólidos, risco de acidentes, vazamentos e lançamen-
tos de óleo e vetores. 
Em estado de alerta: agrotóxicos, deslizamentos, loteamento em 
áreas frágeis e mineração. 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ, 2005, revisão e atualização própria, 2007 

 
 

 


