


ii

GUIMARÃES, LUCY TEIXEIRA

      Proposta de um sistema de Indicadores de

Desenvolvimento Sustentável para bacias

hidrográficas [Rio de Janeiro] 2008

XVI, 237 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ,

D.Sc., Planejamento Energético, 2008)

Tese  -  Universidade Federal do Rio de

Janeiro, COPPE

1. Desenvolvimento Sustentável

2. Indicadores de Desenvolvimento

Sustentável

3. Gestão Ambiental

4. Bacias Hidrográficas

I. COPPE/UFRJ    II. Título (série)



iii

O maior mérito de se defender uma tese, não é a conquista do título, mas vencer o

medo e superar os bloqueios internos, reconhecer que existe sempre alguém que sabe

mais do que você e ter a certeza que há sempre mais a aprender.



iv

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar à DEUS por ter me acompanhado até o fim deste trabalho.

Agradeço à Alessandra Magrini, minha orientadora, por me aceitar como sua orientanda

e depositar sua confiança em mim.

Agradeço aos colegas de curso pelo companheirismo, em especial à Milena Scheeffer e

Lilian Elabras Veiga pelo convívio muito amistoso.

Agradeço à Secretaria do Programa de Planejamento Energético pelo pronto atendimento

sempre que necessário.

Agradeço à direção do IBGE por ter me proporcionado a oportunidade de realizar o curso.

Agradeço à meu chefe no IBGE, Judicael Clevelário Junior, pelo apoio e empenho em me

ajudar todas as vezes que solicitei.

Agradeço à Rosane Memória Moreno pela amizade e apoio irrestritos.

Agradeço aos colegas de trabalho José Aldo Gonçalves Coutinho e Cleber de Azevedo

Fernandes pela ajuda na utilização do ARCVIEW.



v

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para

a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

PROPOSTA DE UM SISTEMA DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL PARA BACIAS HIDROGRÁFICAS

Lucy Teixeira Guimarães

Abril/2008

Orientadora: Alessandra Magrini

Programa: Planejamento Energético

     No Brasil, a Lei 9.433 de 1997 estabeleceu a bacia hidrográfica como unidade territorial

de planejamento e gestão dos recursos hídricos. A proposta desse estudo, é a formulação

de um sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável com a finalidade de avaliar

a adequação dessa ferramenta como um instrumento para gestão de bacias hidrográficas.

Também se propõe criar um índice de desenvolvimento sustentável e um índice de

saneamento para bacias hidrográficas. O sistema de indicadores apresentado está apoiado

em metodologias já consagradas internacionalmente e foi estruturado em temas e sub-

temas, considerando as dimensões ambiental, social, econômica e institucional,

privilegiando indicadores cujos dados são disponíveis em estatísticas oficiais.

Como a bacia hidrográfica tem seu limite territorial em descacordo com os limites político-

administrativos, é feito um exercício com o sistema de indicadores proposto em um estudo

de caso, utilizando-se critérios estabelecidos para adequar o seu uso. No estudo de caso, o

conjunto de indicadores apresentado para a avaliação da sustentabilidade de bacias

hidrográficas, foi aplicado à quatro bacias do Estado do Rio de Janeiro. A título ilustrativo,

foram calculados dois índices: índice de desenvolvimento sustentável e índice de

saneamento.
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     In Brazil, the Federal Law 9,433, enacted in 1997, defined the hydrographic basin as a

unit for environmental planning and management. This thesis aims to develop a

hydrographic basin sustainable development indicator system, in order to evaluate this tool

adequacy as an environmental management instrument. This thesis also aims at developing

a sustainable development index and a sanitation index for hydrographic basins. The

sustainable development indicators system presented in this thesis was developed based on

studies and methodologies developed worldwide and was structured based on subjects,

considering the environmental, social, economic and institutional dimensions of

sustainability, favoring the indicators in which official data was available.

As the hydrographic basin has its limits in disagreement with the country state-federal

limits, as a case study, an exercise was done with the sustainable development indicators

presented, in which the criteria established was applied. In the case study, the sustainable

development indicators developed were applied in four hydrographic basins located in Rio

de Janeiro State. As an example, two indexes were calculated: the sustainable development

and the sanitation indexes.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

O crescimento da conscientização sobre os problemas ambientais gerados por padrões de

produção e consumo  em desarmonia com o processo de regeneração do meio ambiente,

se deu entre as décadas de 60 e 80, culminado após o acontecimento de vários desastres

ambientais no Japão, na Índia, na extinta União Soviética e nos Estados Unidos. Os

acidentes serviram como alerta para avaliar a evolução das relações do homem em

sociedade versus a natureza. Essas relações evoluíram e tornaram-se mais complexas, a

partir do momento em que o homem passou a interferir nos ciclos naturais com a

aceleração dos processos produtivos, do crescimento demográfico, da agricultura e

urbanização crescentes.

A partir dessas constatações ficou evidenciado que o crescimento atrelado apenas a

aspectos de progresso econômico, não caracteriza a noção de desenvolvimento, que deve

extrapolar o domínio da economia para integrar-se a outras dimensões como a social, a

ambiental e a institucional. Surge então o conceito de desenvolvimento sustentável, que

rapidamente se propagou em todos os segmentos da sociedade. O objetivo do

desenvolvimento sustentável deve ser o atendimento das necessidades da população atual

sem prejuízo da população futura. Esse atendimento deve apoiar-se em critérios de plena

igualdade, justiça e cidadania para toda a humanidade.

Principalmente a partir do final da década de 1980, inicialmente com o relatório Brundtland

em 1987 e posteriormente com a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente

Humano – CNUMAD, ocorrida no Rio de Janeiro, o chamado desenvolvimento sustentável

implica em modificações sociais e nas teorias e políticas de desenvolvimento. A efetivação
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desse processo de desenvolvimento tem como meta final a melhoria das condições de vida

da população atual e a garantia da mesma condição para as gerações futuras, seja a nível

social, econômico ou ambiental.

Preconiza-se também a manutenção da cultura e liberdade individuais, de forma que o

desenvolvimento seja harmonioso e integrado. A questão que se estabelece a partir deste

aprofundamento é: como o desenvolvimento sustentável pode ser definido e

operacionalizado para que seja utilizado como ferramenta para ajustar os rumos que a

sociedade vem tomando em relação a sua interação com o meio ambiente natural?

Para responder a pergunta anterior, os debates tanto na Europa como na América voltaram-

se sobre as possibilidades da gestão local do desenvolvimento. Essas discussões serviram

como base para o desenvolvimento de políticas de apoio ao desenvolvimento locais e

regionais que levassem em conta a complexidade estrutural dos espaços regionais, com

respeito às diversidades, especificidades e potencialidades territoriais locais e regionais.

Nos últimos anos, o modelo de desenvolvimento está voltado apenas para o setor produtivo

que privilegia a área econômica. O Brasil tem concentrado a população e as atividades

econômicas nos grandes centros, gerando um processo de urbanização inadequado,

principalmente nas regiões metropolitanas das grandes cidades, e uma grande desigualdade

social nas regiões onde a atividade econômica é menos intensa. As bacias hidrográficas

localizadas nos centros urbanos, têm sofrido severas pressões sobre o meio ambiente com

conseqüente alteração da qualidade ambiental da área da bacia.

A falta de planejamento e estrutura governamental para lidar com as elevadas e crescentes

taxas de urbanização observadas principalmente nas duas últimas décadas e o crescimento

demográfico nas grandes cidades, têm contribuído para a degradação dos recursos naturais,

afetando de maneira negativa a qualidade de vida da população. Outro fator de degradação

ambiental é a pobreza que ocorre nos grandes centros, com a favelização e ocupação de

áreas inadequadas. Os problemas ambientais decorrentes desses processos tais como, a

poluição do ar e das águas, a disposição inadequada dos resíduos sólidos, a ocupação de

áreas de risco causando enchentes, erosões e deslizamentos e a supressão da cobertura

vegetal, trazem conseqüências à população, principalmente, a de baixa renda.
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No Brasil, a Lei 9.433 de 1997 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos

Hídricos para implementar a gestão compartilhada do uso da água  e tem como fundamento

a bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação da Política Nacional de

Recursos Hídricos. Dentro de uma ótica mais integrada de gestão ambiental a nível local

(territorial) , onde se faz intervir não só os aspectos relacionados com os recursos hídricos,

mas também com o meio que o cerca, a definição de bacia hidrográfica dada pela Lei 9.433

se preza para exercitar essa visão de gestão ambiental dentro de uma lógica espacial e

ambiental mais correta para integrar instrumentos, que dá suporte ao planejamento

ambiental, territorial e ao gerenciamento dos recursos hídricos (Lanna, 2001).

Ainda segundo Lanna (2001), existe uma forte interrelação entre o desenvolvimento

sustentável e a gestão de bacias hidrográficas e o que se busca é um gerenciamento que

tenha uma visão integrada e competente para conduzir o desenvolvimento econômico com

a proteção do ambiente.

A Lei 9.433 de 1997 propõe que o gerenciamento integrado de bacias hidrográficas faça

uma avaliação das interrelações que ocorrem entre a sociedade e a natureza desse espaço

geográfico. Se por um lado a sociedade é composta de subsistemas que podem ser

identificados como social, econômico e institucional, a natureza apresenta como subsistema

o ambiental, que engloba a fauna, a flora e os recursos naturais.

Para avaliar essas interações, a proposta desse trabalho é estabelecer um sistema de

Indicadores para o Desenvolvimento Sustentável em uma unidade territorial determinada

por uma bacia hidrográfica. A complexidade na criação de indicadores para o

desenvolvimento sustentável está em unir dimensões diferentes como social, ambiental,

econômica e institucional, que interagem entre si, gerando sinergias que transcendem às

suas próprias dimensões.

A lei brasileira encaminha as diretrizes gerais de ação para um processo de gestão dos

recursos hídricos de forma integrada com a gestão ambiental, com o uso do solo e com os

sistemas estuarinos e costeiros.

Os Planos de Recursos Hídricos de acordo com a Lei 9.433 estão sendo elaborados por

bacias hidrográficas, por estados e para o país, através do Plano Diretor ou Plano de Bacia.
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Estes planos deverão discriminar os objetivos, princípios e diretrizes definidos na Política

de Recursos Hídricos, seja a nível nacional ou estadual. Entre outros itens os Planos de

Bacias devem fornecer um diagnóstico atual da situação dos recursos hídricos, pois

segundo a lei deverão ser compatibilizados os aspectos quantitativos e qualitativos, de

modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo Plano de Recursos Hídricos sejam

alcançados simultaneamente com melhorias sensíveis e contínuas dos aspectos qualitativos

dos corpos de água.

No Estado do Rio de Janeiro, a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída em

1999, através da Lei n° 3239 sendo estabelecido o conteúdo mínimo do Plano Estadual de

Recursos Hídricos, que, entre outros, deve fixar as metas de curto, médio e longo prazos,

para atingir índices progressivos de melhoria da qualidade, racionalização do uso, proteção

e despoluição dos recursos hídricos. Em relação ao Plano Estadual de Bacia Hidrográfica

os dez itens constituintes relacionam-se com a caracterização sócioeconômica e ambiental

da bacia a curto e longo prazo, com o objetivo da sustentabilidade desses aspectos.

Neste trabalho, consideramos o conceito de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica

conforme Lanna (1995):

“Gestão de Bacia Hidrográfica é um processo de negociação social fundamentado em

conhecimentos científicos e tecnológicos, que visa à compatibilização das demandas e das

oportunidades de desenvolvimento da sociedade com a capacidade de suporte do ambiente

na unidade espacial de intervenção de bacia hidrográfica, considerando horizontes de

planejamento de longo prazo.”

A agenda 21, que foi preconizada pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio

Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92, propõe o desenvolvimento de indicadores que

permitam estabelecer os limites de sustentabilidade dos recursos naturais. Atualmente os

indicadores já são considerados ferramentas úteis para diagnosticar e monitorar a qualidade

ambiental de uma área, de forma a acompanhar os sinais por eles evidenciados, que

orientem a gestão dos recursos dessa área como forma de evitar sua degradação.

O Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, aplicado à bacia hidrográfica

é uma ferramenta que auxilia na gestão dos recursos hídricos e na área da bacia, e pode

orientar o desenvolvimento de políticas ambientais que tenha como objetivo o
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acompanhamento e a manutenção das condições do meio natural. O feedback  obtido

através dos indicadores permite que as noções do desenvolvimento sustentável sejam

internalizadas nas políticas públicas, na medida que eles espelham a qualidade  do meio

ambiente, e de vida da população, permitindo seu acompanhamento ao longo do tempo.

Sob o tema Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, este trabalho tem como objetivo

mostrar que o desenvolvimento de um sistema de indicadores para bacias hidrográficas é

uma importante ferramenta de gestão.   Sua proposta básica é responder à questão “que

indicadores são relevantes para auxiliar a gestão de bacias em relação ao seu

desenvolvimento sustentável e como os índices podem contribuir nesse processo”?

O desenvolvimento de um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável é uma

tarefa que requer uma análise cuidadosa entre as diferentes dimensões envolvidas  devido

à própria complexidade do conceito de Desenvolvimento Sustentável.

Este trabalho procura preencher esta lacuna, através da avaliação de sistemas de

indicadores já desenvolvidos disponíveis na literatura, discutindo a necessidade de

desenvolvimento de um sistema de indicadores a ser aplicado em bacias hidrográficas do

Brasil.  Assim, para atingir o objetivo apresentado, este estudo tem como procedimentos:

a) Fundamentar através de revisão bibliográfica a importância de indicadores como

ferramenta de gestão de bacias hidrográficas;

b) Apresentar, a título exemplificativo, um sistema de indicadores de desenvolvimento

sustentável para bacias hidrográficas, considerando os componentes ambiental, social,

econômico e institucional;

c) Aplicar tais indicadores em dois estudos de caso em bacias hidrográficas do Estado do

Rio de Janeiro, com a finalidade de demonstrar a viabilidade da utilização de

indicadores como ferramenta de gestão de bacias hidrográficas;

d) Desenvolver e aplicar, a título de ilustração, um índice de desenvolvimento sustentável

para bacias hidrográficas (IDSBH), índices para as dimensões  ambiental, social,

econômico e institucional e índices temáticos.
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A proposta aqui apresentada é uma contribuição no sentido de promover uma gestão mais

eficiente, que promova o desenvolvimento das bacias hidrográficas de forma sustentável

através da utilização de indicadores.  Para alcançar o objetivos gerais  são estabelecidos os

seguintes objetivos específicos para o trabalho:

a) Contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável;

b) Analisar os fundamentos teóricos e empíricos que caracterizam as ferramentas de

avaliação de sustentabilidade;

c) Levantar, através de pesquisa bibliográfica, as mais importantes ferramentas de

desenvolvimento de indicadores de desenvolvimento sustentável no contexto internacional

e nacional;

d) Selecionar, dentre as ferramentas levantadas na etapa anterior, os indicadores que irão

compor o sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável para bacias hidrográficas;

e) Descrever os pressupostos teóricos que fundamentam a seleção dos indicadores para a

realidade brasileira.

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos.  O presente capítulo apresenta uma

introdução abordando de forma geral o tema selecionado para a pesquisa.

O capítulo 2 trata da contextualização teórica do tema, em relação ao conceito de

desenvolvimento sustentável, à evolução da gestão e da política ambiental no Brasil, e ao

gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro.

O capitulo 3 faz um levantamento do estado da arte dos sistemas de indicadores ambientais

para a fundamentação teórica deste trabalho. São avaliadas as metodologias de organismos

internacionais.

No capitulo 4  apresenta-se uma proposta metodológica para discussão do tema. Esta etapa

apresenta elementos que caracterizam os sistemas de indicadores e como estes sistemas são

aplicados na avaliação do desenvolvimento sustentável. As vantagens e limitações
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decorrentes da utilização de sistemas de indicadores são abordadas para constatar a

necessidade de se desenvolver sistemas mais adequados para os problemas atuais.

No capitulo 5 é feito o estudo de caso, aplicando-se os indicadores selecionados à bacias

hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. O estudo de caso é dividido em 3 aplicações,

considerando diferentes enfoques na obtenção e agregação dos dados.

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões e recomendações.
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CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GESTÃO AMBIENTAL

E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

2.1 - Desenvolvimento sustentável

A década de 60 pode ser considerada como o período onde se iniciou o movimento de

conscientização mundial a respeito da questão ambiental. A publicação do livro Silent

Spring (Primavera Silenciosa) da bióloga Rachel Carson em 1962, foi um marco importante

nos debates acerca dos problemas ambientais, considerando a relação sociedade e meio

ambiente, tema pouco abordado até então.

No final dos anos 60 as discussões acerca do desenvolvimento tornam-se mais acaloradas,

com o surgimento do Clube de Roma, criado em 1968. Esse grupo reunia 30 indivíduos de

dez países, ao qual incluía cientistas, economistas, humanistas, industriais, pedagogos e

funcionários públicos nacionais e internacionais, para debater a crise e o futuro da

humanidade.

Um dos méritos dos debates e das conclusões do Clube de Roma, foi colocar o problema

ambiental em nível planetário, e como conseqüência, a Organização das Nações Unidas –

ONU -, realizou em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência Mundial sobre

Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento. Essa conferência foi compartilhada por 113

nações e possibilitou o primeiro grande encontro da comunidade internacional, que se

reuniu para discutir o meio ambiente global e as necessidades de desenvolvimento,

representando o começo de esforços globais combinados para lidar com os problemas

ambientais. (Souza, 2000 e Coimbra, 2006)

Na Conferência foram estabelecidos 26 princípios, onde são enfatizados os aspectos da

relação sociedade-natureza, de forma que países em desenvolvimento, cuja causa principal
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de degradação ambiental é a pobreza, e países industrializados que têm como fator

degradador sua própria política de crescimento, possam se conscientizar e encontrar no

meio-termo harmonioso dessa relação, a condição ideal de desenvolvimento. Ela uniu, pela

primeira vez, países industrializados e em desenvolvimento e iniciou uma série de

Conferências da ONU.

O Plano de Ação e Declaração de Princípios,  resultado da Conferência, conduziu à criação

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a criação de outras

organizações ambientais, e aumentou a legislação ambiental mundial.

Em 1973, o canadense Maurice Strong utilizou o termo ecodesenvolvimento na primeira

reunião do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Fruto da

Conferência de Nações Unidas sobre Ambiente Humano (1972), o termo foi cunhado como

uma alternativa à concepção clássica de desenvolvimento, incorporando aspectos

qualitativos ao desenvolvimento.

Posteriormente o conceito é definido por Ignacy Sachs em 1974 que apontou como os

caminhos do desenvolvimento os seguintes fatores: satisfação das necessidades básicas;

solidariedade com as gerações futuras; participação da população envolvida; preservação

dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta

emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas de educação. Esta teoria

referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma crítica à sociedade

industrial. Na definição dada por Sachs, o ecodesenvolvimento significa o

"desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo

responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do

desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio".

(Quirino, 1999)

Foram os debates em torno do ecodesenvolvimento que abriram espaço ao conceito de

desenvolvimento sustentável.

Em 1983, a ONU cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como

um organismo independente. Em 1987, a comissão presidida por Gro Harlem Brundtland,

primeira-ministra da Noruega, publica o relatório Nosso Futuro Comum, responsável pelas
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primeiras conceituações oficiais, formais e sistematizadas sobre o desenvolvimento

sustentável – idéia mestra do relatório, batizando com o nome de desenvolvimento

sustentável a nova proposta para o desenvolvimento.

O Relatório da Comissão Brundtland, em todo o seu conteúdo explana os problemas

ambientais decorrentes do estilo de desenvovimento adotado pelos países e sugere uma

série de medidas que devem ser tomadas pelos países para promover o desenvolvimento

sustentável, apontando como objetivos das políticas ambientais algumas medidas

importantes como:

• limitação do crescimento populacional;

• atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia);

• conservação e melhoramento da base dos recursos naturais pela preservação da

biodiversidade e dos ecossistemas;

• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo;

• alteração da qualidade do desenvolvimento;

• reorientação da tecnologia e administração do risco;

• inclusão do meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisão.

(Nosso Futuro Comum,1991)

Outro marco de fundamental importância para uma nova etapa no estudo e na implantação

rumo ao desenvolvimento sustentável foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida com o nome de Cúpula da Terra

(Earth Summit, “ECO-92” ou ainda “RIO-92) que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro.

Como resultado final a CNUMAD firmou acordos orientados para o paradigma do

desenvolvimento sustentável: a “Convenção Sobre Alterações Climáticas”, a “Convenção

sobre Diversidade Biológica”, a “Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento”, a “Declaração de Princípios sobre o Manejo Florestal”. O principal

documento resultante desse encontro, acordado pela comunidade internacional, foi a

Agenda 21, uma carta de intenções para implementar um novo modelo de desenvolvimento

no século 21, a ser debatida e aplicada pelas mais diversas e diferentes comunidades de

todo o mundo, respeitando suas culturas, suas peculiaridades e, de modo especial, seus

recursos naturais, de forma a propiciar o manejo sustentável dos recursos naturais, a

preservação da biodiversidade resguardando a qualidade de vida das gerações futuras.
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Nessa Agenda fica estabelecido o compromisso com o equilíbrio ambiental e a justiça

social entre as nações.

Tanto o relatório Brundtland, como a Agenda 21, resultado da Conferência das Nações

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, ressaltam a necessidade de se

pesquisar e desenvolver novas ferramentas para avaliação de sustentabilidade.

Na linha do tempo, conforme apresentado no quadro 2.1, a nível mundial tratando das

questões ambientais, temos diversos eventos se seguindo, entre os quais podemos citar:

Quadro 2.1 – Linha do tempo dos eventos sobre questões ambientais

ANO EVENTO

1976  United Nations Conference on Human Settlements (Habitat I)

1980 World Conservation Strategy

1983
World Commission on Environment and Development (Brundtland

Commission)

1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

1990
Canada’s Green Plan - International Institute for Sustainable

Development-Earth Day in Canada

1992
United Nations Conference on Environment and Development (Earth

Summit)

1994

National Round Table on the Environment and the Economy; First

Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on

Biological Diversity (COP 1) - Nassau, Bahamas

1995

Federal Sustainable Development Strategies, Commissioner of the

Environment and Sustainable Development; Second Ordinary Meeting of

the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity

(COP 2) - Jakarta, Indonesia

1996

Third Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention

on Biological Diversity (COP 3) - Buenos Aires, Argentina; United

Nations Conference on Human Settlements (Habitat II)
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Quadro 2.1 (cont.)
ANO EVENTO

1997

Special Session of the United Nations - General Assembly to Review and

Appraise the Implementation of Agenda 21 (Earth Summit+5); Third

Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on

Climate Change (CoP3)

1998
Fourth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the

Convention on Biological Diversity (COP 4) – Bratislava, Slovakia

2000

The Millennium Assembly/Millennium Summit; First Extraordinary

Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological

Diversity (ExCOP 1) - Cartagena, Colombia & Montreal, Canada; Fifth

Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on

Biological Diversity (COP5) - Nairobi, Kenya; Women 2000: Gender

Equality, Development and Peace for the 21st Century (Beijing +5)

2001

Commission on Sustainable Development; Tenth Session (CSD 10);

Special Session of the UN General Assembly for an Overall Review and

Appraisal of the Implementation of the Outcome of the United Nations;

Conference on Human Settlements (Istanbul +5)

2002

World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Summit));

Sixth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the Convention

on Biological Diversity (COP 6) - The Hague, Netherlands; Ratifies the

Kyoto Protocol

2003 Commission on Sustainable Development, Eleventh Session (CSD 11)

2004
Seventh Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the

Convention on Biological Diversity (COP 7) - Kuala Lumpur, Malaysia

2006
Eighth Ordinary Meeting of the Conference of the Parties to the

Convention on Biological Diversity (COP 8) - Curitiba, Brasil

2007

United Nations Forum on Energy Efficiency and Energy Security for

Sustainable Development: Taking Collaborative Action on Climate

Change, Seoul, Republic of Korea

2008
Ninth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on

Biological Diversity (COP 9) - Bonn, Germany (a ser realizado)
Fonte: (www.canada2002earthsummit.gc.ca/about/what_e.cfm, acesso em julho de 2004),

(www.cbd.int/doc/?mtg=cop-08, www.un.org/events/ acesso, em setembro 2007)
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Em relação ao recurso água temos o “Ramsar Convention”. Esta convenção é um tratado

global intergovernamental para uso e conservação dos recursos hídricos.

Os encontros da Conference of the Contracting Parties ocorreram: 1 - Cagliari, Italia, 1980;

2 - Groningen, Países Baixos, 1984; 3 - Regina, Canadá, 1987; 4 - Montreux, Suiça, 1990;

5 - Kushiro, Japão, 1993; 6 - Brisbane, Australia, 1996; 7 - San José, Costa Rica, 1999; 8

- Valencia, Espanha, 2002; 9 - Kampala, Uganda, 2005; and 10 - Changwon, República da

Coréia (previsto para 2008).

O reconhecimento da importância da preservação dos recursos naturais e o maior

conhecimento científico adquirido nas últimas décadas, expandiu a percepção que os

impactos sócio-econômicos causados pelo estilo de vida atual conduzem à possibilidade

de ameaça à perpetuação da vida no planeta, fazendo com que se observe de maneira mais

crítica o desenvolvimento, conduzindo a uma concepção do problema de forma mais

globalizada e menos localizada. Essa preocupação mundial com a percepção de que a Terra

enfrenta uma crise ambiental sem precedentes, já faz parte da agenda internacional para o

meio ambiente. Para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável em escala global,

diversos acordos internacionais têm sido propostos e efetivados através de protocolos, entre

os quais citamos:

• Protocolo de Montreal - ratificado em 1987 foi o primeiro acordo ambiental

internacional a ter medidas com obrigações legais, lançando uma nova era de

responsabilidade ambiental. O acordo foi firmado com a proposta da redução da camada

de ozônio;

• Protocolo de Cartagena em Biossegurança - ratificado em 2000, o protocolo visa

proteger a diversidade biológica de eventuais riscos pela modificação dos organismos vivos

pela biotecnologia;

• Protocolo de Kyoto – implementado a partir de 2002, estabelece redução de níveis de

gases que contribuem para o efeito estufa. Trata-se de um importante acordo para a

estabilidade climática no mundo. Países responsáveis por altos níveis de emissão de

poluentes, como os Estados Unidos, Rússia e Canadá, cujos interesses internos ainda são

fatores de resistência mostraram-se intransigentes ao protocolo; entretanto, em novembro
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de 2004 a Russia o ratificou, fazendo com que o tratado entrasse efetivamente em vigor em

fevereiro de 2005 ao se cumprir a cláusula de 50% das emissões de CO2 em 1990 das partes

inclusas no Anexo I.

Em meio aos novos debates, fica claramente diagnosticado a necessidade de novos padrões

de desenvolvimento, projetando-se particularmente a proposta do desenvolvimento

sustentável como alternativa para a crise global. No novo conceito que surge, meio

ambiente e desenvolvimento constituem um binômio indissociável, em que variáveis

sociais, econômicas, político-institucionais, e ambientais encontram-se relacionadas.

O desenvolvimento sustentável, considera a questão do desenvolvimento econômico

relacionada à eqüidade social e ao equilíbrio ecológico, induz às nações um espírito de

responsabilidade comum como processo de mudanças políticas, no qual a exploração de

recursos naturais, os investimentos financeiros e os caminhos do desenvolvimento

tecnológico deverão estar integrados.

Neste sentido, o desenvolvimento será orientado em Planos e Programas governamentais

que tenham como metas o equilíbrio com a natureza, e o crescimento será entendido como

fruto de maior riqueza, maior benefício social eqüitativo e equilíbrio ecológico.

A nova proposta de desenvolvimento (crescimento X desenvolvimento) coloca em

discussão a necessidade de uma “nova racionalidade” no processo de crescimento, baseada

em novos modos de exploração dos recursos naturais, de novos critérios de investimento

e de um outro padrão técnico-científico. O parâmetro central deve ser o atendimento das

necessidades das gerações presentes, sem comprometer as das gerações futuras. Além

disso, supõe-se o estabelecimento de uma “nova ordem internacional”, conforme descrito

por todos os eventos acima.

A necessidade de um novo estilo de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade da

vida das gerações futuras implica modificações, particularmente nas relações sociedade-

natureza. Essa nova forma de relacionamento deve não só prevenir que ocorra a escassez

e degradação dos recursos naturais, como também deve procurar soluções e alternativas

para o seu uso, através de melhor eficiência, reutilização, substituição e economia desses

recursos. Em resposta a este desafio, diversas iniciativas vêm sendo implementadas, nos
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mais diferentes níveis, para avaliar a performance do desenvolvimento; uma evidência

recente é a ampla discussão que vem se travando na comunidade científica e na sociedade

civil em torno das mudanças climáticas e seus efeitos sobre o meio ambiente.

Recentemente, em 2006, foi lançado um filme intitulado AN INCONVENIENT TRUTH, um

documentário produzido por Al Gore, que foi Vice Presidente-presidente dos Estados

Unidos durante o mandato de Bill Clinton (1993-2001), que mostra as graves

conseqüências do aquecimento global. Por seu engajamento na luta sobre as mudanças

climáticas, Al Gore e o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas)

ganharam o prêmio Nobel. A produção do filme também evoca os estudos científicos que

advertem que o aquecimento global gerado pelas emissões de gases poluentes causará uma

mudança climática que acabará com a vida atual tal como a conhecemos.

2. 2 - Gestão ambiental

Com o crescente número de problemas e acidentes ambientais a nível global e local, a

preocupação ecológica passou a ser uma variável importante a ser considerada pelas

administrações públicas. As pressões das organizações internacionais, do governo e da

sociedade em relação à demanda por uma maior qualidade ambiental, têm levado o poder

público a buscar respostas para estas exigências.

Nos últimos anos, tem-se discutido exaustivamente o meio ambiente em função da

degradação da natureza e conseqüente decadência da qualidade de vida. Essa situação

decorre, entre outras razões, do mau gerenciamento ambiental advindo do setor público e

privado. Somente através de mudanças de comportamento e do uso de práticas não

agressivas ao meio ambiente, pode-se garantir a preservação dos recursos naturais para as

futuras gerações. Por isso, as administrações públicas precisam desenvolver modelos de

gestão que assegurem a preservação ambiental, através de um planejamento adequado, ou

seja, de políticas que contemplem a gestão ambiental de forma integrada ao gerenciamento

econômico.

A busca de novos instrumentos de gestão para subsidiar a Gestão Ambiental Pública, tem

se baseado na busca de instrumentos econômicos, e na implementação de instrumentos de

comando e controle menos punitivos, como exemplo podemos citar a promulgação da Lei

9.433 de recursos hídricos e os TAC (Termos de Ajuste de Conduta).



16

2.2.1 - Evolução da Gestão e da Política Ambiental no Brasil

Até a década de 50, não havia no Brasil uma preocupação com os aspectos ambientais; as

normas existentes limitavam-se aos temas relacionados com o saneamento, a conservação

e a preservação do patrimônio natural, histórico e artístico - no Código Florestal de 1934

já estavam previstas normas para a criação de parques e reservas biológicas - e à solução

de problemas provocados por secas e enchentes.

Entretanto a partir da década de 30 ocorre no Brasil o nascimento da indústria em paralelo

ao setor dinâmico agroexportador. Esse fato conjugado ao processo de substituição de

importações dos bens de consumo não duráveis de 1930 a 1945, e a formação do Estado

Nacional; no período de 1946 a 1955, pós-guerra, incrementam o crescimento industrial,

a prosperidade econômica e a consolidação da indústria leve de consumo no Brasil. (Santos

Jr.,2004)

O crescimento da indústria nesse período faz com que haja uma maior preocupação com

a questão da qualidade ambiental por parte do Poder Público brasileiro, principalmente em

relação à água.

O Código de Águas promulgado em 1934, foi criado priorizando aspectos ligados à geração

de energia elétrica, controle de enchentes e ao abastecimento público, dentre outros. Sua

preocupação maior era a consolidação do Estado Nacional, marcadas por procedimentos

que buscavam, em primeiro lugar, definir o domínio dos recursos. Esta lei resultou na

criação imediata do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e de outros órgãos

federais setoriais, ligados à administração dos recursos hídricos. (Almeida, 2007)

Na década de 60, foi editado o Decreto n. 49.974 – A (de 21/01/1961) estabelecendo o

Código Nacional de Saúde, com vários artigos que, indiretamente, disciplinam as questões

ambientais (artigos 32 a 44). Nesse período a industrialização intensa, o crescimento

econômico, o surgimento das regiões metropolitanas e os problemas ambientais agravados

em todo o mundo, levam o Governo brasileiro a se comprometer com a conservação e a

preservação do meio ambiente, efetivadas por meio de sua participação em convenções e

reuniões internacionais, como por exemplo, a Conferência Internacional promovida pela

UNESCO, em 1968, sobre a Utilização Racional e a Conservação dos Recursos da
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Biosfera. Também são desse período as Leis de Proteção de Florestas de 1965 e a Lei de

Proteção da Fauna de 1967.

A década de 70 foi marcante em relação ao meio ambiente, não só pelo agravamento dos

problemas ambientais, como também pela maior conscientização desses problemas em todo

o mundo, conforme discutido no item 2.1.

No entanto, somente após a participação da delegação brasileira na Conferência das Nações

Unidas para o Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, Suécia, é que

medidas efetivas foram tomadas com relação ao meio ambiente no Brasil.

Em 1973, foi criada no Brasil a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), vinculada

ao então Ministério do Interior. Nessa ocasião o Brasil estava mais preocupado com o

desenvolvimento a qualquer custo do que com os problemas ambientais. A Secretaria tinha

as seguintes atribuições: examinar as implicações do desenvolvimento nacional e do

processo tecnológico sobre o meio ambiente; assessorar órgãos e entidades incumbidas da

conservação do ambiente; elaborar normas e padrões de preservação ambiental; e velar pelo

cumprimento daqueles dispositivos, seja diretamente, seja em coordenação com outras

entidades. Embora tenha sido preocupação da SEMA interagir com as diversas áreas de

atuação governamental, o seu enfoque institucional era setorial. As medidas

governamentais eram tomadas apenas em caráter corretivo com instrumentos de comando

e controle, em resposta a denúncias de poluição industrial. A postura em relação ao meio

ambiente ainda era apenas uma questão reativa. Temos no Brasil, nessa época, em relação

ao meio ambiente a seguinte legislação:

• Decretos n° 1.413, de 14/08/1975 e n° 76.389, de 03/10/1975, que definiram as medidas

de prevenção e controle da poluição industrial;

• Portaria n. 013/76, do Ministério do Interior, que propôs a Classificação das águas

interiores do território nacional.

As décadas de 80 e 90 representaram períodos onde a consciência política em relação ao

meio ambiente foi sendo consolidada, o que se refletiu no nível institucional. São

instituídas legislações ambientais gerais e normas visando a proteção de meios específicos
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(ar, água e recursos costeiros) ou o controle de alguns tipos de poluição (lixos perigosos,

substâncias tóxicas e outros).

A Lei 6.803 de 1980, Diretrizes Gerais do Zoneamento Industrial, é um instrumento de

gestão do território e do meio ambiente criada com o objetivo de planejar a ocupação do

solo, e compatibilizar as atividades industriais com a proteção ambiental.

Embora o avanço promovido por esse instrumento legal, tenha institucionalizado no Brasil

o princípio da ação preventiva na área de meio ambiente pelo zoneamento ambiental,

atualmente fatores como avanço demográfico, valorização do solo, acesso à esfraestrutura,

etc, estão descaracterizando as zonas estabelecidas como industriais. Hoje, principalmente

nos grandes centros as zonas industriais encontram-se saturadas e desconfiguradas.

Em 1981 ocorre a aprovação da Lei 6.938 que estabeleceu os objetivos e instrumentos da

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e criou o Sistema Nacional do Meio

Ambiente (SISNAMA), constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do

Distrito Federal, e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público,

responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, com a seguinte estrutura:

a) Conselho Superior: Conselho de Governo;

b) Órgão Consultivo e Deliberativo: Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

c) Órgão Central: Ministério do Meio Ambiente (MMA)

d) Órgão Executor: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Renováveis- IBAMA;

e) Órgãos Setoriais: órgãos da Administração Federal, direta, indireta ou fundacional, cuja

função é a proteção ambiental e, em especial as atividades utilizadoras de recursos

ambientais.

f) Órgãos Seccionais: Órgãos ou entidades estaduais responsáveis por programas

ambientais ou pela fiscalização de atividades utilizadoras de recursos ambientais;

g) Órgãos Locais: Entidades municipais responsáveis por programas ambientais e pela

fiscalização de atividades utilizadoras de recursos ambientais.

O CONAMA, instituído pela Lei 6.938 e regulamentado pelo Decreto 99.274/90; é um

conselho multi-setorial, intergovernamental, e multi-representativo, com condições de agir

de forma consultiva e principalmente deliberativa, com poderes para regulamentar tudo o
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que se refere à exploração de recursos naturais, como a água, o ar, a floresta, toda a

biodiversidade e estabelecer padrões de meio ambiente. O MMA é fruto de uma série de

legislações que vão do Decreto 91.145, de 1985, que criou o Ministério do

Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, transferindo a este ministério a SEMA e

o CONAMA; em 1990, a Medida Provisória n.º150, transformada na lei 8.028/90, criou a

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, órgão de assistência direta e

imediata ao Presidente da República em questões ambientais; em 1992, a lei 8.490,

transformou a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República em Ministério do

Meio Ambiente, que foi alterado em 1993 para Ministério do Meio Ambiente e da

Amazônia Legal, pela lei 8.746; por fim em 1995, a Medida Provisória n.º 813,

transformou o Ministério em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da

Amazônia Legal. Compete ao MMA a elaboração e o acompanhamento da política

ambiental do País; o planejamento, a coordenação, a supervisão e o controle das ações

relativas ao meio ambiente; e a implementação de acordos internacionais na área ambiental.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

teve sua criação mediante a extinção de quatro entidades brasileiras que trabalhavam na

área ambiental: Secretaria do Meio Ambiente - SEMA; Superintendência da Borracha -

SUDHEVEA; Superintendência da Pesca - SUDEPE, e o Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal - IBDF, através da Lei 7.732/89. O IBAMA é uma autarquia

federal, de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, com

autonomia administrativa e financeira. É vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,

assessorando-o na formação e coordenação da política nacional do meio ambiente. Dentre

suas competências, está executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente,

como também, promover a preservação, a conservação, o uso racional, a fiscalização, o

controle e o fomento dos recursos naturais. (www.ibama.gov.br/institucional/quem-e-

quem/, acesso em janeiro 2008)

Não se pode esquecer a influência que o texto da Lei 6.938/81 deu em relação a outras

legislações semelhantes em estados e municípios do país; e na elaboração do Capítulo do

Meio Ambiente da Constituição de 1988.

Os principais instrumentos que constam da Lei 6.938 são:

• Padrões de Qualidade Ambiental;
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• Zoneamento Ambiental (posteriormente denominado Zoneamento Ecológico-

econômico);

• Avaliação de Impactos Ambientais;

• Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

• Incentivos à melhoria da qualidade ambiental;

• Criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante

interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;

• Sistema Nacional de Informações Ambientais;

• Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa ambiental;

• Penalidades disciplinares ou compensatórias;

• Relatório de qualidade do meio ambiente;

• Garantia de informações relativas ao Meio Ambiente;

• Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos

recursos ambientais.

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) brasileira, tem como imperativo a

conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e qualidade de

vida estabelecendo no seu artigo 2°: “...preservação , melhoria e recuperação da qualidade

ambiental propícia à vida visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida

humana”. Ela também propõe, entre outros setores prioritários para ação governamental:

• O estabelecimento de critérios e padrões de qualidade, bem como de diretrizes para a

apropriação dos recursos naturais;

• A pesquisa e a difusão de tecnologias apropriadas à gestão do meio ambiente;

• O fornecimento de dados e informações para a formação de uma consciência coletiva

voltada à preservação da qualidade ambiental.

A questão ambiental tendo se firmado na consciência pública e política, continuou

avançando através de um intenso processo de regulamentação e de institucionalização para

o controle das atividades degradadoras, e da tentativa de internalização da proposta do

desenvolvimento sustentável nos setores públicos e privados e no cotidiano dos cidadãos.
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A década de 80 pode ser considerada como de gestão passiva, com enfoque corretivo,

quando as grandes empresas aplicaram recursos financeiros significativos em equipamentos

e sistemas de controle de poluição.

A Resolução CONAMA 001/86 constituiu um marco da política ambiental brasileira, pela

instituição da obrigatoriedade de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) ao fornecer critérios

básicos e diretrizes gerais para a Avaliação de Impacto Ambiental, primeiro passo para

gestão ambiental de programas, políticas e projetos.

Em 1988 a Constituição colocou, através do artigo 225, a questão ambiental como um dos

fundamentos da estruturação das políticas públicas brasileiras e no tema dos recursos

naturais enfatizou a questão da dominialidade da União sobre esses recursos mas , pelo viés

ambiental, institucionalizou complementarmente, aos Estados e municípios, a possibilidade

de legislarem sobre essas matérias.

Outras legislações como: a Resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre o licenciamento

ambiental, o SNUC e a Lei de Proteção das Florestas (1965), representam marcos

importantes. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), que introduz um

enfoque descentralizado de gestão, utilizando instrumentos econômicos de gerenciamento,

como a cobrança pelo uso de água, representa um avanço em termos de gestão pública.

Entretanto, com a Lei 9.605 de Crimes Ambientais de 1998 relativa à responsabilidade

ambiental, há um retrocesso em relação à gestão, já que esta lei tem uma ótica punitiva

como parâmetro de gestão. Por todo o desenvolvimento jurídico ocorrido nas décadas de

80 e 90 podemos dizer que a temática ambiental está incorporada definitivamente na

política pública brasileira.

Neste novo quadro dos anos 90 (novos atores, novos instrumentos) ganha espaço a

negociação e a necessidade de se buscar uma efetiva “conciliação” entre as partes.

A partir do novo século (XXI), ancoradas no conceito de “desenvolvimento sustentável”,

as políticas ambientais de quase todos os países parecem endereçar-se para a busca de um

enfoque integrador: integrar o desenvolvimento com o uso sustentável dos recursos,

integrar os instrumentos de comando e controle tradicionalmente aplicados ao meio
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ambiente com instrumentos econômicos, integrar os agentes públicos e privados na gestão

do meio ambiente, integrar a dinâmica da problemática ambiental local com a global. A

formação de parcerias, a criação e aplicação de instrumentos compartilhados de gestão, a

implementação de ações conjuntas de preservação ambiental, constituem as formas mais

viáveis de encaminhamento destas políticas.

Atualmente, a política ambiental implementada pelo Ministério do Meio Ambiente tem

considerado as dimensões econômica, ambiental, política, social e cultural como condição

para um novo ciclo de desenvolvimento. Este modelo alternativo de desenvolvimento vai

ao encontro da proposta de um desenvolvimento sustentável implicando na superação de

uma visão puramente econômica da sociedade e dos recursos naturais, optando por práticas

sustentáveis na produção e no consumo, bem como a democratização do acesso aos

recursos do país. O momento fundamental de construção desta nova política ambiental no

país se deu com a organização das duas Conferências Nacionais de Meio Ambiente

(CNMA). A I CNMA foi realizada em 2003 e debateu propostas e ações do Plano Nacional

de Meio Ambiente. O evento - “Vamos cuidar do Brasil” - foi norteado pelo tema

“Fortalecendo o Sistema Nacional do Meio Ambiente”.

Em dezembro de 2005, foi realizada a II Conferência Nacional do Meio Ambiente como

um forum de debate e planejamento participativo. Durante o evento, foram discutidas e

votadas 831 deliberações. O documento final da Conferência assume claramente a crítica

a um modelo de civilização economicista e consumista bem como de um modelo de

desenvolvimento mensurado apenas por indicadores econômicos, apoiando as tendências

de ruptura com ele e promovendo formas alternativas de produção e consumo. Para manter

aberto o modelo de planejamento ambiental democrático, foi deliberada a inclusão da

Conferência Nacional do Meio Ambiente como instância permanente do Sisnama, com

caráter deliberativo, sendo assegurada sua realização a cada dois anos.

(http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=2836, acesso em dez.

2007)

2.2.2 – Gestão para um desenvolvimento local integrado e sustentável

O consenso entre os países participantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro,  foi
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a efetivação de processos de gestão que promovam novo padrão de desenvolvimento,

conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.

Atendendo a proposta da Conferência, em 1995 o governo brasileiro iniciou estudos para

instalar o desenvolvimento sustentável no país. O MMA promoveu uma série de reuniões

com diversos setores, governamentais e não-governamentais, visando colher subsídios que

viabilizassem a definição de metodologia para a elaboração de ações com esta finalidade.

Esse processo de discussão forneceu os insumos para a aprovação, pela CPDS (Comissão

de Políticas de Desenvolvimento Sustentável), da metodologia e roteiro de trabalho para

a elaboração da Agenda 21 Brasileira. Esta Comissão teve por finalidade a proposição de

estratégias de desenvolvimento sustentável e a coordenação, elaboração e implementação

daquela Agenda.

Na metodologia de trabalho aprovada pela CPDS foram selecionadas as áreas temáticas e

determinadas a forma de consulta e construção do documento Agenda 21 Brasileira. A fase

de construção da Agenda 21 Brasileira se deu de 1996 a 2002, sendo coordenada pela

Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional - CPDS

e teve o envolvimento de cerca de 40.000 pessoas de todo o Brasil.

A escolha dos temas centrais foi feita de forma a abarcar a complexidade do país e suas

regiões dentro do conceito da sustentabilidade ampliada. Foram determinados 6 temas

centrais: agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infra-estrutura e integração regional,

gestão dos recursos naturais, redução das desigualdades sociais e ciência e tecnologia para

o desenvolvimento sustentável. Os Eixos temáticos tiveram como princípio para sua

definição não só a análise das potencialidades, mas, também, fragilidades reconhecidas

historicamente no nosso processo de desenvolvimento, ou seja, as desigualdades sociais.

O documento final é resultado de uma vasta consulta à população brasileira, sendo

construído a partir das diretrizes da Agenda 21 global. Trata-se, portanto, de um

instrumento fundamental para a construção da democracia participativa e da cidadania ativa

no País. A Agenda 21 Brasileira foi lançada em julho de 2002.

A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira não somente entrou na fase de implementação

assistida pela CPDS, como também foi elevada à condição de Programa do Plano

Plurianual, PPA 2004-2007, pelo atual governo. Como programa, ela adquire mais força

política e institucional, passando a ser instrumento fundamental para a construção do Brasil
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Sustentável, estando coadunada com as diretrizes da política ambiental do Governo,

transversalidade, desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sisnama e participação

social e adotando referenciais importantes como a Carta da Terra. Portanto, a Agenda 21,

é hoje um dos grandes instrumentos de formação de políticas públicas no Brasil.

(www.mma.gov.br, acesso em abril de 2004 e dezembro de 2007)

A Agenda 21 Local é um exemplo desse tipo instrumento. Conforme o MMA

(http://www.mma.gov.br), a “Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento de

políticas públicas  que envolve tanto a sociedade civil e o governo em um processo amplo

e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos locais e

o debate sobre soluções para esses problemas através da identificação e implementação de

ações concretas que visem o desenvolvimento sustentável local.”

Em 2000 o Ministério do Meio Ambiente lançou a publicação Construindo a Agenda 21

Local. A publicação funciona como um guia que procura auxiliar diferentes setores de

nossa sociedade a iniciar  e, sobretudo, criar as condições necessárias para a continuidade

do processo de elaboração de agendas locais. A Agenda 21 Local é um processo

participativo multissetorial de construção de um programa  de ação estratégico dirigido às

questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável local. Deve-se portanto, enfatizar

a importância da participação de todos os atores sociais, em todas as etapas de preparação

de um plano de desenvolvimento sustentável local, desde o diagnóstico, passando pela

elaboração; pela definição de ações prioritárias; meios de implementação;

responsabilidades comuns e acompanhamento da implementação.

Seu objetivo principal é  a formulação e implementação de políticas públicas, com sistema

de gerenciamento que integre planejamento e políticas envolvendo todos os setores da

comunidade por meio de metodologia participativa, que produza um plano de ação para o

alcance de um cenário de futuro desejável pela comunidade local, que privilegie não apenas

acabar com a degradação ambiental, mas também que forneça alternativa de sobrevivência

às comunidades envolvidas, levando em consideração a análise das vulnerabilidades e

potencialidades de sua base econômica, social, cultural e ambiental, focalizando os

resultados no longo prazo.
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Enfim, a Agenda 21 Local é um processo, através do qual a população do município define

através de consenso o que é prioritário fazer dentro de um rol de necessidades e de que

forma aquilo que é prioritário deve ser resolvido. É uma concepção muito mais democrática

de administração, invertendo o sentido das decisões, que sempre têm sido de cima para

baixo. Trata-se de um modelo de democracia participativa que tende a ocupar o espaço da

democracia representativa.

2.3 – Gestão de Recursos Hídricos

A gestão dos recursos hídricos é uma preocupação mundial de longa data. A água, devido

ao seu uso múltiplo deve ser gerenciada para evitar conflitos. Uma visão mais atual para

a gestão desse recurso é o gerenciamento integrado.

No Encontro Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorrido em Johannesburg em

2002, o Comitê Técnico Consultivo de parceria de água global, definiu o Gerenciamento

Integrado dos Recursos hídricos - Integrated Water Resources Management (IWRM),

como “um processo que promove o desenvolvimento coordenado e o gerenciamento da

água, solo e recursos relacionados para maximizar o resultado econômico e o bem-estar

social de forma eqüitativa sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais.”

O Plano de Implementação resultante desse encontro, inclui o IRWM como um dos

componentes chave para se alcançar o Desenvolvimento Sustentável.

Esforços como Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente - International

Conference on Water and Environment (1992), Segundo Encontro Mundial sobre Águas

- Second World Water Forum (2000), Conferência Internacional sobre Água doce -

International Conference on Freshwater (2001),  Encontro Mundial sobre

Desenvolvimento Sustentável - World Summit on Sustainable Development (2002) e

Terceiro Forum sobre Água no Mundo - Third World Water Forum (2003), coletivamente

lideram em direção à implementação do IWRM nas agendas políticas internacionais.

(Rahaman e Varis, 2005)

A declaração ministerial resultante do terceiro Forum Mundial de Água - World Water

Forum, ocorrido em 2003 em Kioto no Japão, prometeu dar suporte para habilitar os países

em desenvolvimento alcançar as Metas do Milênio, e para o desenvolvimento do IWRM

e planos de eficiência no uso da água em todas as bacias hidrográficas do mundo até 2005,
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conforme meta fixada no Encontro Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável - World

Summit on Sustainable Development. No Brasil, foi aprovado em 2006 o Plano Nacional

de Recursos Hídricos já com a ótica de gestão integrada dos recursos hídricos.

O programa Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas - Integrated River Basin

Management (IRBM) , pode ser visto como um sub-conjunto do IWRM. O IRBM tem foco

no ecossistema e na área espacial, considerando a bacia hidrográfica como a unidade

hidrológica natural, dentro do qual o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos pode

ser melhor organizado.

Os princípios de IWRM/IRBM foram adotados pelos 150 governos membros do ‘Ramsar'

- Convenção em áreas úmidas (Convention on Wetlands). A Convenção em áreas úmidas,

assinada em Ramsar, Iran, em 1971, é um tratado intergovernamental que fornece a

estrutura para ação nacional e cooperação internacional para a conservação e uso das águas

e seus recursos.

O Ramsar tem como missão a declaração: “A missão da Convenção é a conservação e o

uso prudente de todas áreas úmidas, por intermédio de ações locais, regionais ou

nacionais e cooperação internacional, como uma contribuição para alcançar o

desenvolvimento sustentável em todo o mundo.” (Ramsar - COP8, 2002)

A nível internacional, as Nações Unidas preocupam -se em preservar  e manter os recursos

hídricos. A cada três anos, é publicado o Relatório Desenvolvimento da Água no Mundo

- World Water Development Report (WWDR) , que fornece uma visão global da situação

dos recursos hídricos no mundo. Através de uma série de avaliações, o relatório fornece um

mecanismo para monitoramento desses recursos e seu gerenciamento, e acompanha o

progresso em direção às metas conseguidas, particularmente às Metas de Desenvolvimento

do Milênio - Millennium Development Goals (MDGs) e do Encontro Mundial em

Desenvolvimento Sustentável - World Summit on Sustainable Development (WSSD),

auxiliando os governos com metodologias padronizadas para essas atividades.

O primeiro relatório Água para pessoas, água para vida - Water for People, Water for Life

(WWDR1), foi publicado em 2003, o segundo relatório, Água: uma responsabilidade
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compartilhada - Water: A Shared Responsibility (WWDR2), foi apresentado no 4th World

Water Forum no México em março de 2006.

 (http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/genwwf.asp?lan=, acesso set. 2006)

2.3.1 – Gestão de Recursos Hídricos no Brasil

Conforme já dito anteriormente, no Brasil, a primeira legislação em relação aos recursos

hídricos, data de 1934 com o Código de Águas. A prioridade desse Código era o uso para

o setor de energia, entretanto ele se estabelece como um marco jurídico, iniciando um

trabalho de mudança dos conceitos relativos ao uso e a propriedade da água. (ANA, 2002a)

De acordo com ANEEL/ANA (2001), “gestão dos recursos hídricos é a forma pela qual se

pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa dos recursos hídricos, bem

como fazer o uso adequado, visando a otimização dos recursos em benefício da sociedade.”

Trata-se pois de gerenciar as disponibilidades e demandas hídricas de forma a se fazer uma

alocação ótima do recurso água, obtendo o máximo benefício econômico e social com a

mínima degradação ambiental.

O Ministério do Meio Ambiente representa a principal instituição na atuação relacionada

ao Gerenciamento e Controle de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, bem como a

conservação, recuperação e uso racional da água, contemplando os programas e ações dos

órgãos da administração direta, dentre os quais destacam-se a Secretaria de Recursos

Hídricos, a ANA (Agência Nacional de Águas) e o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), dentre outros.

Segundo esse ministério, o que o País busca hoje é a integração de diferentes instrumentos

de forma que, no conjunto, eles venham propiciar um avanço nas práticas de gestão

ambiental. Para essa nova perspectiva, decidiu-se cunhar o nome de gestão ambiental

integrada,visto que ela integra os diferentes instrumentos, hoje desenvolvidos e disponíveis,

de gestão ambiental de forma que o ambiente seja também considerado de forma integrada.

O próprio ministério também estabelece o planejamento ambiental como: “estudo

prospectivo que visa a adequação do uso, controle e proteção do ambiente às aspirações

sociais e/ou governamentais, expressas formal ou informalmente em uma Política
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Ambiental, através da coordenação, compatibilização, articulação e implementação de

projetos de intervenções estruturais e não-estruturais”. (MMA, 2000)

A seguir na figura 2.1 é apresentado o organograma do Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos.

Figura 2.1 - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Fonte: MMA, www.mma.gov.br, acesso em janeiro de 2008

Em 1997 é promulgada a Lei de Recursos Hídricos 9.433 que institui a Política Nacional

de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

(SINGREH). Essa lei introduziu uma nova forma de atuação da política ambiental, tendo

avançado no sentido da gestão pública ao estabelecer um enfoque descentralizado de

gestão, definindo a bacia hidrográfica como a “unidade territorial para implementação da

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do sistema Nacional de Gerenciamento

dos Recursos Hídricos” (artigo 1º, V), e inserir uma série de mudanças ao nível

institucional, como o princípio poluidor-pagador, criação de comitê de bacia entre outros.

O (SINGREH), estabeleceu um arranjo institucional claro e baseado em novos princípios

de organização para a gestão compartilhada do uso da água.

O SINGREH é composto por:
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• Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH

• Agência Nacional de Águas - ANA

• Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal

• Comitês de Bacia Hidrográfica

• Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas

competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos

• Agências de Água

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) desenvolve atividades desde 1998,

logo após a publicação da lei 9.433. Ele é o principal fórum de discussão nacional sobre

gestão de recursos hídricos, exercendo o papel de agente integrador e articulador das

respectivas políticas públicas, particularmente quanto à harmonização do gerenciamento

de águas de diferentes domínios. Trata-se de um órgão de caráter normativo e deliberativo,

com atribuições de: promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os

planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários; deliberar sobre os

projetos de aproveitamento de recursos hídricos; acompanhar a execução e aprovar o Plano

Nacional de Recursos Hídricos; estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso

dos recursos hídricos e para a cobrança pelo seu uso. O Conselho é presidido pelo Ministro

do Meio Ambiente e cabe a ele decidir sobre as grandes questões do setor, além de dirimir

as contendas de maior vulto. Cabe também ao CNRH decidir sobre a criação de Comitês

de Bacias Hidrográficas em rios de domínio da União. (www.cnrh-srh.gov.br)

Uma questão polêmica na gestão ambiental atual é obter do CNRH o aval para a construção

da obra da transposição das águas do rio São Francisco, um dos projetos do PAC

(Programa de Aceleração do Crescimento). O governo exerce pressão no conselho e conta

com a aprovação do projeto já que tem maioria no CNRH: 29 dos 56 conselheiros são

representantes de órgãos federais. O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco

(CBHSF) é contra o projeto de transposição, da mesma forma que vários segmentos da

sociedade. Além de ser um projeto caro, avaliado em US$ 1,5 bilhão na sua parte principal,

o mesmo produzirá uma grande intervenção na natureza e sua condução revela um veto

autoritário, pois ignora críticas de profissionais e acadêmicos respeitáveis, de governos

estaduais, além da legítima resistência de uma numerosa população atingida.

(www.semarh.rn.gov.br/detalhe.asp?IdPublicacao=4037, acesso em dez 2007)
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Outra resolução do atual governo em relação aos recursos hídricos, foi criticada pelo

presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Roberto Busato. Trata-se da

criação de uma taxa sobre a água consumida pelos brasileiros, conforme resolução

aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 2005. A taxa sobre

a água vai representar um aumento de 2% na conta e seu objetivo, segundo o CNRH, é

financiar a política de meio ambiente. Quem utilizar a água de determinada bacia

hidrográfica pagará uma taxa referente o seu uso. As taxas serão estabelecidas pelo próprio

comitê de bacia hidrográfica de cada rio, de acordo com as necessidades locais.

(www.direito2.com.br/oab/2005)

Entre as diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos

Hídricos, constam, entre outras (art. 3°):

• “a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental”;

• “a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo”;

• “a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas

costeiras”; e,

• “a articulação do planejamento de recursos hídricos com o de setores usuários e com

os planejamentos regional, estadual e nacional.

Nesse mesmo artigo (art. 3º, I) fica enfatizado “a gestão sistemática dos recursos hídricos,

sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade”.

A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada em 17 de julho de 2000 pela sanção da

Lei 9.984, para ser integrada ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

(SNGRH), estabelecendo as regras para a sua atuação, sua estrutura administrativa e suas

fontes de recursos. A ANA tem a missão de regular o uso das águas dos rios e lagos de

domínio da União e implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela

Lei nº 9.433, garantindo o seu uso sustentável, evitando a poluição e o desperdício e

assegurando, para o desenvolvimento do país, água de boa qualidade e em quantidade

suficiente para a atual e as futuras gerações. A Agência é uma autarquia sob regime

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio

Ambiente, conduzida por uma Diretoria Colegiada que atua no gerenciamento dos recursos

hídricos e é responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.
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Compete à ANA criar condições técnicas para implementar a Lei das Águas que disciplina

o uso dos recursos hídricos no Brasil, promover a gestão descentralizada e participativa,

em sintonia com os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos; implantar os instrumentos de gestão previstos na Lei 9.433/97,

dentre eles, a outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo

uso da água e a fiscalização desses usos, e ainda, planejar e promover ações destinadas a

prevenir e minimizar os efeitos de secas e inundações; definir e fiscalizar as condições de

operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando o uso múltiplo de

recursos hídricos; estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de organismos

de bacia, devendo também, em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, promover a

elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras

e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água, e de

controle de poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos

hídricos. (ANA, 2006; Ambiente Brasil, 2006)

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um agrupamento de pessoas representantes do Poder

Público, dos usuários e da sociedade civil que se organizem para planejar a gestão das

águas de uma bacia hidrográfica, atuando como um “parlamento das águas” da bacia. Ele

deve implementar a política de recursos hídricos ao nível da bacia, as regras de conduta

locais, mediando conflitos entre usuários e interesses locais, estabelecer os mecanismos de

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer

critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou

coletivo. Os comitês representam uma nova forma de administrar o meio ambiente e os

recursos hídricos por apresentarem as seguintes características: poder de decisão

descentralizado, integração das ações públicas e privadas e participação de todos os setores

sociais. Os comitês são compostos com representantes da União, Estados e DF e

Municípios (< 40%), entidades civis (> 20%) e usuários (= 40%).

Cada Estado deverá fazer a respectiva regulamentação referente aos Comitês de rios de seu

domínio.(MMA, 2005)

As Agências de Água são autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, que

exercem a função de secretaria executiva dos Comitês de Bacia Hidrográfica. As Agências

em rios de domínio da União previstas na Lei nº 9.433, atuarão como secretarias executivas
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do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, sendo que a sua criação está condicionada,

em cada bacia, à prévia existência do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e à sua

viabilidade financeira. Nesse organograma encontramos um problema, pois se as agências

são responsáveis pela cobrança com que aporte financeiro as agências serão criadas? Como

a Lei Nº 10.881, de 2004, possibilita que funções de Agências de Água sejam exercidas por

‘entidades delegatárias’,  no Estado do no Rio de Janeiro quem está se responsabilizando

pela cobrança é a SERLA, já que até agora não existem agências de bacias criadas no

Estado.

As principais competências das Agências de Água, previstas na Lei das Águas, são:

• manter balanço hídrico da bacia atualizado;

• gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação;

• celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas

competências;

• promover os estudos necessários para a gestão de recursos hídricos em sua área de

atuação;

• elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Bacia

Hidrográfica;

• propor ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de

água nas classes de uso, os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos,

o plano de aplicação de recursos, manter o cadastro de usuários e efetuar, mediante

delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

• analisar e emitir pareceres sobre os projetos e as obras a serem financiados com

recursos gerados pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos e encaminhá-los à

instituição financeira responsável pela administração desses recursos;

• acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo

uso dos recursos hídricos em sua área de atuação e o rateio de custos das obras de uso

múltiplo.

A área de atuação das Agências de Água, em rios de domínio federal, deverá ser a bacia

hidrográfica do Comitê solicitante. Essa área de atuação poderá se estender a mais de uma

bacia hidrográfica, se os Comitês dessas bacias assim desejarem. Cada Estado brasileiro
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estabelece, segundo as especificidades locais, a figura jurídica que melhor provier, para a

Agência de Água (ou de Bacia).

• Planos de Recursos Hídricos

Segundo o art. 6º da Lei 9.433/97 "os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que

visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos

e o gerenciamento dos recursos hídricos". O art.7º complementa "os Planos de Recursos

Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de planejamento comparável com o

período de implantação de seus programas e projetos”. Tais planos devem atender a um

conteúdo mínimo, que necessita do diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos em

relação aos seus componentes sociais, ambientais e econômicos.

O art. 8º da Lei 9.433 determina que "os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por

bacia hidrográfica por Estado e para o País", através do Plano Diretor ou Plano de Bacia,

dessa forma torna-se necessário se conhecer quais as relações entre os instrumentos e

sistemas gestores do ordenamento territorial e aqueles do sistema de gerenciamento dos

recursos hídricos por bacias hidrográficas.

Estes planos deverão discriminar os objetivos, princípios e diretrizes definidos na Política

de Recursos Hídricos, seja a nível nacional ou estadual. Entre outros itens os Planos de

bacias devem fornecer um diagnóstico atual da situação dos recursos hídricos, pois segundo

a lei, deverão ser compatibilizados os aspectos quantitativos e qualitativos, de modo a

assegurar que as metas e usos previstos pelo Plano de Recursos Hídricos sejam alcançados

simultaneamente com melhorias sensíveis e contínuas dos aspectos qualitativos dos corpos

de água.

A lei federal determinou a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Recursos

Hídricos, e dos diversos Planos Estaduais de Recursos Hídricos, os quais devem consolidar

os diversos Planos de Bacias Hidrográficas dos Estados.

O Plano Nacional de Recursos Hídricos foi aprovado em janeiro de 2006, por meio da

Resolução nº 58 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH. Ele se constitui em

um dos principais instrumentos previstos na legislação para a implementação da Política

Nacional de Recursos Hídricos. O Plano Nacional de Recursos Hídricos brasileiro que
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norteará o uso da água no Brasil até 2020, é resultado de dois anos e meio de discussões,

com cerca de sete mil pessoas de diversos segmentos da sociedade e foi elaborado sob a

ótica da gestão integrada, através de uma metodologia participativa. O documento foi

aprovado em janeiro de 2006 em Brasília (DF) e se baseia na divisão hidrográfica brasileira

para a elaboração de diagnósticos e definição de metas e programas de investimentos. Ao

elaborar o plano, o Brasil atende aos compromissos assumidos pelo país com as Metas do

Milênio (ONU) e com a Cúpula Mundial de Joannesburgo para o Desenvolvimento

Sustentável (Rio + 10), que estipulou o ano de 2005 para que os países elaborassem seus

planos de gestão integrada de recursos hídricos. O reconhecimento do modelo de gestão das

águas brasileiro se deu recentemente no 4° Fórum Mundial da Água, no México, quando

relatório da ONU intitulado “Água: uma responsabilidade compartilhada” cita o Brasil

como exemplo de gestão integrada de recursos hídricos.

(http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=2836, acesso em dez.

2007).

• Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes

Esse instrumento foi normatizado pela Resolução CONAMA nº 020/86, que foi  substituída

em 2005 pela Resolução CONAMA nº 357/05.

Sendo considerado um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos pela Política

Nacional de Recursos Hídricos, o enquadramento encontra-se disposto, também, em

resolução específica (Resolução nº 12/2000) do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Os objetivos do enquadramento são:

• assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem

destinadas;

• diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas

permanentes;

Toda outorga de direito de uso da água deve respeitar a classe em que o corpo de água

estiver enquadrado.

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 define as classes de

enquadramento de águas doces, salobras e salinas, bem como estabelece as condições e
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padrões de lançamento de efluentes. São treze classes segundo os usos preponderantes. Para

cada classe, são estabelecidos os limites e/ou condições do nível de qualidade a ser

alcançado e/ou mantido em um segmento de corpo d'água ao longo do tempo.

(http://www.mma.gov.br/port/conama, acesso em dez 2007)

A classe do enquadramento a ser alcançada no futuro, para um determinado corpo de água

deverá ser estabelecida através de um processo de discussão pela sociedade, para firmar um

pacto nesse sentido, levando em conta os usos prioritários definidos para as suas águas. A

discussão e o estabelecimento desse pacto ocorrerão dentro do fórum estabelecido pela Lei

das Águas: o Comitê da Bacia Hidrográfica. A aprovação final do enquadramento

acontecerá no âmbito dos Conselhos Estaduais ou do Conselho Nacional de Recursos

Hídricos, conforme o domínio do corpo de água.

(http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=11&idM

enu=244, acesso em jan 2008)

• Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos

A outorga de direito de uso é o instrumento pelo qual o usuário recebe uma autorização,

concessão ou permissão, conforme o caso, para fazer uso da água por prazo determinado.

A outorga constitui o elemento central do controle para o uso racional dos recursos

hídricos, sendo o instrumento legal que permite o acesso à água para todos os usuários,

reduzindo-se os conflitos pertinentes a água.

Quando a outorga sobre o direito de uso de águas é de domínio da União, sua concessão

é dada pela SRH.

A outorga tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da

água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, conforme art. 11 da Lei 9.433/97.

Mediante a outorga, o outorgado poderá fazer uso da água, de acordo com as condições

estabelecidas, que dependerão da capacidade do manancial hídrico e da quantidade de água

que o usuário demandar. Com a outorga, o usuário terá um documento que lhe assegurará

o direito de uso da água naquele local, vazão, prazo e a finalidade de uso da água

outorgada.
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A Constituição Federativa de 1988 estabeleceu que as águas podem ser ou de domínio da

União ou dos Estados e do Distrito Federal, logo a outorga é expedida pelo Poder

Executivo, que será federal ou estadual, conforme o domínio da água objeto da outorga,

essa concessão está condicionada às diretrizes estabelecidas pelos planos de bacia,

aprovados pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, conforme a Lei 9.433.

Quando a outorga solicitada tiver por objeto águas de domínio da União, cabe a ANA –

Agência Nacional de Águas expedir as referidas outorgas.

A Instrução Normativa nº 4 de 2000, do Ministério do Meio Ambiente, estabelece os

procedimentos administrativos para a emissão da outorga de direito de uso dos recursos

hídricos, bem como renovação, alteração, transferência, desistência, suspensão e revogação

de outorga, em corpos d'água sob o domínio da União e o cadastramento dos usos que

independem de outorga. Convalida atos de outorga, publicados no DOU, anteriores à Lei

9.433/97, observados os prazos de validade estabelecidos nos respectivos atos de outorga

e atendidas as exigências da legislação em vigor e a Resolução CNRH nº 16 de 2001

estabelece critérios gerais de outorga.  (ANA, 2007)

• Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A Lei 9.433/97 definiu a cobrança como um dos instrumentos de gestão dos recursos

hídricos e a Lei 9.984/2000, que instituiu a Agência Nacional de Águas – ANA, atribuiu

a esta Agência a competência para implementar, em articulação com os Comitês de Bacia

Hidrográfica, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União. A cobrança

foi instituída no sentido de regular o uso da água entre os diversos usuários e os diversos

usos promovendo a redistribuição dos custos sociais, a melhoria da qualidade dos efluentes

lançados, além de capitalizar fundos financeiros para obras, programas e intervenções na

bacia hidrográfica outorgante.

A Resolução CNRH nº48 de 2005 estabelece os critérios gerais para a cobrança, enquanto

a ANA que é o órgão da União competente para exercer a cobrança dos rios de domínio da

União estabelece na sua Resolução nº 183 de 2002, no artigo 23, as seguintes atribuições

da Superintendência de Outorga e Cobrança, relativamente à cobrança:

Art. 23....
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V –  coordenar a elaboração e propor à Diretoria Colegiada estudos técnicos para subsidiar

a definição, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados

pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e

quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, na forma do inciso VI do art.

38 da Lei n° 9.433;

VI – implementar, em articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo

uso de recursos hídricos de domínio da União.

(www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/Cobranca/default2.asp, acesso dez 2007)

• Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SINRH)

Pela Lei 9.433 artigo 25, o sistema de informações sobre recursos hídricos é um sistema

de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos

e fatores intervenientes em sua gestão.

Deve a ANA (Agência Nacional de Águas) articular-se com órgãos estaduais, públicos e

privados, visando a implantação e funcionamento do SINRH; e os órgãos gestores de

recursos hídricos dos Estados deverão articular-se entre si e com a ANA na organização dos

Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos Estaduais, dessa forma a informação

torna-se unificada e pode ser compartilhada, transmitida e integrada com os sistemas

estaduais.

Cabe a ANA organizar, implantar e gerir o SINRH cujos princípios básicos para o

funcionamento são:

• Descentralização da obtenção e produção de dados e  informações;

• Coordenação unificada do sistema;

• Acesso aos dados e informação garantido à toda sociedade.

Além disso o SINRH tem como objetivos:

• Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações  sobre a situação

qualitativa e quantitativa dos RH;

• Atualizar permanentemente as informações.
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A ANA já disponibiliza no sistema Hidro web os acervos e séries históricas dos recursos

hídricos que faziam parte do Sistema de Informações Hidrológicas (SIH) do extinto órgão

DNAEE. (ANA, 2007)

2.3.2 - Gestão de recursos hídricos no Estado no Rio de Janeiro

Por ser estrita competência da União legislar sobre a água, os Estados deverão estabelecer

disposições sobre a administração de águas de seu domínio, subordinadas à legislação

federal sobre águas e meio ambiente.

No Estado do Rio de Janeiro, a Política Estadual de Recursos Hídricos decretou em 1999,

pela Lei estadual 3.239, a instituição da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERHI)

e a criação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentando a

Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1°, inciso VII e dando outras

providências. O Decreto nº 32.862, de 12 de março de 2003 dispõe sobre o CERH,

Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

A Lei Estadual 3.239, incorpora os mais recentes conceitos e soluções no âmbito da gestão

dos recursos hídricos, consideradas a legislação federal e de outros estados e apresenta

algumas novidades. Ressalta-se, ainda, a preocupação com os aspectos ambientais dos

corpos de água do Estado, bem como uma visão mais atual, onde se observa a preservação

dos aqüíferos e se amplia o espectro dos usos múltiplos, com a inclusão da proteção dos

ecossistemas aquáticos, sendo um importante passo para o desenvolvimento sustentável do

Estado do Rio de Janeiro.

No Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

SERLA, é órgão gestor dos recursos hídricos, estabelecido pelo Decreto 15.159  de 24 de

julho de 1990. A portaria SERLA Nº 307 (2003) altera a Portaria SERLA nº 273 (2000) e

estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para emissão de outorga pela

SERLA. (www.serla.rj.gov.br)

A Cobrança pelo uso da água bruta é um dos instrumentos previstos pela Lei estadual do

Rio de Janeiro 3.239/99, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, tendo sido

regulamentado pela Lei 4.247/03. A partir de então, a SERLA é o órgão responsável pela

operacionalização da cobrança arrecadando e administrando estes recursos, que são
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recolhidos ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI (instituído pelo Decreto

nº 35.724, de 12 de junho de 2004) e aplicados de acordo com o estabelecido pelos

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. Entretanto, conforme apontado por Machado

em 2006, a edição da Lei estadual n° 4.247 sobre a cobrança pela utilização dos recursos

hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de 17 de dezembro de 2003, trouxe

modificações significativas para o sistema instituído pela lei estadual no 3.239/99, tornando

o processo de gestão dos recursos hídricos mais complicado e complexo no Estado do Rio

de Janeiro, por alterar o valor da cobrança e  o local de aplicação dos recursos obtidos.

Segundo a nova lei, a cobrança será feita através de preço público, e os recursos

provenientes de cada bacia hidrográfica não serão aplicados exclusivamente na bacia em

que foram originados.

Outro ponto a se destacar na gestão dos recursos hídricos no Rio de Janeiro também é

apontado por Machado em 2006, ao comentar a centralização das ações referentes à

cobrança e à distribuição dos valores arrecadados pela Serla, órgão atualmente subordinado

ao vice-governador, contrariando os princípios da lei federal 9.433/97 que fundamenta a

gestão das águas de forma descentralizada, democrática e participativa.

A Lei 3.239 estabelece que a gestão dos Recursos Hídricos será feita por bacias

hidrográficas, sendo então determinada por regulamentação uma divisão do território em

Regiões Hidrográficas (RH’s).

A divisão em regiões/bacias

Para estabelecer as unidades básicas de planejamento e intervenção da gestão ambiental,

o território do Estado do Rio de Janeiro, foi dividido em 7 (sete) Macrorregiões

Ambientais, designadas pela sigla MRA. Tais regiões seguiram, de uma maneira geral, os

limites das principais bacias hidrográficas, incorporando algumas bacias vizinhas, para

efeito do Planejamento Ambiental, de acordo com o espírito das leis federais nº6.938/81

e nº 9.433/97. As MRAs constituem unidades de planejamento e intervenção da gestão

ambiental, considerando basicamente as grandes bacias hidrográficas do estado.

As macrorregiões foram  oficializadas pelo Decreto Estadual n° 26.058 de 14 de março de

2000, sendo que cada uma abrange uma parte terrestre e outra marinha. A superfície
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terrestre de cada MRA compreende uma ou mais bacias hidrográficas e a parte marinha ,

ou zona costeira, inclui baías, praias, ilhas, costões rochosos, manguezais, restingas e uma

faixa de mar aberto, conforme a geomorfologia do estado. (SEMADS, 2001)

A seguir é apresentada no Quadro 2.2 as MRAs do Estado do Rio de Janeiro.

Quadro 2.2 – Macrorregiões Ambientais do Estado do Rio de Janeiro
Macrorregião

Ambiental

Nome

Abreviado Abrangência Espacial

MRA - 1

Bacia da Baía

de Guanabara,

das Lagoas

Metropolitanas

e Zona Costeira

Adjacente.

Guanabara e

Lagoas

Metropolitanas

Setor Terrestre: Bacia dos rios que
desembocam na baía de Guanabara,
destacando-se os rios Carioca, Irajá, São João
de Meriti, Iguaçu, Estrela, Suruí, Roncador,
Guapi, Guaraí, Macabú, Caceribu, Guaxindiba,
Imboassu e Bomba, e os canais do Fonseca e
de Icaraí; Bacias das lagunas de Marapendi,
Jacarepaguá, Camorim, Tijuca e Rodrigo de
Freitas; Bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas,
Bacias.das lagunas de Piratininga e Itaipu,
Bacia do Sistema Lagunar de Maricá.
Setor Costeiro: Zona costeira entre a ponta do
Picão, no Rio de Janeiro e o local situado na
praia, próxima aos limites entre Maricá e
Saquarema. Inclui a baía de Guanabara.

MRA -2

Bacia

Contribuinte e

Baía de

Sepetiba

 Baía de

Sepetiba

Setor Terrestre: Bacia dos rios que drenam
para a Baía de Sepetiba: córrego Caratuacaia e
os rios Jacareí, Grande, Ingaíba, São Bráz, do
Saco, Saí, João Gago, Muriqui, Catumbí,
Muxiconga, da Draga, Botafogo, Tingussú,
Timirim, Mazomba-Cação, da Guarda,
Guandú-Canal de São Francisco, Guandú-
Mirim-Canal Guandú, Canal de São Fernando,
Canais do Itá e Pau Flexas e os rios do Ponto,
Piraque-Cabuçu, Piracão, Portinho e João
Correia.
Setor Costeiro: Baía de Sepetiba (limitada
pelas pontas do Picão, do Arpoador e de
Jacareí).

MRA - 3

Bacia

Contribuinte e

Baía de Ilha

Grande

Ilha Grande

Setor Terrestre: Bacia dos rios que drenam
para a baía de Ilha Grande: rios Jacuecanga,
Japuíba, Areia do Pontal, Ariró, Jurumirim,
Bonito, Bracuí, Grataú, da Conceição,
Japetinga, do Funil, Mambucaba, São Roque,
Barra Grande, Pequeno, Graúna, Perequê-Açu,
Corisco, dos Meros e Parati-Mirim e os
córregos da Areia, do Sul e Andorinha.
Setor Costeiro: Baía de Ilha Grande, limitada
pelas pontas do Arpoador e Trindade.
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Macrorregião

Ambiental

Nome

Abreviado Abrangência Espacial

MRA - 4

Bacia da

Região dos

Lagos, do Rio

São João e Zona

Costeira

Adjacente

 Região dos

Lagos-São João

Setor Terrestre: Bacias das lagunas de
Jaconé, Saquarema e Araruama e dos rios
São João, Una e das Ostras.
Setor Costeiro: Zona Costeira, entre a ponta
situada próxima aos limites entre Maricá e
Saquarema e uma ponta ao sul da praia de
Itapebuçú, no município de Rio das Ostras.

MRA - 5

Bacia do Rio

Macaé, da

Lagoa Feia e

Zona Costeira

Adjacente

Macaé -Lagoa

Feia

Setor Terrestre: Bacia do rio Macaé e das
lagoas de Imboassica, Feia e diversas bacias
menores situadas até os limites da MRA -6.
Setor Costeiro: Zona Costeira entre uma
ponta ao sul da praia de Itapebuçu, no
município de Rio das Ostras até um local
próximo a Barra do Açu.

MRA - 6

Bacia do Rio

Paraíba do Sul e

Zona Costeira

Adjacente

Paraíba do Sul
Setor Terrestre: Bacia do Rio Paraíba do
Sul em território fluminense

Setor Costeiro: Zona costeira adjacente

MRA - 7

Bacia do Rio

Itabapoana

Zona Costeira

Adjacente

Itabapoana

Setor Terrestre: Bacia do Rio Itabapoana
em território fluminense, bem como as
pequenas bacias situadas no litoral até os
divisores de água da MR –
Setor Costeiro: Zona costeira adjacente

Fonte: SEMADS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2001

A partir de novembro de 2006, através da Resolução/CERHI-RJ Nº 18 (08/11/2006), o

território do Rio de Janeiro foi subdividido em 10 (dez) Regiões Hidrográficas (RH’s),

para fins de gestão dos recursos hídricos. Esta medida, aprovada pelo Conselho Estadual

de Recursos Hídricos, faz coincidir  a área de atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas

estaduais com a área da respectiva Região Hidrográfica.

No caso dos comitês já constituídos (Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de

Maricá e Jacarepaguá; Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e

Preto; Rios Guandu, da Guarda e Guandu–Mirim - Comitê Guandu; Lagoas de Araruama,

Saquarema e dos Rios São João, Una e Ostras; Rio Macaé, que Compreende a Bacia do Rio

Jurubatiba, Bacia do Rio Imboassica e a Bacia da Lagoa de Imboassica) ficou definido,



42

conforme o parágrafo único do artigo 2º da referida resolução, que a área de atuação dos

mesmos foi alterada para a área de abrangência da respectiva região hidrográfica,

prevendo-se que os comitês devam empreender ações de mobilização nas novas áreas

agregadas, conforme disposto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI.

(http://www.serla.rj.gov.br/recursos/re_hidrograf.asp, acesso dez 2007)

2.3.2.1 – Perfil do Estado do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro situa-se na Região Sudeste do país, que é a região

geoeconômica mais importante. Tem uma população residente estimada de 15.757.123 de

habitantes, dados de 2007 da Fundação CIDE, sendo mais de 90% dos moradores fixados

na área urbana e distribuídos em 92 municípios. Trata-se de uma área onde a maior

densidade demográfica encontra-se na região metropolitana que inclui o município do Rio

de Janeiro.

Apresentava no censo de 2000 uma densidade demográfica de 352,05 habitantes por

quilômetro quadrado, característica de uma grande metrópole.

O PIB do Estado no ano de 2006 foi de R$ 305.805,00 x 106 e o PIB per capita R$

19.660,00. (www.cide.rj.gov.br, acesso dez 2007)

Em relação aos recursos hídricos do Estado, a mais importante bacia hidrográfica é a do

Paraíba do Sul. Seu principal rio é o mais extenso do Estado, com 464 km de comprimento.

Outros rios importantes são: Guandu (26,5 km), o Itabapoana (215,7km), o Macabu (136

km), o Macaé (85 km), o São João (75 km) e o Mambucaba (29,2 km).

“De acordo com o Mapeamento Digital do Estado do Rio de Janeiro e da Bacia

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais

(GEROE/CIDE), apenas 36,4 % do território estadual são cobertos por vegetação

remanescente (florestas, mangues e restingas) e secundária. O restante é ocupado por

pastagens, áreas cultivadas e/ou urbanizadas. Os ecossistemas do Estado têm sofrido

intensa e contínua degradação.” (Fundação CIDE, 2002)

A região metropolitana do estado engloba os municípios de Belford Roxo, Duque de

Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,

Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e
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Tanguá. Além do município do Rio de Janeiro, os municípios de Belford Roxo, Duque de

Caxias, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti são áreas de

grande adensamento populacional. A maior parte desses municípios também pertence a

região hidrográfica da Baía de Guanabara, área que está sujeita a forte atividade antrópica,

que gera problemas como: assoreamento crescente da Baía; destruição paulatina dos

manguezais; diminuição de balneabilidade das  praias do interior; redução da pesca

comercial na Baía de Guanabara e nas lagoas costeiras e conflitos de uso da água.

O Rio de Janeiro também sofre um intenso processo de desmatamento, sendo que a área

remanescente da Mata Atlântica no Estado restringe-se a 1.265km², o que corresponde a

apenas 37,5% do original. No período de 1995/97, verificou-se uma redução de 577 ha nas

áreas florestadas do Estado, o equivalente a um campo de futebol por dia. No período de

1984/91, na Bacia da Baía de Guanabara, as áreas urbanizadas expandiram-se em 87 km²

e as de florestas reduziram-se em 95km². (http://www.cibg.rj.gov.br/, acesso julho 2005)

No próximo capítulo será discutido o uso de indicadores como instrumento de gestão, suas

principais características e principais sistemas utilizados no mundo.

A legislação ambiental no Estado do Rio de Janeiro é apresentada no Anexo II.1.
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CAPÍTULO 3 – INDICADORES E ÍNDICES PARA O DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL: ALGUMAS METODOLOGIAS RELEVANTES PARA

APLICAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS

3.1 - Indicadores e Gestão Ambiental

Os indicadores fazem parte do nosso dia-a-dia. Sem nos darmos conta, eles sinalizam para

situações que nos alertam sobre alterações em nossa saúde, em nossas finanças, em nossos

relacionamentos, etc. Tais indicações servem para que possamos interagir com àquilo que

julgamos não corresponder aos nossos interesses. Dessa maneira, os indicadores são boas

ferramentas para gerenciarmos nossas vidas.

Em relação à finalidade que se destinam monitorar, os indicadores podem ser ambientais

ou de desenvolvimento sustentável. Indicadores ambientais servem para diagnosticar

alterações no estado do ambiente devido às atividades humanas; enquanto indicadores de

desenvolvimento sustentável apresentam como foco a integridade dos recursos naturais,

frente ao programa de crescimento/desenvolvimento econômico aplicado em unidades

territoriais locais, regionais ou nacionais.

A Environmental European Agency - EEA define Indicador Ambiental como: “um

parâmetro ou um valor derivado de parâmetros que descreve o estado do ambiente e seus

impactos nos seres humanos, ecossistemas e materiais, as pressões no ambiente, as forças

motrizes e as respostas direcionadas pelo sistema. ”

(http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/E/environmental_indicator; acesso ago 2007)
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Quanto ao acompanhamento de processos e à gestão ambiental, o uso de indicadores

ambientais sempre foi um instrumento relevante, por traduzir o comportamento desses

sistemas em informações acessíveis que podem facilitar o processo de decisão pelo gestor,

sendo utilizados principalmente com as seguintes propostas:

a) eles reduzem o número de medidas e parâmetros que seriam normalmente necessários

para fornecer uma exata representação da situação dos problemas ambientais, permitindo

ao tomador de decisão avaliar a situação;

b) servem para apoiar as políticas de desenvolvimento e fixar prioridades, pela

identificação dos principais fatores que causam pressão no meio ambiente;

c) permitem monitorar o efeito das intervenções políticas.

(Smeets and Weterings, 1999; OECD, 2003)

Para os indicadores de desenvolvimento sustentável, a  Agenda 21 no capítulo 40 diz:

“Indicadores do desenvolvimento sustentável necessitam ser desenvolvidos a fim de

proporcionar uma base sólida para a tomada de decisão em todos os níveis e para

contribuir para a sustentabilidade auto-regulada do sistema integrado, meio ambiente e

desenvolvimento”.

Após a Rio 92, há uma grande expansão de estudos para a construção de Indicadores de

Desenvolvimento Sustentável - IDS na comunidade internacional. A utilização de

indicadores e índices para avaliar a sustentabilidade ambiental cresceu muito por ser um

instrumento que, de forma simples, expressa uma mensagem complexa, resultante de

numerosos fatores. Este tipo de ferramenta metodológica permite transmitir a informação

técnica numa forma sintética, preservando o significado original dos dados, utilizando

apenas as variáveis que melhor espelham os objetivos desejados.

A década de 90 foi o grande “boom” nesses estudos. Praticamente em todo o mundo

surgem trabalhos na área de indicadores. Na Europa e nos Estados Unidos formaram-se

grupos de trabalho, para o desenvolvimento desses indicadores.

São relatórios desse período: Core Set of the Environmental Indicators, da OECD

publicado em toda a década de 90; Towards a Framework for Indicators for Sustainable

Development, 1994, United Nations; Border Environmental Indicators,1997 de US-

México; State of the Enviromnent Report, 1996 do Canadá, Environmental Performance
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Indicators, 1996-1997 da França;  State of the Environment, 1998 da Noruega;

Environmental  Advisory Council Brochure of 12 Indicators, 1999 da Suécia;

Environmental Indicators: Typology and Overview, 1999 da European Environment

Agency; a European Commission trabalhando junto com outros órgãos produziu em 1999

o relatório Report on Environment and Integration Indicators; nesse mesmo ano a

European Environment Bureau publicou o paper Ten benchmarks for environmental policy

integration; da Europe Union, Towards Environmental Pressure Indicators de 1999.

A utilidade do uso dos indicadores como ferramenta para a gestão tem sido confirmada ao

longo do tempo. A 9ª Sessão da CSD em 2001 recomenda que os trabalhos em IDS  devem

seguir adiante com o propósito de se alcançar o desenvolvimento sustentável; o World

Summit on Sustainable Development em Johannesburg em 2002 encorajou o

desenvolvimento de IDS a nível de país, a 11th da CSD em 2003 reafirmou a importância

dos IDS de acordo com a decisão tomada na 9ª Sessão em 2001, assim como outros

encontros têm ratificado a importância dos indicadores para atender as Metas do Milênio.

Ramos et al. (2002), apud Ramos (2002) aponta que o surgimento de vários modelos de

indicadores nas duas últimas décadas, sendo que os mais utilizados são baseados no modelo

conceitual “Stress”-Resposta (SR) (Friend & Rapport, 1979), adaptados mais tarde por

outros autores.

Parris e Kates, 2003 apontam o Compendium of Sustainable Development Indicator

Iniative que lista mais de 500 esforços que têm sido devotados para desenvolver

indicadores quantitativos de desenvolvimento sustentável. Neste trabalho eles comparam

12 exemplos desses esforços para mostrar suas similaridades e diferenças na definição de

desenvolvimento sustentável, na motivação, no processo e nos métodos técnicos utilizados.

Na gestão ambiental os indicadores de desenvolvimento sustentável podem auxiliar para

medir e calibrar o progresso em relação à metas sustentáveis. Os indicadores têm a

capacidade de alertar sobre oscilações do sistema de forma que, danos mais graves podem

ser prevenidos, além de funcionarem como ferramentas de comunicação de idéias,

pensamentos e valores. (UNCSD, 2001)
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A gestão ambiental pode ser vista como um processo de gerenciamento integrado, dos

fatores e atividades que exercem pressão sobre o meio e tenham impacto significativo sobre

o mesmo; assim a sustentabilidade está relacionada com a medida do bem estar,

especialmente de um ponto de vista de eqüidade entre gerações. Isto implica no

planejamento de muito longo prazo e requer informações que possam captar essas

transformações ao longo do tempo. A formulação de indicadores de desenvolvimento

sustentável como ferramenta para auxiliar no gerenciamento e no processo decisório,

relaciona-se com a simplificação desse sistema complexo que é a interação entre a

sociedade e a natureza. Os indicadores são fonte de informação acerca do funcionamento

de um sistema específico, para uma finalidade específica que ajudam a compreensão de

realidades complexas.

3.2 – Sistemas de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS)

O crescimento econômico acontece utilizando-se dos recursos naturais; para se manter a

sustentabilidade ambiental, existem restrições físicas e leis da natureza, porque nem tudo

é possível. De acordo com Bossel, 1999 essas restrições podem ser: leis da natureza e leis

da lógica, como eficiência máxima de um processo térmico; meio ambiente físico como

capacidade de absorção de resíduos pelo solo; fluxo de energia solar e estoque de recursos

materiais como a limitação da taxa de fluxo de energia solar que pode ser capturada pelas

plantas e tecnologia e capacidade de suporte do meio ambiente. Dessa maneira, o

desenvolvimento sustentável necessita de sistemas de informação.

Os indicadores podem ser ambientais, econômicos, sociais ou indicadores de

desenvolvimento sustentável, nesse caso desenvolvidos incorporando-se essas três

dimensões e mais a dimensão político-institucional. Eles visam, por um lado, reduzir o

número de “medições” que normalmente seria necessário efetuar para caracterizar de forma

exata uma dada situação e, por outro, simplificar o processo de comunicação, em que os

resultados são fornecidos ao usuário. Quando os indicadores estão associados à metas

estabelecidas eles são conhecidos como indicadores de desempenho.

Ao introduzir a dimensão ambiental no mesmo patamar das dimensões social e econômica,

os indicadores para o desenvolvimento sustentável passam a considerar o desenvolvimento

como um processo de crescimento que valoriza os recursos naturais como insumos

essenciais da produção econômica.



48

Bossel, 1999 aponta alguns requisitos dos indicadores de desenvolvimento sustentável

(IDS):

• IDS são necessários para guiar decisões políticas em todos os níveis da sociedade;

• IDS devem representar a interação dos sistemas com o meio ambiente;

• O número de indicadores deve ser o menor possível, embora suficiente;

• O processo de seleção dos indicadores deve ser participativo para assegurar que a visão

da comunidade está sendo considerada;

• Os indicadores devem ser claramente definidos, reproduzíveis, não ambíguos e de fácil

compreensão, refletindo o interesse e as visões dos grupos de interesse;

• Os IDS devem orientar para caminhos alternativos para se viabilizar a sustentabilidade.

Para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável torna-se necessário se

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação e a recuperação

do meio ambiente; dessa forma, o estabelecimento de um conjunto de indicadores de

desenvolvimento sustentável não é uma tarefa trivial, demandando discussões com a

sociedade científica, com o segmento civil e com os órgãos públicos, uma vez que o

objetivo último do indicador é que sua interpretação possa traduzir o seu significado

efetivo; buscando garantir a estabilidade ambiental, a justiça social e o crescimento

econômico ao longo do tempo.

A literatura (OECD -1998, Bossel - 1999, ANZECC - 2000, Winograd - 1995) aponta

algumas premissas básicas na seleção de indicadores. Estes itens servem como um

direcionamento na construção de indicadores.

• Devem ser simples;

• Devem ser válidos;

• Desejável que possuam uma série temporal de dados;

• Os dados disponíveis devem ser de boa qualidade;

• Devem ser capazes de agregar informações;

• Devem apresentar sensibilidade;

• Devem ser confiáveis e cientificamente sólidos;

• Devem representar um aspecto ambiental de importância para a sociedade;

• Devem possuir relevância política;
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• Devem ser reproduzíveis, não ambíguos, compreensíveis e práticos;

• Sua obtenção deve ser econômicamente viável.

A capacidade de comunicação é uma característica que confere à ferramenta a capacidade

de se expressar de forma simples, concisa e confiável, melhorando a percepção dos atores

sobre os principais impactos do desenvolvimento e sua ligação com os problemas oriundos

da relação entre a sociedade e o meio ambiente. O indicador deve assegurar aquilo que ele

se propõe, ou seja, não necessariamente ele necessita ser preciso, mas obrigatoriamente ele

precisa orientar o usuário para qualquer alteração no sistema. Com boa comunicação, os

indicadores devem ser capazes de influenciar no comportamento da sociedade.

3.2.1 – Conceitos

A OECD (2003) apresenta as seguintes definições:

• Indicador: um parâmetro, ou um valor derivado de parâmetros, que fornece

informações, descrevendo o estado do fenômeno no ambiente, cuja importância

significativa vai além do valor diretamente associado à ele.

• Índice: um conjunto de agregado de parâmetros ou indicadores relativizados por  pesos.

• Parâmetros: uma propriedade que é medida ou observada.

Neste trabalho trataremos principalmente de indicadores e índices.

Os indicadores têm como regra simplificar uma realidade complexa, nem sempre

compreensível por leigos, de forma a indicar uma alteração nessa realidade. Bossel, 1999

avalia indicadores como medições quantitativas ou qualitativas do estado de alguma coisa

que é importante para nós. Eles podem ser uma variável (ex. quantidade de resíduo

produzido) ou uma função de variáveis (ex. quantidade de lixo reciclado em relação à

quantidade de lixo produzido).

Em relação às suas funções, os indicadores podem ser  considerados indicadores de

sistemas ou descritivos (quando eles sumarizam um conjunto de medidas  individuais para

questões características de ecossistemas ou de sistema social e comunicam a informação

mais relevante ao tomador de decisão) ou indicadores de desempenho (quando estão

associados a metas estabelecidas).( UNEP and DPCSD, 1995 apud Hardi and Barg, 1997)
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Maranhão (2007) em sua tese de doutorado faz uma revisão do conceito de indicadores e

conclui que indicador é:

“uma ferramenta de avaliação referida a uma característica específica e observável,

mensurável em escala quantitativa ou qualitativa, ou a uma mudança que pode ser avaliada

em relação a um critério previamente selecionado, e que mostra a evolução de uma política

ou de um ou mais programas implementados em relação a essa característica ou critério,

ou o progresso relativamente ao atingimento de um resultado determinado, habilitando os

tomadores de decisão a avaliar a necessidade/oportunidade de uma intervenção corretiva

e/ou estimar o progresso rumo aos resultados, metas e produtos perseguidos ou, ainda, os

impactos de uma determinada ação.”

Segnestam (2002) se refere aos indicadores como a primeira e mais básica ferramenta para

analisar mudanças, operando como uma base para avaliação e fornecendo informações

sobre condições e tendências do desenvolvimento sustentável.

Para uma interação maior com o usuário o International Institute for Sustainable

Development (IISD) desenvolveu e disponibilizou um  software chamado Dashboard of

Sustainability que é um modelo visual que simula o painel  de um automóvel mostrando

em “dials”, o progresso em direção às metas estabelecidas pelos IDS compilados por

Donella Meadows (1998) para o Balaton Group.

Em relação aos índices podemos dizer de forma muito simples que: um índice é um

indicador com dados agregados; ou seja um índice é um conjunto agregado de indicadores,

podendo conter ou englobar dois ou mais indicadores. Os índices normalmente são

utilizados para facilitar a informação. Vários índices já são consagrados no entendimento

popular como: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice de Gini, o Produto

Interno Bruto (PIB), etc.

Para se desenvolver um índice os diferentes indicadores que o compõem precisam ser

relativizados em grau de importância através de pesos. Isso torna o índice subjetivo, e nem

sempre expressando a verdadeira realidade. Além disso, o índice pode não capturar todas

as faces de uma situação. Supondo-se o PIB,  os pesos são considerados em relação ao

valor de mercadorias produzidas; entretanto quando se considera o aspecto ambiental isso
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torna-se um problema, porque muitas dessas mercadorias não podem ser expressadas em

valores monetários.

A figura 3.1, apresentada por Maranhão (2007), mostra a pirâmide da informação na gestão

dos recursos naturais. Pode-se verificar que os dados primários estão na base da pirâmide

e que através de sucessivas manipulações por especialistas e técnicos ao chegar no topo da

pirâmide eles se transformam em índices. O esquema em forma de pirâmide é ideal para

representar esse processo, porque identifica a agregação que vai ocorrendo nos dados a

medida que se sobe na pirâmide, bem como vai apontando em cada etapa os atores

envolvidos.

Figura 3.1 – Pirâmide de utilização da informação para gestão dos recursos

naturais

Fonte: Maranhão, 2007

3.2.2 - Características dos Indicadores

A importância de um sistema de indicadores de sustentabilidade está ligada à simplicidade

que essa ferramenta apresenta ao lidar com as interações que ocorrem no meio ambiente,

traduzindo um sistema complexo que envolve o meio físico, a natureza e as relações
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sociais, em unidades de informação que expressam de forma qualitativa ou quantitativa

esses fenômenos.

A dinâmica da vida e seus relacionamentos ocorrem simultaneamente, e os indicadores têm

como função apresentar o que está acontecendo nas esferas social, ambiental e econômica,

podendo  antecipar acontecimentos, de forma que podem prover uma advertência, a tempo

de prevenir danos econômicos, sociais ou ambientais. Eles também são ferramentas

importantes para comunicar idéias, pensamentos e valores.

Dalal-Clayton et al. (2002), apresentam um estudo sobre o planejamento para o

desenvolvimento sustentável na Bolívia e em sete países da África. Analisando o trabalho

efetuado na Tanzânia, onde um grupo de pesquisadores do IIED (International Institute for

Sustainable Development) discutiu com a comunidade científica local o desenvolvimento

sustentável, as seguintes restrições foram encontradas para se efetuar um planejamento em

direção à sustentabilidade:

1. Pobreza excessiva;

2. Falta de apoio dos tomadores de decisão;

3. Comunidades desavisadas de seus direitos para participar durante o planejamento do

desenvolvimento;

4. Interferências políticas em planos para desenvolvimento sustentável;

5. Dificuldades em se promover o desenvolvimento em localidades pequenas;

6. Falta de recursos;

7. Falta de entusiasmo dos tecnocratas devido à falta de incentivos;

8. Falta de capital;

9. Superar circunstâncias;

10. Falta de habilidades adequadas e conhecimento específico;

11. Baixa tecnologia;

12. Infra-estrutura inadequada;

13. Leis que não levam em conta os interesses dos atores envolvidos;

14. Políticas que não levam em consideração os atores envolvidos;

15. Corrupção;

16. Condições rígidas fixadas por doadores;

17. Falta de vontade política;

18. Questões culturais, hábitos ruins, e discriminação de gênero;

19. Informação insuficiente em projetos de pesquisa;
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20. Qualidade pobre de informações;

21. Alto custo da produção comparado aos preços da colheita;

22. Falta de mercado seguro para vender  as colheitas produzidas dentro do distrito;

23. Baixo orçamento de governo para pesquisa;

24. Coordenação deficiente no desenvolvimento de pesquisa.

Os itens apresentados acima diagnosticam bem a situação enfrentada pelos países mais

pobres para traçar suas políticas de crescimento considerando um planejamento sustentável.

Indicadores ajudam na definição da natureza e no esclarecimento do tamanho dos

problemas ambientais, fixando metas para a solução deles, e fornecendo o estado do

progresso para essas metas.

Os bons indicadores geralmente apoiam-se no entendimento das relações entre as

atividades humanas e suas conseqüências.

De acordo com o Guidebook to Environmental Indicators, (CSRIO), 1998 um bom

indicador ambiental deve:

• ter uma sólida base científica;

• ter um sólido significado;

• representar um aspecto ambiental de importância para a sociedade;

• dizer algo importante, e seu significado ser prontamente compreendido;

• ter um bem fundado e prático processo de medição;

• auxiliar a focar a informação para responder perguntas importantes;

• auxiliar na tomada de decisão, sendo efetivo e de uso custo-eficiente.

Existe uma vasta bibliografia sobre critérios a serem observados na seleção dos

indicadores, entre outros cita-se: Martinez, 2005; EEA, 2004; OECD, 2003;  Segnestam,

2002; UNCSD, 2001.

Hardi, 2000 apud Van Bellen, 2002 apresenta alguns critérios que devem orientar o

pesquisador na escolha dos indicadores. Estes critérios devem ser observados

considerando-se as particularidades locais da unidade territorial analisada, e levando-se em

conta a opinião dos pesquisadores e grupos de interesse consultados. São eles:
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a) Relevância política – o indicador deve estar associado com uma ou várias questões que

sejam relevantes para a formulação de políticas.

b) Simplicidade – a informação deve ser apresentada de uma maneira compreensível e

fácil para a audiência proposta.

c) Validade – os indicadores devem realmente refletir os fatos. Os dados devem ser

coletados de maneira científica, possibilitando sua verificação e reprodução. O rigor

metodológico é altamente necessário para tornar as ferramentas de avaliação de

sustentabilidade críveis, tanto para especialistas como para o público em geral.

d) Série temporal de dados – deve-se procurar observar as tendências ao longo do tempo,

com um número relevante de dados. Se existem apenas dois ou três dados distribuídos no

tempo não é possível observar a tendência, ou direção, em que o sistema se move.

e) Disponibilidade de dados de boa qualidade – devem existir atualmente, ou no futuro

próximo, dados de boa qualidade disponíveis a um custo razoável.

f) Habilidade de agregar informações – indicadores referem-se às dimensões da

sustentabilidade, e a lista potencial de indicadores que podem estar ligados ao

desenvolvimento sustentável é infinita. Desta maneira os indicadores que agreguem

informações de questões amplas são preferíveis.

g) Sensitividade – os indicadores selecionados devem ter a capacidade de identificar ou

detectar mudanças no sistema. Eles devem determinar antecipadamente se mudanças

pequenas ou grandes são relevantes para o monitoramento.

h) Confiabilidade – deve se alcançar o mesmo resultado efetuando-se duas ou mais

medidas do mesmo indicador, ou seja, dois grupos ou pesquisadores diferentes devem

chegar a um mesmo resultado.

A OECD (2001) apresenta quatro grandes grupos de aplicações de indicadores:

• avaliação do funcionamento dos sistemas ambientais;

• integração das preocupações ambientais nas políticas setoriais;

• contabilidade ambiental;

• avaliação do estado do ambiente.

Na seleção dos indicadores alguns pontos importantes merecem atenção:

http://lead.virtualcenter.org/pt/dec/toolbox/Refer/EnvIndi.htm; acesso em nov de 2006.

• Ter disponível uma boa base de dados;



55

• Os indicadores devem ser dinâmicos, ou seja devem evoluir no tempo;

• Os indicadores devem ser “indicativos” de um objetivo

• Sem um bom conjunto de dados, baseados na monitorização, não é possível

desenvolver indicadores;

• Medições do desempenho implicam a necessidade de estabelecer objetivos.

A seguir é apresentado um roteiro para elaboração de indicadores, baseado no trabalho

Metodologias para construir IDS de Rayén Quiroga Martínez, da CEPAL de 2005.

De acordo com Martinez (2005) , a construção de indicadores entre outros itens, deve ser

começada com número reduzido e manuseável de indicadores, devendo-se tomar decisões

técnicas sobre o tipo de indicadores que se quer produzir.

Condições necessárias para construção dos indicadores, segundo Martinez (2005):

• Determinação do marco referencial

Serve para explicitar como se entende o desenvolvimento sustentável na relação entre a

sociedade e a natureza. Nesse item deve ser determinado como será priorizado o

desenvolvimento, se o capital humano, o capital natural ou o capital econômico.

A recomendação internacional diz que o marco ordenador deve ser simples apontando

apenas Tema e subtema.

• Alcance temático

Neste item determina-se que tipo de indicadores se pretende construir: se indicadores

ambientais ou indicadores de desenvolvimento sustentável.

• Enfoque

O enfoque pode ser:

Mensurável – Baseia-se na agregação pelo  somatório das diversas variáveis utilizando-

se uma escala comum de valor ou de contabilização. Dentro deste enfoque estão os

indicadores que se agregam através de parametrização e os que se agregam mediante

unidades monetárias, físicas ou energéticas. A agregação pode ser monetária; através de

índices ou físico territoriais.

Sistêmico – Trabalha-se na construção de um conjunto de indicadores que mostram

tendências vinculantes ou sinérgicas, ou seja indicadores que em seu conjunto, podem dar
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conta das principais tendências, pressões e causas subjacentes aos problemas de

sustentablidade. Não existe a intenção de se criar índices. São indicadores do tipo:

ambientais ou de desenvolvimento sustentável (Brundtland, 1987).

• Cobertura, escala e comparabilidade

Os indicadores devem ser pensados para qual tipo de cobertura geográfica eles deverão

atuar, se a nível, nacional, regional, municipal, bacia hidrográfica, etc.

• Documentação

Para documentar a elaboração de indicadores deve-se preencher um relatório onde se pode

estruturar  e padronizar o método adotado. A CEPAL chama de Hoja Metodologica (Ficha

metodologica do indicador) esse documento que deve explicitar para o indicador: nome,

descrição, pertinência para o desenvolvimento sustentável, categoria, o que ele se propõe

a medir, limitações, fórmula para sua obtenção, unidade de medida, definição das variáveis

componentes, cobertura espacial,  fonte de dados, disponibilidade dos dados, periodicidade

dos dados.

A ficha metodológica foi desenvolvida para auxiliar os países na tarefa de desenvolver os

indicadores prioritários que são considerados mais relevantes no contexto de seus

programas políticos de desenvolvimento sustentável. Ela também serve como base e ponto

de partida no processo de desenvolvimento de indicadores e foram concebidas no sentido

do melhoramento, refinamento, emendas e mudanças dos indicadores propostos. (UNCSD,

2001)

A seguir o quadro 3.1 apresenta uma síntese dos itens considerados na construção de

indicadores e sua importância. (Martinez, 2005)
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Quadro 3.1 – Síntese dos ítens considerados na construção de indicadores

Condições Importância

Determinação do

marco referencial
• Determinar o tipo de indicadores que se irá produzir,

assim como sua interrelação;

• Direcionar a forma em que os indicadores serão

ordenados e apresentados para os usuários;

• Potencializar a utilidade para a tomada de decisão, as

políticas e a gestão

Alcance temático • Responder a seguinte pergunta: O que queremos avaliar

com os indicadores?

Enfoque • Determinar como os indicadores serão construídos, se de

forma setorial ou conjunta.

Cobertura, escala e

comparabilidade
• Determinar a área geográfica de atuação dos indicadores

Documentação • Manter um histórico do método utilizado na elaboração

dos indicadores
Fonte: Martinez, 2005

3.2.3 - Vantagens e Limitações dos Indicadores

A utilização de indicadores de desenvolvimento sustentável para fundamentar as tomadas

de decisão tem se mostrado como uma ferramenta muito útil, na medida em que direciona

de forma mais eficiente o gerenciamento de políticas públicas em direção à

sustentabilidade. Praticamente todos os estados-membros da União Européia já publicaram

documentos sobre indicadores, ambientais ou de desenvolvimento sustentável. Os países

da América Latina também têm participado ativamente no desenvolvimento de seus

indicadores e a CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) promove

um Programa de Capacitação em Gestão Ambiental para América Latina e Caribe. No

Brasil aconteceu um Curso-Taller “Indicadores de Desarrollo Sostenible para América

Latina y el Caribe”, em outubro de 2005 no Rio de Janeiro.

O comportamento dos processos naturais frente à intervenção humana ainda não está bem

conhecido pelos estudiosos, sabe-se apenas que existe um limite para que a natureza possa

continuar seus ciclos sem que haja comprometimento de seus recursos; é o que tem sido
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denominado  de capacidade de suporte. O problema está em saber quando esta capacidade

de suporte está sendo ultrapassada, visto que os processos sinérgicos estão sempre

presentes quando o homem se apropria da natureza, tornando a relação natureza versus

sociedade humana muito complexa.

Assim, expressar o resultado dessas interações torna-se uma tarefa muito difícil e não muito

confiável.

O trabalho “Proposta para um sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável”,

editado em 2000 e elaborado para ser aplicado em Portugal apresenta as seguintes

vantagens e limitações dos indicadores. Para os índices, as vantagens e limitações foram

tiradas de Segnestam (2002) e da European Comission (2005), conforme apresentados no

quadro no quadro 3.2.
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Quadro 3.2 – Vantagens e limitações dos indicadores e índices

Vantagens Limitações
Indicadores

Avaliação dos níveis de desenvolvimento
sustentável;

Inexistência de informação base;

Capacidade de sintetizar a informação de
caráter técnico/científico;

Dificuldades na definição de expressões
matemáticas que melhor traduzam os
parâmetros selecionados;

Identificação das variáveis-chave do
sistema;

Perda de informação nos processos de
agregação dos dados;

Facilidade de transmitir a informação; Diferentes critérios na definição dos
limites de variação do índice em relação
às imposições estabelecidas;

Bom instrumento de apoio à decisão e aos
processos de gestão ambiental;

Ausência de critérios robustos para
seleção de alguns indicadores;

Mostra a existência de tendências; Dificuldades na aplicação em
determinadas áreas como o ordenamento
do território e a paisagem.

Possibilidade de comparação com padrões
e/ou metas pré-definidas.

Vantagens Limitações
Índices

Tornar possível a obtenção de mensagens
claras com a a vantagem de se ter uma
visão em relação ao desenvolvimento
sustentável, mostrando onde o
desempenho está especialmente fraco ou
forte

Um número agregado é mais difícil para
avaliar a qualidade, uma vez que a
agregação esconde partes individuais de
um indicador

Um índice de desenvolvimento
sustentável pode competir com o PIB na
comunicação para o público em geral
sobre o bem-estar material

A agregação pode tornar-se um pouco
ambígua quando itens com unidades
diferentes são adicionados juntos

Índices exploram a relação entre as
variáveis que estão no interior dos links
íntrinsecos para o desenvolvimento
sustentável

A agregação é, em geral, difícil de ser
conseguida de maneira clara e não
ambígua, uma vez que ela demanda um
peso nos itens que são difíceis de valorar
Um número agregado pode ser bom para
comparações entre países, ou regiões, mas
não têm necessariamente um valor
funcional como ferramenta política
Os indicadores compostos podem induzir
à políticas erradas se forem mal
construídos ou mal interpretados

Fonte: Direcção Geral do Ambiente, 2000, Segnestam, 2002; European Comission, 2005
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Feita esta introdução dos fatores importantes que devem ser considerados na construção de

indicadores, a seguir são apresentadas algumas metodologias de construção de indicadores

utilizadas no mundo.

3.3 – Principais sistemas de indicadores propostos na literatura

De acordo com Segnestam, 2002 os sistemas de indicadores podem ser estruturados de três

formas:

• Estrutura baseada em projetos – onde são propostos indicadores de entrada e de saída

para a execução do projeto que objetiva um fim específico. Esse modelo estrutural é

amplamente utilizado em operações do Banco Mundial.

• Estrutura para análise em nível internacional, regional e nacional –  a primeira versão

dessa estrutura foi proposta pela OECD com os indicadores desenvolvidos em três

direções: pressão-estado-resposta, conhecido como modelo PER.

• Estrutura baseada em temas – onde são propostos indicadores para temas como

ambiental, econômico, social e institucional. Esse modelo estrutural foi desenvolvido

pelas Nações Unidas que estabeleceu indicadores organizados por temas e sub-temas.

A OECD foi a pioneira no desenvolvimento de indicadores ambientais, ao criar em 1990

um programa específico de indicadores ambientais, inserindo a preocupação ambiental na

área econômica. Com a publicação do volume “Core Set of Environmental  Indicators” em

1993 a OECD estrutura o modelo PER (Pressão-Estado-Resposta). Esse modelo será

comentado mais detalhadamente adiante.

Em 1995 a ONU (CDS) inicia seus trabalhos com indicadores, publicando em 1998 uma

seleção de 134 indicadores utilizando como marco ordenador uma variante do PER que é

o FER, Força-Motriz-Estado-Resposta. Esses indicadores foram publicados.no livro

“Indicators of Sustainable Development - Framework and Methodologies”, conhecido

como Livro Azul.

Em 2001 a CDS publica um novo trabalho “Indicators of  Sustainable Development –

Framework and Methodologies” com os indicadores revisados e totalizando 57 e um marco

ordenador baseado em dimensões, temas e subtemas.

Os Indicadores Ambientais e de Sustentabilidade desenvolvidos para América Latina e

Caribe através de um projeto elaborado pelo CIAT, Banco Mundial e Pnuma de 1995 a
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1997 utilizam um marco ordenador próprio Pressão-Estado-Impacto/Efeito-Resposta (P-E-

I/E-R).

Os sistemas mais utilizados são discutidos a seguir.

3.3.1 - Sistema de Indicadores da OECD

O primeiro grande marco na elaboração de indicadores de sustentabilidade foi apresentado

pela OECD  com a criação de Indicadores de Meio Ambiente.

A OECD elenca três critérios básicos para seleção de indicadores ambientais,

fundamentados na premissa de se escolher indicadores que atendam um critério geral para

seleção e validação. São eles:

• ter relevância política e utilidade para usuários;

• ser analiticamente sólido e

• ser facilmente mensurável.

Quando a OECD estruturou os indicadores segundo temas ambientais, os resultados

ultrapassaram os objetivos iniciais de desempenhos ambientais, criando-se assim uma base

para a elaboração de indicadores de sustentabilidade ambiental.

A estrutura assim montada é conhecida como modelo PER. O modelo PER, Pressão-

Estado-Resposta (PSR, Pressure-State-Response) (Figura 3.2), desenvolvido e

recomendado originalmente pela OECD (1993), foi adotado como marco ordenador para

apresentar indicadores ambientais. Esse modelo, assenta-se sobre a noção de causalidade

das pressões que as atividades antrópicas exercem sobre o meio ambiente, modificando a

qualidade e a quantidade dos recursos naturais (o estado do meio ambiente). Como

resposta à essas alterações ambientais, a sociedade adota medidas de políticas de meio

ambiente, econômicas e setoriais.

Os indicadores são classificados em três categorias:

• indicadores de pressão - tratam de responder perguntas sobre as causas do problema.

Indicadores desta natureza incluem emissões e acumulação de rejeitos.
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• indicadores de estado - respondem sobre o estado do ambiente. Estes indicadores

incluem  qualidade do ar urbano, a qualidade das águas subterrâneas, as mudanças  de

temperatura, as concentrações  de substâncias tóxicas e o número de espécies em

perigo.

• indicadores de resposta - tratam de responder perguntas sobre o que se está fazendo

para resolver o problema. Indicadores deste tipo incluem os compromissos

internacionais ou taxas de reciclagem ou de eficiência energética.

O modelo PER conseguiu evidenciar estas ligações, entretanto ele tende a sugerir uma

linearidade nas relações na interação da atividade humana e meio ambiente. No meio

ambiente, no entanto, as relações dentro dos ecossistemas e dentro das interações meio

ambiente-economia são bem mais complexas.

Figura 3.2 – Modelo PER (Pressão-Estado-Resposta)

Fonte: OECD, 2003

O trabalho da OECD em indicadores ambientais iniciou-se em 1990, com diversas

categorias de indicadores. São eles:
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1 – Indicadores Ambientais “CORE”

Publicados regularmente pelos países membros da OECD. Servem para auxiliar na direção

do progresso ambiental e na análise das políticas ambientais. São em torno de 50

indicadores que cobrem as questões referentes aos principais problemas ambientais dos

países da OECD. Os indicadores são classificados seguindo o modelo PER. (OECD, 2003)

Os indicadores “CORE”  atuam nas seguintes áreas:

• Mudanças climáticas

• Depleção de camada de ozônio

• Eutrofização

• Acidificação

• Contaminação tóxica

• Qualidade ambiental urbana

• Biodiversidade

• Paisagens culturais

• Resíduos

• Recursos Hídricos

• Recursos Florestais

• Recursos Pesqueiros

• Degradação do solo  (desertificação & erosão)

• Recursos Materiais

• Sócio-econômico, setorial e indicadores gerais

2 - Indicadores Ambientais “KEY”

Trata-se de um número reduzido de indicadores selecionados do conjunto de indicadores

“CORE” totalizando em geral, de 10 a 13 indicadores. São indicadores para informar o

público em geral e para os tomadores de decisão. Os países da OECD atualizam esses

indicadores anualmente.
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O quadro 3.3 apresenta os indicadores “KEY”  e suas áreas de atuação.

Quadro 3.3 – Indicadores “KEY” da OECD
Áreas de atuação Indicadores

Mudanças climáticas Intensidade de CO2 e gases do efeito estufa

Depleção da camada de ozônio Substâncias depletoras da camada de ozônio

Poluição do ar Intensidade de emissão de SOx e NOx

Geração de Resíduos Intensidade de geração de resíduo municipal

Qualidade da água Taxa de conexões em rede de água tratada

Recursos hídricos Intensidade de uso dos recursos hídricos

Recursos florestais Intensidade de uso dos recursos florestais

Recursos de pesca Intensidade de uso dos recursos de pesca

Recursos de energia Intensidade de uso de energia

Biodiversidade Espécies ameaçadas
Fonte: OECD, 2004

3 – Indicadores Ambientais Setoriais

São projetados para auxiliar a integração das questões ambientais nas políticas setoriais.

Cada conjunto de indicadores foca um setor específico (transporte, energia, agricultura,

etc). Os indicadores são classificados seguindo um modelo PER ajustado, refletindo as

tendências setoriais e padrões de significância ambiental, suas interações com o meio

ambiente (incluindo aspectos positivos e negativos) e as considerações políticas e

econômicas relacionadas.

Os indicadores são selecionados e as tabelas são montadas de acordo com o setor. Tem-se

as seguintes tabelas de acordo com o quadro 3.4.
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Quadro 3.4 – Tabelas de indicadores setoriais da OECD

Tabela / Setor Itens
Transporte
Energia
Agricultura
Consumo sustentável
familiar
Turismo

• Tendências setoriais e padrões de
significância ambiental

• Interações com o meio ambiente
• Aspectos políticos e econômicos

Fonte: Confecção própria

4 - Indicadores derivados de contabilidade ambiental

São projetados para auxiliar a integrar nas políticas de gerenciamento econômico e de

recursos, as questões que dizem respeito ao ambiente.

Não existe um modelo único para contabilidade ambiental, mas vários enfoques de acordo

com a proposta. O enfoque pode ser:

• Ajuste da conta econômica nacional;

• Conta satélite;

• Conta do meio ambiente e dos recursos naturais.

5 - Indicadores Ambientais “decoupling”

São indicadores que medem a quebra da relação entre a pressão ambiental e o crescimento

econômico. Em conjunto com outros indicadores usados nos países da OECD, eles são

valiosas ferramentas para se determinar se os países estão no rumo do desenvolvimento

sustentável.

O termo decoupling trata da quebra na ligação entre comprometimento ambiental e os bens

econômicos. Ele refere-se a uma taxa do crescimento relativo de uma pressão direta no

ambiente e de uma variável econômicamente pertinente para qual existe uma união de

causalidade.

Decoupling acontece quando a taxa de crescimento da pressão ambiental (EP) é menor que

sua força motriz econômica (DF) em um determinado período de tempo. O decoupling é

dito absoluto quando a variável ambiental está estável ou decrescendo enquanto a variável

econômica está crescendo. O decoupling é relativo quando a variável ambiental está

aumentando, mas a uma  razão menor que a variável econômica.

Cada item apresenta
uma série de
indicadores
específicos do setor
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O conceito de decoupling entretanto, não tem nenhuma ligação direta com a capacidade do

ambiente para sustentar, absorver  ou resistir à pressões de vários tipos.Uma interpretação

mais significativa da relação entre a EP ambiental e a DF econômica irá requerer

informações adicionais. A relação entre as variáveis ambientais e econômicas é

freqüentemente mais complexa. A maioria das DF econômicas tem efeitos ambientais

múltiplos, e a maioria das variáveis EP é gerada através de múltiplos DF que, em troca, são

afetados pelas respostas da sociedade. As variações no decoupling podem incluir mudanças

na balança econômica, nos padrões de consumo, e na estrutura econômica, incluindo até

que ponto a demanda é satisfeita, se através de produção doméstica ou por meio de

importações. Outros mecanismos nessa cadeia causal incluem a adoção de tecnologia mais

limpa, a produção de alta qualidade, e a limpeza total de poluição e tratamento dos resíduos

da produção.

Todos esses  sistemas de indicadores são fortemente relacionados entre si; o sistema

“Core” representa um conjunto mínimo comum, que fornece a base para os conjuntos

menores dos indicadores “Key”,  que são usados com a finalidade de comunicação pública.

Os países são encorajados à adaptá-los às suas circunstâncias nacionais.

A seguir o Quadro 3.5 adaptado da OECD (2003), apresenta um resumo dos indicadores

utilizados por esta organização.
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Quadro 3.5– Indicadores ambientais utilizados pela OECD

Indicadores KEY Indicadores CORE Indicadores Setoriais - SEI Decoupling Ambiental

Proposta

• Fornecer uma visão das

questões chave  ambientais e as

tendências relacionadas em

países da OECD

• Manter o rumo do progresso

ambiental e os fatores envolvidos

e monitorar as políticas

ambientais

• Promover e monitorar a

integração em relação às

questões ambientais quando

políticas são formuladas e

implementadas

• Medir o decoupling das

pressões ambientais do

crescimento econômico

Características

e cobertura

• Reduzido número de

indicadores selecionados do

conjunto CORE da  OECD

• Comum para os países

membro da OECD

• Número limitado de

indicadores (em torno de 50)

• Comum para os países

membro da OECD

• Comum para diferentes

usuários e conjunto de

indicadores

• Ser adaptado pelos países

para satisfazer suas

características nacionais

• Grande número de

indicadores

• Um conjunto específico de

indicadores para cada setor

• Suplemento para os

indicadores CORE

• Setores cobertos: energia,

florestal, agricultura, consumo

residencial, turismo

• Indicadores derivados de

outros conjuntos da OECD e da

contabilidade ambiental

• Para serem usados em

conjunto com outros

indicadores

Abrangência

• Indicadores de nível

nacional para uso em trabalhos

internacionais

Indicadores de nível nacional para uso em trabalhos internacionais

Sub-nacional e/ou ir além de possíveis análises setoriais

• Nível nacional e setorial –

indicadores específicos para

uso em trabalhos internacionais
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Indicadores KEY Indicadores CORE Indicadores Setoriais - SEI Decoupling Ambiental

Estrutura

• Modelo PER

• Questões chave em países

da OECD com respeito a

poluição de recursos e bens

naturais

• Modelo PER

• Questões CORE refletindo:

- Ambiental nos países da OECD

- Sócio-econômica e setoriais

• Estrutura de análise política

pelo modelo PER ajustado

(tendência setorial de

significância ambiental,

interações com o ambiente,

aspectos políticos e econômicos)

• Modelo PER

Principais

publicações

• Key environmental

indicators (desde 2001)

• Core set (1994, 1998, 2001)

• Core set – synthesis report

(1993)

• Preliminary set (1991)

• Transport energy (desde

1993)

• Agriculture (por JWP, desde

1997)

• Household consumption

(1999)

• Decoupling indicators

(2002)

Fonte: Adaptado de OECD, 2003
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Os resultados do trabalho da OECD têm influenciado atividades similares em países e

organizações internacionais. As agências internacionais UNSTAT e EUROSTAT

compartilham o modelo PER com alterações. Dependendo da proposta para qual o modelo

PER é usado, ele pode facilmente ser ajustado para descrever maiores detalhes ou para

características específicas.

Como exemplo da versão PER ajustada está o modelo Força Motriz-Estado-Resposta

(DFSR, Driving force-State-Response), utilizado pela Comissão para o Desenvolvimento

Sustentável  (UNCSD) das Nações Unidas no seu trabalho sobre indicadores de

desenvolvimento sustentável, elaborado em cooperação com a OECD.

A agência ambiental européia EEA (European Environment Agency) utiliza uma outra

versão do PER, que é o modelo Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (DPSIR,

Driving force-Pressure-State-Impact-Response ).

Outros trabalhos em cooperação têm acontecido, com a (UNEP) através do Programa

Ambiental das Nações Unidas, com o Banco Mundial, com a Agência Ambiental Européia

(EEA) e com um grande número de institutos internacionais. Assim o trabalho de

cooperação é essencial para se alcançar sinergias, auxilia a identificar situações comuns e

clarear propostas específicas de iniciativas diversas. A cooperação e troca de experiência

está ocorrendo também com países fora da OECD, em particular com a Rússia e a China.

3.3.2 – Sistema de Indicadores da Organização das Nações Unidas - ONU

Em 1995, a Commission on Sustainable Development (CSD) da ONU aprovou um

programa de trabalho com o objetivo principal de elaborar indicadores de desenvolvimento

sustentável, atendendo ao disposto na Agenda 21. As Nações Unidas através dessa

comissão, liderou um movimento internacional que reuniu governos nacionais, instituições

acadêmicas, organizações não-governamentais, organizações do sistema das Nações Unidas

e especialistas de todo o mundo, para trabalhar no sentido da elaboração de indicadores de

desenvolvimento sustentável. (UNCSD, 2000)

Em 1993 a OECD havia publicado o seu conjunto de indicadores principais (OECD, 2003).

Esta foi a principal influência das listas de indicadores de sustentabilidade publicadas pela

UNCSD em 1996, como primeira resposta à demanda da Agenda 21. A estrutura utilizada
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foi a DSR, uma variação da estrutura PER da OECD, onde o termo Pressão foi substituído

por Força Motriz (driving force), a fim de acomodar com mais precisão os indicadores

sociais, econômicos e institucionais.

Modelo drivin force–state-response, difere-se do PER por descrever tanto impactos

positivos como negativos, como é normalmente o caso dos indicadores sociais, econômicos

e institucionais. É formado por uma matriz que incorpora horizontalmente os três tipos de

indicadores força motriz-estado-resposta (driving force-state- response) e, verticalmente,

as diferentes dimensões do desenvolvimento sustentável (aspectos econômicos, sociais,

institucionais e ambientais).

Este é um dos métodos mais conhecidos dentre os que procuram integrar as diversas

dimensões do desenvolvimento sustentável e foi adotado como uma ferramenta capaz de

organizar informações sobre o desenvolvimento. O documento publicado foi o Indicators

of Sustainable Development: Framework and Methodologies, conhecido como “Livro

Azul”, fruto de cooperação e construção de consenso dos diversos participantes. Este

trabalho inicial compreendeu um conjunto de 134 indicadores, organizados dentro do

marco ordenador de força motriz-estado-resposta, com suas correspondentes fichas

metodológicas e diretrizes para sua utilização, cuja finalidade foi auxiliar a compreensão

das várias dimensões do desenvolvimento sustentável e as complexas relações que ocorrem

entre elas. A publicação do “Livro Azul”, foi acompanhada de um convite para que as

nações ganhassem experiência com o uso de indicadores, fazendo um teste piloto, usando

e experimentando os indicadores, para avaliar sua aplicabilidade de acordo com as

prioridades e metas nacionais em relação do desenvolvimento sustentável, propondo

mudanças no conjunto e na estrutura organizacional.

Entre 1996 e 1998, 22 países (incluindo o Brasil) de todas as regiões geográficas do mundo,

participaram voluntariamente da etapa de testes.

A fase de testes foi oficialmente concluída em dezembro de 1999 com o International

Workshop on CSD Indicators of Sustainable Development. O encontro forneceu um forum

para avaliação dos indicadores de desenvolvimento sustentável, sua aplicabilidade e

utilidade na sustentação de tomadas de decisão a nível nacional, e serviu com um local de

trocas de informações a nível nacional, regional e global sobre indicadores de
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sustentabilidade e seu uso prático. Os países participantes do teste concluíram que a

estrutura de indicadores DSR elaborada, embora satisfatória no contexto ambiental, não  era

apropriada para as outras dimensões (econômica, social e institucional)  do

desenvolvimento sustentável.

Todas as informações relevantes obtidas no programa de teste foram incluídas nos

relatórios e foram compiladas em um banco de dados, que serviu como ferramenta para

uma revisão analítica dos indicadores e de sua estrutura.

Em 2000, após análise do teste piloto, foi publicada uma versão definitiva com 57

indicadores, com os indicadores estruturados em temas. Este relatório fornece uma

detalhada descrição dos temas e sub-temas chave do desenvolvimento sustentável e a CSD

enfoca o desenvolvimento de indicadores de desenvolvimento sustentável para uso em

processos de tomada de decisão a nível nacional. O relatório também propõe uma nova

estrutura e um conjunto de indicadores “core” que são disponibilizados aos países membro

servindo com ponto de partida para auxiliá-los a medir seu progresso em direção ao

desenvolvimento sustentável. Ao estimular o uso dos indicadores por outros governos

pretende-se que cada país seja capaz de identificar e ajustar os indicadores às suas próprias

condições, prioridades e capacidades. (UNCSD, 2001)

O processo de estruturação dos indicadores pelas Nações Unidas

Cada estágio na evolução da organização dos indicadores em temas considerou

cuidadosamente as prioridades e experiências dos países testados. Um sumário com essas

prioridades foi agrupado de acordo com as dimensões do desenvolvimento sustentável.

Observou-se  que nem todas as prioridades estão refletidas na Agenda 21. Tais prioridades,

incluem por exemplo, elementos significantes para a sustentabilidade como: crime,

transporte e energia. Além disso está claro que um modelo não pode capturar

completamente todos os temas ou complexidades do desenvolvimento sustentável. Os

usuários devem ficar cientes que elementos como mineração, turismo, qualidade de água

subterrânea e biotecnologia, por exemplo, não estão especificamente representados na

estrutura. Para algumas dessas áreas, a dificuldade principal está na ausência de um

indicador satisfatório e significativo, com metodologia definida para aplicação em nível

nacional. Em outros casos, houve um desejo de limitar o número de indicadores “core”,
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de forma a se obter uma avaliação sintética à nível de país, do progresso do

desenvolvimento sustentável.

A tabela 3.1 apresenta a relação de temas prioritários sugeridos pela CSD após a avaliação

dos resultados do teste piloto. O Anexo II.2 apresenta a relação dos indicadores associados

a cada tema.

Tabela 3.1 - Temas prioritários para avaliação do desenvolvimento sustentável,

segundo a CSD

Social Ambiental
Educação Água de superfície/subterrânea
Emprego Agricultura/ abastecimento seguro de

alimentos
Saúde/abastecimento de água/ esgoto Urbanização
Moradia Zonas costeiras
Bem estar e qualidade de vida Meio ambiente marinho/proteção de coral

de recifes
Herança cultural Pesca
Pobreza/distribuição de renda Biodiversidade/biotecnologia
Crime Gerenciamento sustentável de florestas
População Poluição do ar/ cama da de ozônio
Valores sociais e éticos Mudanças climáticas/ elevação do nível

do mar
Papel da mulher Sustentabilidade no uso dos recursos
Acesso à terra e aos recursos Turismo sustentável
Estrutura comunitária Capacidade de suporte restrita
Eqüidade/exclusão social Mudança no uso da terra

Econômico Institucional
Dependência econômica/dívida/ODA(*) Integração nas decisões políticas
Energia Capacidade de construção
Consumo e modelo de produção Ciência e tecnologia
Gestão de resíduos Consciência pública e informação
Transportes Convenções internacionais e cooperação
Mineração Governança/posição da sociedade civil
Estrutura econômica e desenvolvimento Sistema institucional e legislativo
Comércio Prevenção de desastres
Produtividade Participação pública

Fonte: UNCSD, 2001
(*) Official Development Assistance

3.3.3 - Sistema de Indicadores do Banco Mundial

O Banco Mundial produz e compila dados sobre tendências econômicas, bem como um

vasto conjunto de outros indicadores. Seu relatório World Development Indicators é fonte

primária para várias publicações regulares no tema indicadores. Além disso, o Banco
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Mundial trabalha em parceria com a OECD, as Nações Unidas, e outras agências no sentido

de divulgar dados e estatísticas que sirvam como suporte na avaliação do desenvolvimento.

Os indicadores estão apresentados no Anexo II.3.

Os primeiros trabalhos do Banco Mundial considerando o meio ambiente foram: em 1995

o relatório Monitoring Environmental Progress com indicadores monetizados para avaliar

a  sustentabilidade dos países, e em 1996 o trabalho Sustainability and the health of

nations, que utilizou o esquema PSR enfocando como capitais mais importantes para

determinar a riqueza de um país o ativo produzido, o capital natural e os recursos humanos.

Esses trabalhos do Banco Mundial de desenvolvimento de indicadores relacionam a riqueza

de um país no longo prazo com a manutenção dos estoques de capital social, artificial e

natural, de forma que crescimento econômico do país possa ser mantido. (Martinez, 2001)

Continuando os trabalhos de indicadores o Banco Mundial reconhece que são necessários

metas de sustentabilidade, e passa a trabalhar com indicadores de desempenho,

distinguindo-os dos indicadores descritivos do enfoque tradicional. Os indicadores de

performance ajudam a medir a distância das condições ambientais em relação às metas

políticas estabelecidas ou limites técnicos.

Desde a Conferência do Milênio, a idéia de se trabalhar em direção à metas específicas tem

evoluído para uma estratégia geral de gerenciamento, no sentido de se obter resultados

positivos no processo de desenvolvimento. Os países estão trabalhando para cumprir as

metas de desenvolvimento do milênio, e para isso estão monitorando seus próprios

resultados usando uma variedade de indicadores econômicos e sociais. A necessidade de

se produzir dados de qualidade tem motivado as agências nacionais e internacionais

produtoras de estatísticas.  (UNCSD, 2001a)

Nos últimos 10 anos o Banco Mundial publica o relatório World Development Indicators

(WDI), a principal compilação anual de dados sobre desenvolvimento. A publicação de

2006 inclui mais de 900 indicadores organizados em 6 seções: Visão do Mundo, Pessoas,

Meio Ambiente, Economia, Mercados e Nações e Conexões Globais. (web.worldbank.org,

acesso dez. 2007)
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Outros trabalhos do Banco Mundial em indicadores

• Indicadores de relevância política para gerenciamento de bacias hidrográficas

O Banco Mundial, o International Food Policy Research Institute, ProDesarrollo

Internacional e o governo da Costa Rica  desenvolveram um sistema de monitoramento de

bacias hidrográficas no oeste da Costa Rica. (Segnestam, 2002)

O sistema de monitoramento consiste em três componentes: um modelo que identifica as

causas de um problema emergente e avalia opções alternativas para solucioná-los, uma

estrutura institucional que discute como as instituições envolvidas afetam e são afetadas

pelo sistema de monitoramento proposto, e, finalmente, um índice.

A parte principal do índice é desenvolvida de tal modo que é possível controlar custos e

ainda monitorar o desenvolvimento dentro da bacia. Isto torna-se  possível com o uso de

indicadores de diagnóstico da área e indicadores de alarme.

Nessa política, o sistema de monitoramento desenvolvido para a bacia na Costa Rica, os

indicadores de diagnóstico também são usados em um modelo econômico, que usa os

indicadores como base para a avaliação e comparação de respostas potenciais. Os

resultados do monitoramento ao sinalizarem com o alarme e os indicadores de diagnóstico

permitem sua utilização de formas mais diretas e rápidas. As possibilidades de agir

diretamente nos resultados do monitoramento dependem das capacidades das instituições

e do sistema de monitoramento que essas instituições selecionaram.

Para demonstrar a interação entre o alarme e os indicadores de diagnóstico, a questão da

salinidade no solo nas terras a jusante das áreas da bacia  na Costa Rica pode ser usada.

• Colaboração do Banco Mundial com a comunidade internacional para desenvolver

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável

Desenvolver  IDS a nível internacional não pode ser caracterizado como uma tarefa fácil.

Em 1996, a OECD iniciou esforços para construir indicadores para o então chamado Metas

Internacionais de Desenvolvimento - International Development Goals (IDGs) -,

convidando o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional para serem parceiros

neste trabalho.
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Nos quatro anos seguintes, cinco grupos de trabalho discutiram indicadores para temas

como pobreza, educação, gênero, mortalidade infantil, saúde materna, HIV/AIDS, malária

e outras doenças, meio ambiente, e sociedade global. (Segnestam, 2002)

No último estágio, o nome dos objetivos mudou de IDGs para Metas de Desenvolvimento

para o Milênio  (MDMs) -  MDGs (Millennium Development Goals).

Cada meta tem um número de alvos identificados, que são mais específicos em suas

características. O grupo de trabalho em indicadores ambientais concordou com nove

indicadores para serem incluídos no conjunto que irá monitorar as MDMs. São eles:

• Proporção de área de terra coberta por floresta;

• Razão de área protegida para manter diversidade biológica por superfície de área;

• Uso de energia (kg óleo equivalente) por $1 GDP – produto doméstico bruto (PPP –

paridade do poder de compra);

• Emissões de dióxido de carbono (per capita);

• Consumo CFCs,  depleção da camada de ozônio (toneladas de ODP – potencial de

destruição da camada de ozônio);

• Proporção da população que usa combustíveis sólidos;

• Proporção da população urbano e rural com acesso a água potável;

• Proporção da população urbana com acesso ao serviço de saneamento;

• Proporção da população com acesso ao direito de posse (próprio ou alugado).

Os nove indicadores foram selecionados de acordo com vários critérios, dos quais o mais

importante era que eles capturassem problemas ambientais importantes, que fossem

pertinentes para a maioria dos países no mundo (incluindo países desenvolvidos), e cujos

dados fossem disponíveis (coletar novos dados estava além da extensão do projeto). Além

disso, havia um limite de quantos indicadores ambientais poderia ser incluído no total de

indicadores para o MDMs.

O conjunto central de indicadores será usado em nível global para monitorar o desempenho

e ajustar estratégias no desenvolvimento quando necessário.

Os Indicadores Mundiais de Desenvolvimento, World Development Indicators, publicados

anualmente pelo Banco Mundial, tornam acessível a informação para o mundo.
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Outras iniciativas em indicadores ambientais onde o Banco Mundial está envolvido

• Environmental Economics and Indicators Unit  (EEI) - foram formados no final de

1995 como uma resposta à crescente demanda nessa área. EEI está envolvido em vários

projetos de indicadores, dentro e fora do Banco Mundial. Alguns exemplos desses projetos

em andamento são:

• Riqueza estimada e poupança verdadeira - Essas estimativas são combinadas na

construção de um indicador sintético que mede os fatores econômicos e ambientais.

• Assistência estratégica aos países (Country Assistance Strategies - CAS ) e meio

ambiente – visa melhorar o fluxo ambiental pelo desenvolvimento de indicadores

ambientais.

• Indicadores de Desempenho Ambiental - conjunto de indicadores usados para

monitorar desempenho e impacto de projetos.

• Indicadores de desenvolvimento mundiais (World Development Indicators - WDI) -

Conjunto de 600 indicadores organizados em 6 seções.

• Indicadores na web - projeto de indicadores desenvolvido no BM. Serão apresentados

em listas cobrindo diferentes setores e temas transversais para serem colocados disponíveis

na internet tão logo seja possível.

• Outras iniciativas dentro do Banco Mundial

Várias outras iniciativas relacionadas a indicadores estão em andamento no BM. Entre

essas existem trabalhos em Indicadores de Qualidade da terra e o banco de dados de vida

na África. (Segnestam, 2002 a)

• Indicadores de Qualidade de terra (Land Quality Indicator – LQI) - O programa LQI

é uma importante contribuição em direção ao gerenciamento mais sustentável da terra, água

e recursos biológicos no mundo.

• Banco de dados África viva (Africa Live Database - LDB)  - O Banco de dados África

viva (LDB) fornece aos usuários os mais recentes dados do desenvolvimento. Ele consolida

informações macroeconômicas com séries históricas setoriais em um único banco de dados.
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• Colaboração com outras organizações

O Banco Mundial também age em colaboração com outras organizações no trabalho de

indicadores ambientais.

• Metas de Desenvolvimento internacionais (International Development Goals) – Em

1996 a OECD/DAC – Development Assistance Committee, iniciou um projeto chamado

"Compartilhando o Século 21". Parte do projeto era desenvolver um conjunto de

indicadores para medir o progresso em direção ao desenvolvimento sustentável. O Banco

Mundial junto com OECD/DAC, a ONU, WRI e representantes nacionais, propôs um

grupo de indicadores ambientais a ser incluído no conjunto dos indicadores. Foram aceitos

seis indicadores, enquanto ainda estão sendo discutidos indicadores para o ambiente

marinho, qualidade de ar, e uso de terra.

• Indicadores de sustentabilidade rural (Rural sustainability indicators) -  Este projeto

que é uma colaboração entre CIAT, UNEP e o Banco Mundial tem como seu objetivo

desenvolver, testar e aprimorar indicadores ambientais, de qualidade da terra e outros

indicadores relacionados e ferramentas de informação em um sistema de informações

geográficas (GIS), de interface amigável com o usuário para integrar considerações de

sustentabilidade rural dentro de políticas de planejamento e melhorar o gerenciamento

ambiental em diferentes escalas nos países da América Central.

• Indicadores de Desenvolvimento sustentável para o Caribe (Sustainable

Development Indicators for the Caribbean) - O Banco de Desenvolvimento caribenho foi

anfitrião de um seminário em indicadores de desenvolvimento sustentável em outubro de

1998. O objetivo do seminário foi identificar indicadores relevantes para os países

caribenhos, uma vez que os conjuntos globais de indicadores frequentemente  não refletem

os  problemas prioritários para muitos desses países.

• Síntese de indicador na web (Indicator compendium on the web) - A síntese de

Iniciativas de Indicador de Desenvolvimento Sustentável e o site de Publicações fornece

uma avaliação das iniciativas em indicadores de desenvolvimento sustentável que são

levados fora dos níveis internacional, nacional e provincial/territorial/local. Foi preparado
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pelo International Institute for Sustainable Development (IISD), Environment Canada,

Redefining Progress, e o Banco Mundial.

• Avaliação de milênio (Millennium Assessment) - O World Resources Institute (WRI)

iniciou este projeto,  que tem como objetivo avaliar a condição dos ecossistemas do mundo.

O projeto ainda está em sua primeira fase e está desenvolvendo uma avaliação de protótipo

para ecossistemas de floresta.

• China - indicadores a nível municipal/provincial (China - indicators at

municipal/provincial level) - O EEI administrou um projeto em comum com o Chinese

State Environmental Protection Administration (SEPA) para desenvolver um conjunto de

indicadores de desenvolvimento sustentável. Os indicadores propostos cujo foco está no

desenvolvimento sustentável ao nível de cidade incluem indicadores ambientais,

econômicos e indicadores de sustentabilidade.

3.3.4 – Análise comparativa dos sistemas de indicadores da OECD, ONU e Banco

Mundial

Em relação aos indicadores, atualmente existe um consenso na comunidade internacional

sobre quais são os indicadores de desenvolvimento sustentável, embora  os mesmos estejam

sob constante avaliação por parte dos órgãos internacionais. No uso dos indicadores, as

especificidades ficam por conta da aplicação da escala geográfica e da escala de tempo. Em

geral, os indicadores não se diferenciam muito; os sistemas desenvolvidos irão focar alguns

itens conforme mostrado no quadro 3.6.

Quadro 3.6  - Sistemas de indicadores
ITENS OECD ONU BANCO MUNDIAL

Tipo do
indicador

Ambiental Desenvolvimento
sustentável

Desempenho

Enfoque Sustentabilidade
ambiental

Sustentabilidade
ambiental, social,
econômica e institucional

Sustentabilidade
econômica

Estrutura Pressão-Estado-
Resposta

Temas e sub-temas Pressão-Estado-Resposta

Cobertura
Internacional,
Regional,
Nacional, Setorial

Internacional, Regional
Nacional

Internacional, Regional,
Setorial, Local

Fonte: Confecção própria
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3.3.5 - Outros Sistemas

• CEPAL - Comision Económica para America Latina y el Caribe

A CEPAL segue a orientação do ONU no desenvolvimento de IDS. Através da sua

División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos e do projeto “Sustainability

Assessment in Latin America and the Caribbean”, tem acompanhado o desenvolvimento

dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável nesses países. A publicação “Indicadores

de Sostenibilidad Ambiental y de Desarrollo Sostenible: estado del arte y perspectivas” faz

uma extensa apresentação do tema, apresentando as principais iniciativas de

desenvolvimento e implementação de indicadores de sustentabilidade ambiental e de

desenvolvimento sustentável no mundo, que podem ser relevantes para os países

latinoamericanos e caribenhos.  (Martinez, 2001)

Na América Latina, México, Chile, Costa Rica, Colômbia, Brasil, Nicarágua e Argentina

conseguiram trabalhar e desenvolver seus indicadores de desenvolvimento sustentável.

• Argentina

A Argentina lançou a publicação Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible

República Argentina em agosto de 2005, através do Ministerio de Salud y Ambiente da

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Trata-se do resultado iniciado em 2004

de uma tarefa em conjunto com as cidades, a sociedade civil e o setor privado para

confecção da Agenda Ambiental Nacional.

O marco conceitual utilizado neste país foi àquele desenvolvido pela CEPAL

(http://www.eclac.cl/dmaah/proyectos/esalc/) para o projeto ESALC (Avaliação da

Sustentabilidade na América Latina e no Caribe), que se baseia no conceito de um sistema

sócio-ecológico, que considera quatro subsistemas principais: social, econômico,

institucional e ambiental. Estes subsistemas se correspondem com as quatro dimensões

básicas do desenvolvimento sustentável, conforme preconizado pela Comissão de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD 1996, UNCSD 2001).

No subsistema social estão incluídas as variáveis da qualidade de vida: satisfação das

necessidades materiais e não materiais) do ser humano, da renda e sua distribuição e dos

aspectos demográficos.
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No subsistema econômico estão incluídas a produção e o consumo de bens e serviços, o

comércio, o estado geral da economia, a infraestrutura, os assentamentos humanos

(ambiente construído) e os rejeitos gerados pelo consumo e pela produção.

No subsistema institucional estão incluídas as instituições formais e informais da

sociedade, as leis e regulações e as políticas. Também inclui as estruturas e os processos

sociais principais (agentes sociopolíticos, processos políticos, estruturas de poder), o

conhecimento e os valores da sociedade.

No subsistema ambiental estão incluídas o ambiente natural em seus aspectos de recursos

naturais, processos ecológicos, condições de suporte de vida e a biodiversidade.

• Brasil

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consolidou um conjunto

de indicadores inspirado na proposta das Nações Unidas. Os indicadores foram organizados

seguindo o marco ordenador proposto pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável -

CDS, das Nações Unidas, que os organiza em quatro dimensões: Ambiental, Social,

Econômica e Institucional.

A primeira publicação ocorreu em 2002 com um total de 50 indicadores divididos em 19

indicadores na dimensão social, 17 na dimensão ambiental, 10 na dimensão econômica e

4 na dimensão institucional. Em 2004, foi publicada uma nova versão com os indicadores

revisados e atualizados. Nesta nova publicação foram considerados 59 indicadores, a

maioria correspondente à atualizações da primeira versão, sendo alguns condensados em

um único indicador, outros ampliados, dois suprimidos e três substituídos. Como o tema

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável é um processo dinâmico com constante

avaliação, atualização e revisão, atualmente, o IBGE está trabalhando para divulgar a nova

série de indicadores.

• México

O México iniciou o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade em 1994,

trabalhando tanto na linha de indicadores ambientais como nos indicadores de

desenvolvimento sustentável. Seguindo o esquema PER da OECD, o México desenvolveu

um trabalho de indicadores para avaliar seu desempenho ambiental.
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Em 1999, o México apresentou um conjunto de indicadores de desenvolvimento

sustentável, baseado nos 134 indicadores da ONU-CDS. Destes, o México elaborou 113,

sendo 39 classificados com o marco ordenador PER como Pressão, 43 de Estado e 31 de

Resposta. Dos indicadores propostos 97 seguiram a CDS e os demais foram indicadores

próprios. (Gonzalez,  2005)

3.4 - Os índices e as formas de agregação

Indicadores compostos ou índices são obtidos através de agregações matemáticas. A

literatura aponta prós e contras na elaboração de índices.

Várias são as técnicas para agregação de indicadores. A seguir são apresentadas algumas

delas. (Joint Research Centre, 2002)

• Análise de regressão linear múltipla

 O principal objetivo dos modelos de regressão é modelar o relacionamento entre diversas

variáveis preditoras e uma variável resposta.

A análise de regressão linear apresenta como resultado uma equação matemática que

descreve um determinado relacionamento. A equação pode ser usada para estimar, ou

predizer, valores de uma variável quando se conhecem ou se supõe conhecidos valores de

outra variável.

O modelo de regressão linear é dado por:

Yi = a + b1X1 + ...+ bnXn

Onde Yi é o indicador, a é uma constante, e b1 a bn são coeficientes de regressão (pesos)

dos sub-indicadores associados

• Análise do componente principal (ACP)

É um procedimento matemático que permite transformar um conjunto de p variáveis X1,

X2,..., Xn correlacionadas entre si, através de combinações lineares em outro conjunto

substancialmente menor de componentes de variáveis não correlacionadas.

O novo conjunto de variáveis é chamado de componentes principais, sendo apresentado em

ordem decrescente de importância, onde o primeiro componente principal contabiliza o

máximo possível da variabilidade dos dados originais e cada componente sucessor explica

o máximo da variabilidade remanescente e assim sucessivamente.

Tradicionalmente a Análise do Componente Principal (ACP) é representada em uma matriz

simétrica de covariância ou em uma matriz simétrica de correlação.
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Para a obtenção dos componentes principais , as variáveis observadas devem estar

mensuradas na mesma escala.

Para se achar o ACP é preciso encontrar o eigenvalue λj de uma matriz de C:

                                        c11        c12        c1p
                             C =     c21        c22        c2p
                                       …..
                                        cp1        cp2        cpp

onde a elemento da diagonal cii é a variância de Xi e cij é a covariância das variáveis Xi e

Xj. Os eigenvalues da matriz C são as variâncias dos componentes principais.

Uma importante propriedade dos eigenvalues é que a soma de seus valores é igual a soma

das variâncias das variáveis originais:

                                λ1 +  λ2  + ...+ λp = c11 + c22 +   + cpp

Esse método tem sido amplamente utilizado na construção de indicadores compostos ou

índices.

• Neutralização do efeito da correlação

Nesse método o primeiro passo é normatizar os indicadores pela subtração da média e

divisão pelo desvio padrão.  Os índices normatizados são chamados de X1, X2 (os

correlacionados) e Y. Um sub-índice X é computado como uma média de X1 e X2 por:

X = [2.(1+r)] –1/2 (X1 + X2), onde r é a correlação entre os coeficientes X1 e X2. O sub-

índice X e o indicador Y são finalmente combinados em um indicador composto da

seguinte maneira:

X = [2.(1+r)] –1/2 (X+ Y), onde r é o coeficiente de correlação entre X e Y.

A aplicação pode ser feita com qualquer número de indicadores sempre considerando os

pares.

Esse método foi aplicado para agregar três indicadores: PIB por empregado, PIB por pessoa

e taxa de desemprego para se obter o índice “Intensidade Relativa de problemas regionais

de uma comunidade” e foi aplicado pelas Comunidades Européias em 1984.

• Fronteira de eficiência

Esta técnica é mais conhecida pela sua aplicação em estudos de eficiência dos serviços

públicos.
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Trata-se de determinar a fronteira de eficiência que é a melhor localização entre diferentes

organizações trabalhando com diferentes indicadores. Assim, estar sobre a fronteira de

eficiência significa que a unidade organizada está usando a melhor prática dentre as outras,

isto é, a que melhor usa seus inputs para gerar seus outputs.

Para se obter a fronteira de eficiência utiliza-se a metodologia não-paramétrica, DEA (Data

Envelopment Analysis).

A Análise de Envoltória de Dados (DEA) é uma ferramenta matemática para a medida de

eficiência de unidades produtivas.

Storrie e Bjurek (2000) utilizaram esta técnica para comparar vários países em relação aos

indicadores taxa de desemprego e número de empregados. Os dados foram plotados em um

gráfico onde foram identificados os países dominantes ou seja, aqueles que são melhores

em ambos os indicadores. Esses países determinam a fronteira de eficiência através de uma

curva convexa. Para medir o desempenho relativo de cada país, em relação aos demais

países, mede-se a distância do raio da origem ao ponto onde se encontra o país; esse valor

chamamos de Y. Em seguida, mede-se a distância da origem desse país até a fronteira e

chamamos de X. A relação X/Y nos fornece o indicador composto, que é o valor relativo

do país analisado em relação aos países dominantes, que apresentam valor igual a 1,000.

Dessa forma, consegue-se criar uma hierarquização dos países em relação aos indicadores

escolhidos. Com dois indicadores o problema é facilmente identificado graficamente. Os

autores asseguram que a mesma idéia pode ser aplicada em qualquer número de dimensões.

• Analytic Hierarchy Process (AHP)

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) foi desenvolvido por Thomas L. Saaty

(1991), sendo atualmente um dos métodos de análise multicritério mais utilizados a nível

mundial, em processos de análise de decisão e planejamento.

O AHP se caracteriza pela capacidade de analisar um problema de tomada de decisão,

através da construção de níveis hierárquicos dos objetivos, critérios/indicadores e

alternativas consideradas no estudo. Posteriormente, conforme os grupos determinados na

estrutura hierárquica, realizam-se comparações entre pares de critérios/indicadores, quanto

à importância de cada critério/indicador em relação ao objetivo do trabalho, estabelecendo-

se matrizes de comparações paritárias onde ele representará, a partir de uma escala pré-
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definida, sua opinião sobre os elementos, comparados entre si, sob a ótica de um elemento

do nível imediatamente superior.

Nestas comparações, o método faz uso de uma escala única com valores que variam de

1 a 9, chamada "Escala Fundamental de Saaty" com o seguinte significado:

1 - os elementos A e B, quando comparados são de igual importância;

3 - o elemento A, quando comparado ao B, é um pouco mais importante;

5 - o elemento A, quando comparado ao B é muito mais importante;

7 - o elemento A, quando comparado ao B for claramente ou muito fortemente mais

importante do que este;

9 - o elemento A, quando comparado ao B for absolutamente mais importante do que

este;

2,4,6,8 - Interpolação da importância relativa dos valores acima segundo definições

intermediárias.

Genericamente, quando se comparam dois atributos, Ai em relação a Aj, se o julgamento

for 9, o gestor considera que o atributo Ai é extremamente mais importante que o atributo

Aj. Este mecanismo de avaliação subjetivo engloba as diversas percepções dos indivíduos,

que podem ser condicionados por seus valores e experiências profissionais. A escala

possibilita que o julgamento subjetivo seja transformado em um equivalente numérico que,

posteriormente, conduz a identificação de uma ponderação quantitativa absoluta.

A estrutura do Analytic Hierarchy Process permite uma simplificação no número de

comparações pareadas. Por exemplo, quando se compara o atributo Ai com o próprio

atributo Ai, a importância relativa é sempre equivalente a 1. Além disso, se é atribuído um

valor xij para a importância relativa de Ai em relação a Aj, a comparação inversa do

atributo Aj em relação ao atributo Ai implica uma importância relativa igual a 1/xij. Apesar

de constituir uma ponderação sujeita a críticas, principalmente no que se refere às

propriedades numéricas, através deste mecanismo, a inversão no equivalente numérico é

consistente com a noção intuitiva de que, se Ai é em algum grau mais importante que Aj,

então Aj é, no mesmo grau, menos importante que Ai.

Para ilustrar a utilização dos métodos de agregação de indicadores podemos citar os

seguintes exemplos de índices:
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Quadro 3.7 – Exemplos de índices e o método de agregação utilizado

Índice Número de
indicadores

Método de Agregação

Environmental
Sustainability
Index

22 indicadores
67 variáveis

Média dos 22 indicadores normalizados e então
convertidos para um valor percentual padrão

Human
Development Index 3 indicadores Média aritmética dos 3 indicadores

Overall Health
System Attainment 5 indicadores

Foram dados pesos aos indicadores baseado em
pesquisa de preferência. Os indicadores são
colocados em uma escala entre 0 e 100 e
posteriormente somados.

Index of
sustainable and
economic welfare

20 indicadores Média aritmética dos indicadores considerando os
sinais positivos e negativos.

Environmental
Policy Performance
Indicator

6 temas com
diversos

indicadores

Cada tema é expresso em termos de pressão
ambiental e a agregação para obtenção do índice é
feita por adição.

Fonte: Joint Research Centre, 2002

3.4.1 - Índice de Sustentabilidade Ambiental

O Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI – Environmental Sustainability Index)  foi

desenvolvido pelas universidades de Yale (Yale Center for Environmental Law and Policy)

e Columbia (Columbia University Center) para o CIESIN (International Earth Science

Information Network) sendo apresentado um projeto piloto no World Economic Forum, em

fevereiro de 2000. A partir do projeto piloto o relatório ESI foi publicado para os anos

2000, 2001, 2002 e 2005.

Os autores colocam como propósito do estudo, construir um índice em uma base piloto para

aprender como avaliar a situação ambiental com os dados disponíveis, explorar os usos

potenciais de um índice, e aprender lições para desenvolver uma versão mais ambiciosa de

um índice ambiental. (Yale, 2002)

O índice tem como objetivo medir a capacidade de diferentes economias alcançarem o

desenvolvimento sustentável estabelecendo meios de comparação entre diferentes países.

O índice consiste-se de 5 componentes fundamentais da sustentabilidade ambiental, em

2002 foram considerados 20 indicadores básicos, fazendo a ponderação de 64 variáveis.

Esses componentes e as 64 variáveis que compõem o índice foram identificados em
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consulta com um grande número de “expertises” internacionais. O índice foi calculado para

140 países. Para maiores detalhes da metodologia e dos indicadores utilizados, bem como

o método de agregação para confecção do índice, o site www.ciesin.columbia.edu/es/esi

pode ser consultado. Como os indicadores selecionados estão sob constante revisão, na

formulação do índice para o ano de 2005, foram 21 indicadores componentes de 76

variáveis nos 5 componentes fundamentais da sustentabilidade ambiental.

Os componentes básicos que servem de origem ao índice são:

• Sistemas ambientais

• Redução do “stress” ambiental

• Redução da vulnerabilidade humana

• Capacidade Social e institucional e

• Iniciativas Globais

O trabalho piloto permitiu que se chegasse a três conclusões:

• É possível se construir um índice único para medir a sustentabilidade ambiental,

gerando resultados que aparentemente são plausíveis e úteis;

• Comparando-se o protótipo do ESI com o Índice de Competitividade Econômica e

outras medidas de desempenho econômico, é possível se lançar alguma luz em debates

que avaliam o grau em que os objetivos econômicos e ambientais estão em conflito;

• É necessário que se faça um considerável esforço para melhorar o Índice Piloto

apresentado no trabalho para um índice mais refinado no futuro.

3.4.2 - Pegada Ecológica  (Ecological Footprint Method)

Desenvolvida pela equipe de Mathias Wackernagel e William Rees da University of British

Columbia no início dos anos 90, a Pegada Ecológica é uma ferramenta de contabilidade dos

recursos naturais. O consumo humano é contabilizado e convertido em área de terra ou

água existentes na natureza necessários para subsidiar esse consumo, bem como para

assimilar os rejeitos. Trata-se pois, do cálculo da área de ecossistema necessária para

assegurar a sobrevivência de uma determinada população ou sistema, oferecendo uma

medida de quão sustentável aquele estilo de vida é. (Holmberg, J. et al., 1999)
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O método trabalha com 2 dimensões da sustentabilidade: dimensão ecológica e dimensão

econômica, sendo capaz de mostrar a extensão em que a capacidade de carga do sistema

foi ultrapassada. A pegada é calculada como um retângulo, onde a base equivale ao número

de habitantes, e a altura é o consumo de recursos per capita; multiplicando-se a base pela

altura, obtém-se a área necessária para atender ao consumo de recursos dessa população.

A área da pegada ecológica pode ser calculada para um país, região, comunidade, ou outra

unidade.

Wackernagel e Rees, lançaram em 1996 o livro Our Ecological Footprint, que utiliza a

ferramenta para medir e comunicar o desenvolvimento sustentável. Este trabalho marcou

o início de diversos outros trabalhos de pesquisadores e organizações no desenvolvimento

desta ferramenta. (Van Bellen, 2002)

O trabalho de avaliação mais relevante e conhecido utilizando este método foi um estudo

comparativo da área apropriada por diferentes países do mundo. Este estudo, denominado

Ecological Footprint of Nations em 2001, comparou 52 países que respondem por 80% da

população mundial. (Wackernagel et al. 2001).  O relatório foi atualizado em 2002, 2004

e 2005.

É uma ferramenta largamente utilizada para  avaliar a sustentabilidade de uma região. A

unidade utilizada para comparar as áreas com diferentes produtividades biológicas é

chamada acre global, uma medida equivalente para um acre com produtividade média

mundial.

São consideradas na conta seis categorias, mutuamente exclusivas,  do uso da superfície

do planeta para bioprodutividade. Essas categorias de uso do espaço produtivo,

correspondem aos maiores ecossistemas do nosso planeta. São elas: agrossistemas,

gramados e pastos, florestas, florestas submersas, sistemas costeiros e marinhos e área

urbana. (Wackernagel et al., 2001)

Em 1997 a pegada ecológica  mostrou que o padrão de consumo americano requeria uma

média de 30,8 acres globais ultrapassando em quatro vezes a média global que era de 7,1

acres. A disponibilidade americana era de 13,6 acres por pessoa, totalizando um deficit

ecológico de 17,2 acres.
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3.4.3 - Painel de Sustentabilidade (Dashboard of Sustainability – DS)

O Dashboard of Sustainability é o resultado de um  esforço para avaliação da

sustentabilidade, sendo parte da iniciativa de indicadores de sustentabilidade do Bellagio

Forum for Sustainable Development.  Atualmente é liderado pelo Consultative Group on

Sustainable Development Indicators CGSDI, um grupo de trabalho que funciona através

de uma rede de instituições que operam na área de desenvolvimento e utilizam sistemas de

indicadores de sustentabilidade. (http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp, acesso nov.

2007)

O grupo CGSDI é constituído por membros de diversos países que tem seu sistema de

trabalho baseado pela rede da internet.  Ele foi organizado em um encontro no World

Resource Institute (WRI), em agosto de 1996, onde se estabeleceram os seus membros e

a sua coordenação, que está sob a responsabilidade do International Institute of Sustainable

Indicators (IISD), localizado em Winnipeg no Canadá – rede internacional de  instituições

que se esforçam para atingir o equilíbrio ambiental,  a estabilidade econômica e o progresso

social, o Forum é composto de funcionários de fundações e empresários para construir uma

parceria efetiva de confiança e diálogo.

Como resultado desta integração, este grupo criou a metáfora do painel que resultou no

modelo denominado Dashboard of Sustainability. Este sistema foi endossado por todos os

participantes do grupo consultivo que, além disso, propuseram a criação de um protótipo

desta ferramenta a partir da sugestão das dimensões da sustentabilidade propostas pelos

participantes de seu último Workshop. (Hardi, 2000 a)

Esse modelo foi principalmente idealizado a partir do Workshop “Science and Policy

dialogue for the design of effective for Indicators of Sustainable Workshop”, que foi

realizado em maio de 1999 que discutia a necessidade de criação de indicadores que fossem

mais amigáveis (users frendly) e robustos aos tomadores de decisão.

(http://www.iisd.ca/download/asc/sd/sdvol25no1e.txt, acesso nov. 2007)

Para o World Summit on Sustainable Development em 2002, o CGSDI publicou o

Dashboard "From Rio to Jo'burg", em cima de 60 indicadores para mais de 200 países,

fazendo sua própria avaliação passados 10 anos desde a Eco 92.
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O Dashboard of sustainability é uma ferramenta que tem um forte apelo visual, dessa

forma é de fácil comunicação. Ele utiliza como representação a imagem de um painel de

instrumento, apresentando quatro botões que representam o desempenho econômico,

ambiental, social e institucional. Conceitualmente, o Dashboard of sustainability é um

conjunto de vários indicadores agregados dentro de cada grupamento, i.e., econômico,

ambiental e social respectivamente, para chegar a valores (índices) para os mostradores

correspondentes. Os índices das dimensões são somados para derivar um Índice Global de

Desenvolvimento Sustentável.

Cada mostrador é um agregado de vários indicadores (taxa de emprego, cobertura florestal

e grau de alfabetização, por exemplo), exibido em faixas coloridas. A cor do indicador

indica a condição da sustentabilidade, sendo consideradas como: faixas de verde indicam

as condições mais positivas ou sustentáveis; amarelo é neutro; vermelho é uma advertência

urgente de não-sustentabilidade em uma área. Esse tipo de representação é facilmente

compreendido e demonstra se o território avaliado está ou não sustentável, permitindo

também que se faça comparações entre regiões.

As figuras a seguir servem como ilustração da apresentação final do Dashboard of

Sustainability. Na figura 3.3 é mostrado o painel comparativo de 3 países, considerando

apenas o índice final das dimensões ambiental, social, econômico e institucional.

Figura 3.3 – Painel demonstrativo dos índices de desenvolvimento sustentável
utilizando-se a metodologia Dasboard of Sustainability

Fonte: http://esl.jrc.it/dc/db_leafl.doc, acesso em jun 2006



90

A figura 3.4 apresenta o DS de forma mais detalhada nos seus indicadores para as

dimensões ambiental e social.

Figura 3.4 – Dashboard of sustainability com indicadores detalhados

Fonte: http://esl.jrc.it/dc/db_leafl.doc, acesso em jun 2006

O Dashboard of Sustainability pode ser utilizado a níveis global, nacional, regional, sub-

regional ou local, sempre que se disponham de dados. A figura 3.5  ilustra um exemplo da

utilização do DS a nível de grande região, como toda Europa, até nível local na Itália.
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Figura 3.5 – Dashboard of sustainability aplicado a toda Europa e a regiões da

Itália

Fonte: http://esl.jrc.it/dc/db_leafl.doc, acesso em jun 2006

3.4.4 - Barômetro de Sustentabilidade (Barometer of Sustainability – BS )

A ferramenta de avaliação conhecida como Barometer  of Sustainability (BS) ou Barômetro

da Sustentabilidade foi desenvolvida por diversos especialistas, ligados principalmente a

dois institutos, o The World Conservation Union, IUCN e o The International Development

Research Centre, IDRC. O Barômetro é uma ferramenta que trabalha as questões relativas

ao desenvolvimento sustentável, em qualquer nível do sistema, do local ao global,

destinando-se às agências governamentais e não governamentais, aos tomadores de decisão

e às pessoas envolvidas com o assunto. (Prescott Allen, 1997 apud Van Bellen, 2002).

Nível Nacional Nível regional Sub-regional Nível urbano



92

Trata-se de uma metodologia que combina indicadores, através da utilização de escalas de

desempenho para diferentes indicadores. Os indicadores escolhidos devem considerar o que

seria desejável, aceitável ou inaceitável com respeito ao bem-estar humano e ao bem-estar

ecológico.Os resultados são apresentados por meio de índices de bem-estar humano e bem-

estar ecológico, avaliando o progresso em direção à sustentabilidade.

Nesta ferramenta, a escolha dos indicadores é feita através de um método hierarquizado,

que se inicia com a definição do sistema e da meta, e deve-se chegar aos indicadores

mensuráveis e seus critérios de desempenho. A hierarquia do sistema assegura que um

grupo de indicadores confiáveis retrate de forma adequada o estado do meio ambiente e da

sociedade. (www.icsu-scope.org/dowloadpubs/scope58/box2j.html, acesso out 2007)

Para se obter o grau de bem-estar humano/ecológico os índices obtidos são plotados em um

gráfico com dois eixos, representando o bem-estar humano e o bem-estar ecológico. O

ponto de intersecção entre estes índices, representados dentro do gráfico, fornece um retrato

acerca da sustentabilidade do sistema. As tendências podem representar o progresso, ou

não, de uma determinada cidade, estado, ou nação, conforme a figura 3.6.

Figura 3.6 - Barometer of Sustainability aplicado a 5 países da América do Sul

Fonte: Prescott-Allen, 2001 apud Van Bellen, 2002
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A escala utilizada no BS para cada um dos eixos, varia de 0 a 100, consistindo em 100

pontos e uma base 0. Ela está dividida em cinco setores de 20 pontos cada, mais sua base

equivalente a 0. Cada setor corresponde a uma cor, que varia do vermelho até o verde; a

divisão da escala pode ser observada no Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Escalas do barômetro de sustentabilidade

Setor Pontos da Escala

Ótimo (verde) 81-100

Bom (azul) 61-80

Médio (amarelo) 41-60

Ruim (rosa) 21-40

Péssimo (vermelho) 1-20

Fonte: Prescott-Allen, 1999 apud Van Bellen, 2002

O método utiliza dois subsistemas, humano e ambiental, e para cada um destes derivam

cinco temas. O objetivo é criar um sistema comum para todas as avaliações, como pode ser

observado na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 – Temas abordados pelo barômetro de sustentabilidade

Subsistema Humano Subsistema ambiental

Sociedade Ecossistema

Saúde e educação

Riqueza

Conhecimento e cultura

Comunidade

Eqüidade

Terra

Água

Ar

Espécies

Utilização de recursos
Fonte: Van Bellen, 2002

O Barômetro foi utilizado em um estudo denominado The Wellbeing of Nations de 2001

para comparar 180 países em relação ao grau de sustentabilidade do seu desenvolvimento.

As conclusões são apresentadas visualmente, sendo as tarefas mais importantes a decisão

da avaliação e a identificação das questões e objetivos, escolha dos indicadores e decisão
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dos critérios de desempenho. Estas decisões devem ser tomadas pelos usuários, entretanto

estes devem ser assistidos por especialistas, que devem fazer a compilação e o

gerenciamento dos dados e resultados, a combinação dos indicadores índices, a análise de

seus resultados e a produção de textos ou relatórios específicos. O modelo teórico do

barômetro utiliza um software para efetuar a agregação dos diferentes indicadores e índices.

3.5 - Outros trabalhos em Indicadores

Foram citados anteriormente alguns sistemas de indicadores, entretanto, muitos outros

esforços são liderados por organizações no mundo inteiro.

Van Bellen (2002) mostra que na área internacional várias instituições têm desenvolvido

trabalhos em Sistemas de indicadores e Índices de desenvolvimento sustentável, tais como

as relacionadas a seguir:

Quadro 3.8 - Sistemas de indicadores e índices

Responsável Modelo
Redefining Progress GPI Genuine Progress Indicator

Herman Daly ISEW Index of Sustainable Economic
Welfare

UNDP - United Nations Development
Programm

HDI Human Development Index

Wuppertal Institut Germany MIPS Material Input per Service
Bossel - Kassel University SBO System Basic Orientors
World Bank WN World Bank

United Nations Statistical Division SEEA System of Integrating
Environment and Economic

Human/Ecosystem Approach - Canadá NRTEE National Round Table on the
Environment and Economy

European Comission - Eurostat PPI Policy Performance Indices

U.S. President Council on Sustainable
Development Indicator  Set

IWGSD Interagency Working Group on
Sustainable Development
Indicators

World Business Council on Sustainable
Development

EE Eco Efficiency

Institute of Chemical Engineering - Graz
University

SPI Sustainable Process Index

Eurostat EIP European Indices Project

World Economic Forum ESI Environmental Sustainability
Index

World Wide Fund for Nature International
(WWF)

LPI Living Planet Index
Fonte: Van Bellen, 2002
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3.6 - Metodologias de sistemas de indicadores aplicados a bacias hidrográficas

A literatura internacional aponta algumas experiências que têm se utilizado de indicadores

no gerenciamento de bacias hidrográficas.

• Environmental Protection Agency (EPA)

A agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA) criou o “IWI - Index of

Watershed Indicators” para avaliar a qualidade ambiental das bacias hidrográficas do

mundo. O IWI foi dividido em dois tipos de indicadores: indicadores de condição e

indicadores de vulnerabilidade. Os indicadores de condição  revelam a qualidade das águas,

enquanto os indicadores de vulnerabilidade fornecem uma indicação onde a poluição

aumentou, assim como outros problemas que impactam as bacias hidrográficas. (EPA,

2002; Higgins e Trulio, 2003)

O quadro 3.9 apresenta os indicadores que compõem o IWI.

Quadro 3.9 – Indicadores utilizados no “Index of watershed indicators” – IWI

Indicadores de condição Indicadores de vulnerabilidade

Porcentagem de água dentro das bacias que

reúne todas as exigências do Clean Water Act

Ocorrência de espécies em risco nas bacias

hidrográficas

Consumo consultivo de peixe ou animal

selvagem

Porcentagem acima ou abaixo da permitida da

descarga de poluentes tóxicos por período de

tempo

Qualidade de água para abastecimento público

por fonte: rios, lagos/reservatórios e água

subterrânea

Porcentagem acima ou abaixo da permitida da

descarga de poluentes convencionais por

período de tempo

Sedimentos contaminados. É uma combinação

de: dados de resíduo no tecido do peixe,

toxicidade do sedimento e análise química do

sedimento

Porcentagem das áreas de superfície

impermeabilizadas para medir o impacto do

escoamento em bacias hidrográficas

Qualidade de água em relação a quatro

poluentes tóxicos: cobre, cromo, níquel e zinco

Índice potencial de escoamento na agricultura:

escoamento de nitrogênio, escoamento de

sedimento e escoamento de pesticidas
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Quadro 3.9 – cont.
Indicadores de condição Indicadores de vulnerabilidade

Qualidade de água me relação a quatro

poluentes convencionais: amônia, oxigênio

dissolvido, fósforo e pH

Crescimento populacional e impactos

associados com a urbanização

Porcentagem de áreas úmidas perdidas em um

determinado período de tempo

Modificação no regime hidrológico da bacia

hidrográfica

Susceptibilidade de estuários à poluição,

baseados em características físicas
Fonte: EPA, 2002

O índice foi baseado nos Indicadores de qualidade da água nos Estados Unidos,

desenvolvido em 1996 pela EPA e é aplicado em bacias hidrográficas de 48 estados dos

Estados Unidos. Ele apresenta uma descrição das circunstâncias e das vulnerabilidades dos

agentes estressores de mais de 2.100 bacias hidrográficas continentais nos Estados Unidos,

usando 15 tipos diferentes de indicadores para o recurso água. Em 2002 o EPA publicou

o relatório “Index of Watershed Indicators: An Overview”.

• World Resource Institute (WRI)

O WRI é uma organização sem fins lucrativos engajada na pesquisa ambiental e na

organização da política mundial. Ele fornece e auxilia outras instituições a fornecer,

informações objetivas e propostas para práticas políticas e mudanças institucionais que irão

encorajar um desenvolvimento ambientalmente sólido e socialmente eqüitativo.

O WRI organiza o seu trabalho em função de quatro metas básicas:

a) reverter a rápida degradação dos ecossistemas e assegurar sua capacidade de

fornecimento de mercadorias e serviços;

b) garantir acesso público para informação e decisões considerando os recursos naturais

e o meio ambiente;

c) proteger o clima global do dano das emissões dos gases de efeito estufa e a auxiliar a

humanidade e o mundo natural a se adaptar para uma inevitável mudança climática;

d) ampliar as oportunidades econômicas e proteger o meio ambiente através de

empreendimentos sustentáveis.
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O Instituto desenvolve indicadores para bacias hidrográficas e usa 15 indicadores para

“caracterizar bacias hidrográficas em termos de seu valor  ecológico, condições correntes

e vulnerabilidade potencial à degradação por atividades humanas”. (WRI, 2002 apud

Higgins e Trulio, 2003). São utilizados os seguintes indicadores para as bacias:

• Bacias hidrográficas primárias;

• Espécies de peixe de água doce e endemismo;

• Áreas de pássaros endêmicos;

• Aridez;

• Densidade populacional;

• Disponibilidade de água;

• Paisagem modificada (área de agricultura e urbanizada);

• Agricultura irrigada;

• Principais represas existentes e propostas;

• Remanescente de cobertura florestal;

• Área afetada por erosão pela água;

• Crescimento urbano populacional;

• Desmatamento tropical;

• Áreas protegidas

São utilizados softwares de “Sistema de Informação Geográfica – SIG”, e o resultado é

apresentado através de mapas que dão uma visão global das bacias hidrográficas.

• Organizações civis

Baía de São Francisco

O Instituto Baía (Bay Institute) foi fundado em 1981 por pioneiros em uma nova visão da

integridade da baía e do ecossistema do delta, como uma única e interdependente bacia

hidrográfica. Eles reinvidicam que a reforma ambiental beneficiando a baía deve

reconhecer a importância de eventos que ocorrem ao longo do contorno da costa

alcançando a baía, como o reduzido fluxo de água doce que foi o maior fator do declínio

dos peixes do estuário e recursos da vida selvagem.

O Instituto tem desenvolvido programas para preservar a baía de São Francisco (San

Francisco Bay) e sua vasta bacia com a missão de proteger e restituir os ecossistemas da
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baía de São Francisco, do Delta Sacramento-São Joaquim e dos rios e correntes tributárias

da bacia hidrográfica para o Estuário.

Para gerenciar este ecossistema, o Instituto da baía calculou em 2003 o primeiro Índice da

Baía de São Francisco (San Francisco Bay Index) que usou 36 indicadores para avaliar o

grau das condições da região da baía em relação aos recursos ecológicos, como as

atividades humanas estavam ajudando ou prejudicando a baía e como os moradores que

usam os recursos da baía tiveram sua saúde afetada. Esses indicadores foram combinados

em oito índices que forneceram o perfil da bacia.

O quadro 3.10 apresenta os índices utilizados na baía se São Francisco.

Quadro 3.10 - Índices utilizados para a bacia hidrográfica da baía de São

Francisco

Áreas Índice Descrição

Habitat Mede a quantidade de habitat perdido ou

restaurado

Fluxo água fresca Mede o fluxo de água doce na baía de

São Francisco de bacias hidrográficas

adjacentes

Ambiental

Qualidade da água Mede os sedimentos tóxicos e o

escoamento das chuvas

Rede de alimentação Mede o nível de planctons que formam a

base da alimentação e o número de

espécies estranhas presente

Molusco Mede o coleta comercial de caranguejo

e molusco

Pesca e vida

selvagem

Peixe Mede a população de peixes

Pesca-natação-água

para beber

Mede os peixes com advertência para

consumo, praias interditadas e violações

na água de beberGerenciamento dos

recursos da bacia Comissário do barco Mede a conservação da água, limites de

poluição, monitoramento e o progresso

da restauração
Fonte: http://www.wri.org/publication/watersheds-world-cd, acesso nov. 2007
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Em 2005 esses índices foram atualizados e os resultados foram refinados utilizando novos

e adicionais dados quando disponível. Para alguns indicadores os métodos de cálculo ou

as condições de referência usadas para dar  o grau do indicador, foram revisadas,  baseadas

em sugestões dos revisores do trabalho de 2003, considerando novas informações ou por

mudança dos padrões ambientais.

Bacia do rio Columbia

O Community Information Center, Interrain Pacific e Ecotrust estão empenhados em

ajudar os cidadãos, líderes de comunidade e pessoas de negócios a saúde e a riqueza da

região do Columbia Pacific. Eles desenvolveram o “Columbia-Pacific Indicators:

Assessing Community Sustainability for the Region” em 1996, que avalia indicadores de

comunidade sustentável para a bacia do rio Columbia nos Estados Unidos. Foram

escolhidos os seguintes indicadores:

Ambientais

madeira, salmão, espécies estuarinas

Sociais

mães adolescentes, taxa de crimes, educação

Econômicos

emprego, renda, turismo, agricultura e pesca

(http://columbia-pacific.interrain.org/indicators, acesso jul. 2007).
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CAPÍTULO 4 – A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UM SISTEMA DE

INDICADORES

Conforme fundamentado nos capítulos anteriores, os indicadores são ferramentas muito

úteis em processos de gestão. A proposta de se criar um sistema de indicadores para bacias

hidrográficas é um passo na direção de gerir essa unidade de planejamento determinada na

Lei 9.433. Pela revisão bibliográfica apresentada verificou-se que, embora existam centenas

de sistemas de indicadores já estudados, raros são os trabalhos onde os sistemas tenham

sido desenvolvidos para ser aplicados em bacias hidrográficas.

A título de exemplo, este trabalho selecionou alguns indicadores disponíveis e propôs

outros indicadores, com o objetivo de ilustrar a discussão sobre o potencial de um sistema

de indicadores como ferramenta de gestão de bacias hidrográficas. A escolha desses

indicadores e a construção dos índices aqui apresentados, não obedeceram critérios de

validação cientifica, uma vez que tiveram por finalidade principal ilustrar a possibilidade

e a importância de se desenvolver um sistema de indicadores para bacias hidrográficas.

O desenvolvimento de um sistema de indicadores deve respeitar os critérios de validação

científica, as especificidades de cada bacia hidrográfica e a qualidade dos dados

disponíveis. A construção de índices deve, ainda, ser participativa e ponderar todos os

indicadores selecionados de acordo com sua importância e relevância, de modo a aumentar

sua consistência e eficácia. Fica como sugestão para futuros estudos o desenvolvimento e

a validação de indicadores específicos para cada bacia hidrográfica.

Neste trabalho, os indicadores selecionados para compor o sistema de indicadores de

desenvolvimento sustentável para bacias hidrográficas, os índices apresentados e a

aplicação em um estudo de caso, são um esforço no sentido de avaliar o comportamento
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das bacias hidrográficas em relação à esses indicadores e uma forma de permitir uma gestão

mais transparente ao cidadão comum, já que foram priorizados indicadores cujos dados são

bem conhecidos e que fazem parte de estatísticas oficiais.

4.1 - O método adotado

A base teórica adotada neste trabalho, foi apoiada em diversos fatores:

• no conceito de desenvolvimento sustentável;

• na Lei 9.433 de 1997 que estabeleceu a bacia hidrográfica como unidade territorial para

planejamento ambiental;

• no desenvolvimento de um instrumento que forneça subsídios à formulação de políticas

nacionais e municipais, bem como à tomada de decisão por atores públicos e privados.

Por tratar-se de indicadores de desenvolvimento sustentável obviamente o conceito de

desenvolvimento sustentável foi estudado e considerado na criação de indicadores novos.

Embora o conceito de desenvolvimento sustentável seja ainda muito controverso, o

principal objetivo adotado na seleção dos indicadores foi contemplar as quatro dimensões

que caracterizam o desenvolvimento sustentável tais como: social, ambiental, econômica

e institucional. Para garantir a sustentabilidade ambiental e eqüidade social, - embora na

literatura técnica exista muita divergência – “A eqüidade social é outro conceito de difícil

definição devido às suas distintas interpretações (WILLIAMS, 1985 apud LANNA, 1996)”,

neste trabalho foi privilegiado um maior número de indicadores da dimensão ambiental e

social, porque ficou entendido que o desenvolvimento sustentável só é conseguido quando

se mantém a base de recursos naturais preservada, já que considera-se o sistema econômico

fortemente dependente de um estoque global de capital natural. Assim, nesse entendimento

o desenvolvimento sustentável de uma região poderia ser mantido indefinidamente se o

estoque do capital natural não fosse deplecionado, induzindo também uma melhoria da

qualidade de vida da população.

A escolha da bacia hidrográfica foi baseada na lei 9.433 e a utilização de indicadores

deveu-se ao fato de sua comprovada eficiência ao longo do tempo, em processos de gestão.

O conjunto dos indicadores apresentado tem como referencial teórico os indicadores de

desenvolvimento sustentável definidos pela CSD (Commission on Sustainable

Development) da ONU, que contou com vários especialistas para a determinação de 134
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indicadores publicados em um estudo em 1996, intitulado Indicators of sustainable

development: framework and methodologies  conhecido como Livro Azul, conforme

estudado no capítulo 3. Os indicadores foram organizados seguindo o marco ordenador

proposto pela CSD, que os organiza em quatro dimensões: Ambiental, Social, Econômica

e Institucional, estruturadas por temas e sub-temas.  (UNCSD, 1996)

Posteriormente os indicadores são agregados para a construção de um índice que recebeu

o nome de Índice de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas (IDSBH).

Dentro das dimensões adotadas os indicadores foram selecionados considerando-se as

bases territoriais definidas pelo recorte municipal bem como pelo recorte da bacia. Os

indicadores: disponibilidade hídrica, qualidade do ar, qualidade da água, os indicadores de

gestão ambiental e de recursos hídricos são inerentes ao espaço geográfico da bacia

hidrográfica analisada.

Os indicadores apresentados foram então aplicados em dois estudos de caso, comparando-

se quatro bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. A obtenção do índice relativo

permitiu que as bacias estudadas fossem comparadas.

4.2 - Descrição sucinta das atividades

• Formação do referencial bibliográfico

A pesquisa bibliográfica foi efetuada de forma bastante extensa, considerando:

• A conceituação do desenvolvimento sustentável - neste trabalho foi adotado a

conceituação holística que integra o meio ambiente às atividades humanas – foram

pesquisados vários textos sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo desde

a publicação do relatório “Limites do Crescimento” (Limits to Growth) até os relatórios

publicados para o encontro em Johanesburgo (Conferência Ambiental Rio +10) em 2002.

• As diversas metodologias de construção de IDS - neste trabalho, a opção pelos IDS da

ONU deveu-se à sua ordenação nas quatro dimensões do desenvolvimento sustentável:

ambiental, social, econômica e institucional, bem como a “boa” resposta que esse método

tem alcançado na avaliação da sustentabilidade. Foram pesquisadas várias metodologias

de construção de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável no mundo e os trabalhos
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desenvolvidos no Brasil, a nível federal (IBGE) e a nível estadual/municipal como o

trabalho em indicadores de Minas Gerais, a publicação do Instituto Pereira Passos:

Indicadores Ambientais da Cidade do Rio de Janeiro de 2005 e o Geo Cidades do

IBAM/ISER/REDEH de 2004.

• A gestão ambiental de bacias hidrográficas - neste trabalho, utilizou-se os IDS como

um instrumento de apoio à decisão no processo de gestão - Foram pesquisados trabalhos

em gestão de recursos hídricos.

• O processo político brasileiro na gestão das águas - neste trabalho, utilizou-se as

legislações ambientais federais e estaduais (no caso do estudo piloto), bem como as

legislações específicas referentes aos recursos hídricos.

• Adoção da bacia hidrográfica como área de cobertura

A Lei 9.433 de 1997 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos para

implementar a gestão compartilhada do uso da água e tem como fundamento a bacia

hidrográfica como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos

Hídricos. Ela estabelece, também, no seu artigo 3, diretrizes gerais de ação para

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Constam, entre estas:

• “a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental”;

• “a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo”;

• “a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas

costeiras”; e,

•  “a articulação do planejamento de recursos hídricos com o de setores usuários e com

os planejamentos regional, estadual e nacional”.

Dentro de uma ótica mais integrada de gestão ambiental a nível local (territorial), onde se

faz intervir não só os aspectos relacionados com os recursos hídricos, mas também com o

meio que o cerca, a definição de bacia hidrográfica dada pela Lei 9.433 se preza para

exercitar essa visão de gestão ambiental dentro de uma lógica espacial e ambiental mais

correta para integrar instrumentos, que dá suporte ao planejamento ambiental, territorial e

ao gerenciamento dos recursos hídricos (Lanna, 2001).
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A gestão integrada da bacia hidrográfica deve considerar os diversos atores envolvidos no

uso e aproveitamento de seus recursos, harmonizando o crescimento econômico, a

sustentabilidade ambiental e a eqüidade social. Para tanto, a água deverá ser o eixo de

articulação para coordenar as ações políticas nesse espaço territorial.

Ainda segundo Lanna (2001), existe uma forte interrelação entre o desenvolvimento

sustentável e a gestão de bacias hidrográficas e o que se busca é um gerenciamento que

tenha uma visão integrada e competente para conduzir o desenvolvimento econômico com

a proteção do ambiente.

Neste trabalho, é adotado o conceito de Gestão de Bacia Hidrográfica conforme Lanna

(1995): “Gestão de Bacia Hidrográfica é um processo de negociação social fundamentado

em conhecimentos científicos e tecnológicos, que visa à compatibilização das demandas

e das oportunidades de desenvolvimento da sociedade com a capacidade de suporte do

ambiente na unidade espacial de intervenção de bacia hidrográfica, considerando

horizontes de planejamento de longo prazo.”

Aqui se propõe avaliar não só os recursos hídricos de per si, mas também todo o território

da bacia hidrográfica nos enfoques ambiental, social e econômico, visando alcançar o

desenvolvimento sustentável.

Os Planos de Recursos Hídricos de acordo com a Lei 9.433 serão elaborados por bacias

hidrográficas, por estados e para o país, através do Plano Diretor ou Plano de Bacia. Esses

planos são planos diretores que têm o objetivo de fundamentar e orientar a implementação

da Política Nacional de recursos hídricos e o gerenciamento desses recursos, devendo

discriminar os objetivos, princípios e diretrizes definidos na Política de Recursos Hídricos,

seja a nível nacional ou estadual. São planos de longo prazo, com horizonte de

planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos.

Entre outros itens os Planos de bacias devem fornecer um diagnóstico atual da situação dos

recursos hídricos, pois segundo a lei deverão ser compatibilizados os aspectos quantitativos

e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo Plano de Recursos

Hídricos sejam alcançados simultaneamente com melhorias sensíveis e contínuas dos

aspectos qualitativos dos corpos de água. (MMA, SRH, ANA, 2003a)
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Neste trabalho a esfera de abrangência dos indicadores refere-se às unidades político-

administrativas definidas pelos limites geográficos da bacia hidrográfica. Considera-se

como bacia hidrográfica, o “conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus

afluentes” Guerra (1978), que geralmente inclui lagos, rios, estuários, zonas úmidas, e a

paisagem adjacente. Áreas subterrâneas de recarga de água também são consideradas.

Em relação à bacia hidrográfica, a classificação está associada à noção da existência de

nascentes, divisores de águas e características dos cursos de água, principais e secundários,

denominados afluentes e subafluentes. Essa unidade territorial tem como limitação a

obtenção dos dados estatísticos, já que o sistema espacial mais amplamente conhecido é

aquele baseado nas fronteiras político-administrativas de unidades federativas ou

municipais.

Tanto o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) quanto o Sistema de Informações

de Recursos Hídricos (SINRH) necessitam para sua aplicação de informações sobre os

recursos hídricos. Nesse estudo propõe-se a elaboração de um conjunto de indicadores que

permitam a gestão sustentável de bacias hidrográficas. Dessa forma, a construção dos

indicadores levará à organização, análise e sistematização de dados que irá utilizar a bacia

hidrográfica como unidade territorial básica. Os planos de bacias deverão estabelecer as

metas desejadas a serem alcançadas em determinado período de tempo, e o

acompanhamento poderá ser feito através do sistema de indicadores.

• Escolha da área piloto

Em 08 de novembro de 2006, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), aprovou

por unanimidade uma nova definição das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de

Janeiro.

Através da resolução nº 18/2006, o território do Estado foi subdividido em 10 Regiões

Hidrográficas. São elas: Baía de Ilha Grande, Guandu, Médio Paraíba do Sul, Piabanha,

Baía de Guanabara, Lagos e rio São João, Rio Dois Rios, Macaé e das Ostras; Baixo

Paraíba do Sul e Itabapoana.

Para este estudo, é considerada a área composta pelas quatro grandes bacias hidrográficas

do Estado do Rio de Janeiro: Bacia do Rio Paraíba do Sul, Bacia da Baía de Sepetiba, Bacia
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da Baía de Guanabara e Bacias contribuintes aos Rios Macaé, São João e Una e de Búzios,

de acordo com a antiga classificação estadual e conforme o Figura 4.1 apresentada abaixo,

e fornecida pela Fundação CIDE.

No caso da baía de Guanabara, foi considerado o conceito de região hidrográfica cuja

formação se dá por diversas bacias que escorrem para um corpo de água único: rio, lago

ou laguna.

Figura 4.1 – Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro

I -Bacia daBaíadeGuanabara
II - Baciada Baíade Sepetiba
III -Bacia doRioParaíbadoSul

Baciasestudadas

IV-BaciasContribuintes aos Rios Macaé,
SãoJoãoeUnae deBúzios

20 0 20 40 km

N

Fonte: Fundação CIDE - divisão das bacias
IBGE - malha municipal

I

II

III

IV

A opção de se utilizar no estudo piloto essas quatro (4) bacias levou em consideração:

sua importância sócio-econômica;

as quatro bacias cobrem mais de 80% da área estadual;

são bacias ambientalmente mais vulneráveis devido a maior concentração demográfica.
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• Seleção dos indicadores

Na confecção do conjunto de indicadores, são adotadas as dimensões que caracterizam o

desenvolvimento sustentável (de acordo com o Relatório Brundtland, 1987), como:

dimensão ambiental, econômica, social e institucional.

Outro destaque na seleção dos indicadores é o enfoque que se pretende dar ao

desenvolvimento. Neste trabalho é priorizada a dimensão ambiental com um número maior

de indicadores, por se considerar que essa dimensão necessita ser mais explorada através

de um diagnóstico mais detalhado, de forma a permitir um conhecimento melhor dos

problemas ambientais, para conseqüentemente se chegar a um gerenciamento mais

adequado.

Como referencial teórico foi assumido o trabalho de Indicadores de Desenvolvimento

Sustentável desenvolvido pela UNCSD (United Nations Commission on Sustainable

Development), conforme item 3.3.2 do capítulo anterior. A construção desses indicadores

demandou um longo estudo com pesquisadores do mundo todo; a publicação final

aconteceu após a análise do estudo piloto aplicado à 22 países, com um conjunto final de

59 indicadores.

Considerando as metodologias analisadas no capítulo anterior, o marco ordenador

desenvolvido pela CSD, em temas e sub-temas, é o que melhor expressa as interações entre

os indicadores, facilitando a visão das quatro dimensões preconizadas no desenvolvimento

sustentável. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consolidou

um conjunto de indicadores inspirado na proposta das Nações Unidas,  ajustando-os para

a realidade brasileira

Esses trabalhos da ONU e do IBGE serviram como base do desenvolvimento, a título de

expemplificação, do conjunto de indicadores para bacias hidrográficas apresentandos neste

trabalho.

Dentre as características a serem consideradas na formulação dos indicadores, os itens:

simplicidade, a disponibilidade de dados de boa qualidade e capacidade de agregar

informações são priorizados, baseado no que aponta a literatura (OECD - 1998, Bossel -

1999, ANZECC - 2000, Winograd - 1995).



108

Devido a grande territorialidade do Brasil, o seu espaço geográfico está sujeito a grandes

diferenças em relação às suas bacias hidrográficas, seja ao nível de configuração geológica,

ambiental ou social, o gerenciamento da bacia hidrográfica dando-se a nível local requer

um conjunto de indicadores que expressem de forma clara e eficiente os problemas da bacia

estudada. O conjunto apresentado é de aplicação geral com flexibilidade de adaptação para

bacias com características menos antropizadas. Assim, do conjunto de indicadores

elaborado alguns podem não ser adequados à determinadas bacias, nesse caso, deve-se

proceder a uma avaliação dos indicadores, selecionando-se apenas àqueles que

caracterizam a bacia analisada.

A avaliação da sustentabilidade nas suas diferentes dimensões social, econômica e

ambiental deverá se dar ao longo do tempo, com a participação da sociedade civil na

definição das metas propostas pelo gerenciamento do sistema político. Essas metas podem

estar associadas a padrões ambientais, ou melhoria no quadro social e econômico da bacia

hidrográfica. É importante também que os indicadores sejam sempre reavaliados, para se

garantir que o sistema adotado represente as aspirações da comunidade envolvida no

território analisado.

Para a seleção do sistema de indicadores algumas premissas são consideradas:

• Redução do número de indicadores ao mínimo possível sem prejuízo da análise da

sustentabilidade;

• Os indicadores são selecionados priorizando, sempre que possível, sua obtenção através

de estatísticas oficiais; ou seja, dados já disponíveis;

• A dimensão ambiental é explorada com maior número de indicadores com a finalidade

de se detalhar um pouco mais os problemas decorrentes dos processos antrópicos;

• São apresentados indicadores para unidade territorial de município e outros cuja

abrangência se dá a nível de bacia hidrográfica;

• Por tratar-se de relações de alta complexidade alguns indicadores podem não estar

expressamente interrelacionados, mas apresentam necessidade de ser computados.

O sistema formulado considera importante integrar a gestão dos recursos hídricos com a

gestão ambiental na definição dos indicadores, para auxiliar o processo de decisão tanto na

gestão dos recursos hídricos como no diagnóstico da bacia, permitindo a estruturação de

sistemas gerenciais que têm por objetivo final promover, de forma coordenada, o
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inventário, uso, controle, proteção e conservação do ambiente, através da implementação,

fiscalização e a monitoramento de políticas, planos e programas governamentais, visando

a atingir o objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável.

4.3 – Exemplificação do desenvolvimento de um sistema de indicadores para bacias

hidrográficas

De acordo com Segnestam 2002, não existe um conjunto universal de indicadores que

podem ser igualmente aplicáveis em todos os casos.

Os indicadores apresentados aqui são generalizados para bacias hidrográficas. Na avaliação

da sustentabilidade, através de um forum participativo com a comunidade, podem ser

atribuídos pesos aos indicadores, para caracterizar melhor o aspecto de interesse local.

Ao todo, são considerados 40 indicadores como suficiente para diagnosticar o

comportamento da bacia hidrográfica em relação ao desenvolvimento sustentável.

São apresentados 3 tipos de indicadores: indicadores obtidos em base territorial de

município, indicadores obtidos nos principais rios que compõem a bacia e indicadores

específicos para o limite geográfico da bacia hidrográfica (mais abrangentes). Os

indicadores em base municipal são chamados assim, porque os dados são obtidos nesse

recorte territorial. Para sua utilização algumas considerações tornam-se necessárias. Já os

indicadores de bacia, têm sua apuração ligada ao espaço territorial da bacia hidrográfica.

O sistema de indicadores apresentado está organizado em 4 dimensões. As dimensões estão

agrupadas em 14 temas. A composição dos indicadores para bacias hidrográficas está

estruturada conforme o quadro 4.1.

Quadro 4.1 - Estrutura organizacional dos IDS para bacias hidrográficas

Dimensões Temas N° de indicadores

Social população, renda, saúde, educação 8

Ambiental
solo, biodiversidade, saneamento,

água, poluição, gestão ambiental
20

Econômica energia, produtividade 8

Institucional
política ambiental, gestão de

recursos hídricos
4
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A dimensão social é caracterizada por medidas referentes a condições e mudanças nos

temas população, renda, saúde e educação que contemplam indicadores de demografia,

distribuição de renda, saúde pública e formação escolar.

A dimensão ambiental se refere a informações sobre as condições e as mudanças nos

recursos naturais como solo, atmosfera, água, saneamento, biodiversidade e gestão

ambiental que foram eleitos como temas a serem explicitados através dos indicadores.

Foram contemplados também no tema de gestão ambiental alguns indicadores específicos

para bacias hidrográficas.

O escopo econômico foi abordado através dos temas de energia e produtividade que se

caracterizam por indicadores sobre as condições de utilização da energia no processo de

desenvolvimento.

Já em relação à dimensão institucional os temas abordados foram política e gestão dos

recursos hídricos, privilegiando indicadores que comprovem o envolvimento político no

processo de desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica.

O quadro 4.2 apresenta os indicadores selecionados, sendo que as linhas sombreadas são

dos indicadores que deverão ser obtidos dentro do limite da bacia hidrográfica. O quadro

4.3 apresenta as descrições e formas de cálculo dos indicadores.
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Quadro 4.2 – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas

DIMENSÕES TEMAS INDICADORES
Taxa de crescimento da população

população Taxa de mortalidade infantil
Índice de Gini da distribuição do rendimento
Rendimento familiar per capita até 1 salário
mínimorenda

Taxa de desemprego
saúde Esperança vida ao nascer

Taxa de alfabetização

SOCIAL

educação
Escolaridade
Área urbanizadasolo Área degradada
Área de floresta

biodiversidade Áreas protegidas
Domicílios com acesso ao serviço de coleta de
lixo doméstico
Domicílios com acesso a sistema de
abastecimento de águasaneamento

Domicílios com acesso a serviço de esgotamento
sanitário
Disponibilidade hídrica da bacia
Intensidade de uso da água no comércioágua
Intensidade de uso da água na indústria
Qualidade do ar - Concentração de poluentes no ar
(SO2, PM10)
DBO dos corpos hídricos
Coliformes fecais nos corpos hídricos
Tratamento de esgoto
Quantidade de resíduo reciclado

poluição

Quantidade de resíduos destinados para aterros
sanitários
A bacia tem plano de bacia?
A bacia tem sistema de outorga?
A bacia tem sistema de cobrança?

AMBIENTAL

gestão
ambiental

A bacia tem enquadramento dos rios?
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Quadro 4.2 – cont.
DIMENSÕES TEMAS INDICADORES

Participação de fontes renováveis na oferta de
energiaenergia
Consumo de energia per capita
Produtividade no setor comercial  (PIB
comércio/PIB município)
Produtividade no setor industrial   (PIB
indústria/PIB município)
Produtividade no setor rural  (PIB
agropecuária/PIB municipal)
Intensidade energética no setor comercial
Intensidade energética no setor industrial

ECONOMICO

produtividade

Intensidade energética no setor rural
política

ambiental
Prefeitura recebeu recursos financeiros específicos
para o  meio ambiente
A bacia tem comitê?
A bacia tem órgão gestor?INSTITUCIONAL

gestão RH
Município participa de Comitê de bacia
hidrográfica
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Os indicadores: Taxa de crescimento da população / Taxa de mortalidade infantil / Índice

de Gini da distribuição do rendimento / Rendimento familiar per capita até 1 salário

mínimo / Taxa de desemprego / Esperança vida ao nascer / Taxa de alfabetização /

Escolaridade / Área urbanizada / Área degradada / Área de floresta / Áreas protegidas /

Domicílios com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico /Domicílios com acesso a

sistema de abastecimento de água / Domicílios com acesso a serviço de esgotamento

sanitário / Qualidade do ar - Concentração de poluentes no ar (SO2, PM10) / DBO dos

corpos hídricos / Coliformes fecais nos corpos hídricos / Quantidade de resíduo reciclado

/ Participação de fontes renováveis na oferta de energia / Consumo de energia per capita

/ Intensidade energética no setor comercial Intensidade energética no setor industrial /

Intensidade energética no setor rural, foram selecionados por já estarem disponíveis no

trabalho da ONU – CDS, conforme o Anexo II. 2.

Os indicadores rendimento familiar per capita até 1 salário mínimo, área degradada e área

urbanizada são uma adaptação dos indicadores percentual da população vivendo abaixo da

linha de pobreza, área afetada por desertificação e área de ocupação formal e irregular

respectivamente, conforme o Anexo II. 2.

Os demais indicadores não foram utilizados anteriormente, sendo desenvolvidos para este

trabalho com a finalidade de fornecer uma visão da situação da bacia hidrográfica em

relação às dimensões analisadas.  A seguir, comenta-se os critérios de seleção desses novos

indicadores.

Disponibilidade hídrica da bacia – indicador considerado muito importante para se

projetar a demanda hídrica necessária, ao atendimento das necessidades de usos dos

recursos hídricos da bacia.

Intensidade de uso da água no comércio, Intensidade de uso da água na indústria -

esses indicadores permitem o acompanhamento dessas atividades quanto ao seu

comportamento em relação ao desenvolvimento sustentável. Por relacionar o consumo de

água em relação ao seu faturamento, pode-se verificar se essa atividade está operando de

forma sustentável.
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Tratamento de esgoto – por relacionar a quantidade de esgoto tratado em relação ao

esgoto coletado, esse indicador fornece uma visão qualitativa do saneamento básico,

permitindo uma avaliação das condições sanitárias no longo prazo, ao se estipular metas

a serem alcançadas, por exemplo diminuir o número de doenças provenientes da falta de

saneamento.

Quantidade de resíduos destinados para aterros sanitários – o indicador coleta de lixo,

está bem implementado na maior parte da área das bacias hidrográficas, entretanto sua

destinaçao nem sempre é adequada, já que no Brasil prevalecem os chamados “lixões”.

Assim esse indicador permite se fazer uma avaliação do percentual de lixo que é

adequadamento destinado.

Os indicadores: A bacia tem plano de bacia? / A bacia tem sistema de outorga? / A

bacia tem sistema de cobrança? A bacia tem enquadramento dos rios? A bacia tem

comitê? / A bacia tem órgão gestor? / Município participa de Comitê de bacia

hidrográfica - esses indicadores são apresentados para se diagnosticar o ajustamento da

bacia hidrográfica em relação à Lei 9.433.

Produtividade no setor comercial (PIB comércio/PIB município) / Produtividade no

setor industrial (PIB indústria/PIB município) / Produtividade no setor rural (PIB

agropecuária/PIB municipal) – são indicadores que indicam a atividade econômica da

bacia hidrográfica.

Prefeitura recebeu recursos financeiros específicos para o meio ambiente – esse

indicador é importante para consolidar o envolvimento da gestão pública na política

ambiental do espaço territorial da bacia hidrográfica.
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Quadro 4.3 – Descrição dos indicadores

INDICADOR DESCRIÇÃO

Taxa de crescimento da
população

Expressa o ritmo de crescimento populacional, em taxa geométrica, em dois distintos marcos temporais.
Sugere-se que devem ser dados do censo demográfico em períodos de 10 anos.
A taxa é calculada pela seguinte fórmula:

     i =  
)(

)(
tP

ntPn +
 - 1,    onde P(t) e P(t + n)  representa a população em 2 períodos sucessivos

                                                   n = período de tempo em anos

Taxa de mortalidade infantil

Indica o risco de morte infantil através da freqüência de óbitos de menores de um ano de idade na população de nascidos
vivos.
A mortalidade infantil é formada pela razão entre as duas informações,utilizando-se correntemente a base de 1 000
nascidos vivos para expressá-lo.

Índice de Gini da distribuição do
rendimento

Expressa o grau de concentração na distribuição do rendimento da população.
O Índice de Gini é expresso por um valor que varia de 0 (zero), situação de perfeita igualdade a 1 (um), situação de
desigualdade máxima.

Rendimento familiar per capita Apresenta a distribuição percentual de famílias com rendimento médio mensal de até um salário mínimo per capita.

Taxa de desemprego Expressa a proporção da população de 10 anos ou mais de idade, que não estava trabalhando, mas procurou trabalho no
período de referência.

Esperança de vida ao nascer Indica a longevidade média esperada para um determinado grupo populacional em um determinado período de tempo.
Taxa de alfabetização Expressa o percentual da população alfabetizada de 10 anos ou mais de idade.
Escolaridade Expressa o percentual dos responsáveis por domicílios com 25 anos ou mais de idade e mais de 8 anos de estudo.
Área urbanizada Apresenta o % da área municipal que está urbanizada.
Área degradada Apresenta o % da área municipal que está degradada.
Área de floresta Apresenta o % da área municipal florestada.

Áreas protegidas
Apresenta o % da área municipal que está protegida.
Estes espaços são destinados à proteção do meio ambiente, onde a exploração dos recursos naturais é proibida ou
controlada por legislação específica.

Acesso ao serviço de coleta de
lixo Apresenta o percentual de domicílios atendido pelos serviços de coleta de lixo doméstico.
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INDICADOR DESCRIÇÃO
Acesso a sistema de
abastecimento de água Apresenta o percentual de domicílios com acesso a abastecimento de água por rede geral.

Acesso a esgotamento sanitário Apresenta o percentual de domicílios atendido por sistema de esgotamento sanitário na rede geral.

Disponibilidade hídrica da bacia

Representa a quantidade de água que pode ser disponibilizada para outorga – no caso do RJ a Serla, só disponibiliza 50%
do volume. A estimativa é feita a partir dos estudos de vazões anuais mínimas médias de 7 dias consecutivos com 10 anos
de recorrência, e calculada através do modelo da CPRM pela fórmula:
Q7,10 (l/s) = 6,233 . A1,0168 , onde A = área da bacia contribuinte em km2

Intensidade de uso da água no
comércio

Apresenta a relação entre o consumo faturado de água (m3) e o PIB faturado por setor de atividade comercial expresso em
R$1.000,00

Intensidade de uso da água na
indústria

Apresenta a relação entre o consumo faturado de água (m3) e o PIB faturado por setor de atividade industrial expresso em
R$1.000,00.

Qualidade do ar - Concentração
de poluentes no ar (SO2, PM10) Número de dias/ano em que o padrão de qualidade do ar é excedido em relação aos parâmetros SO2 e PM10.
DBO dos corpos hídricos Percentual de amostras de água dos corpos hídricos da bacia, com valores dentro dos limites de qualidade do CONAMA.
Coliformes fecais dos corpos
hídricos

Percentual das amostras analisadas com resultado positivo para coliformes fecais nos corpos hídricos da bacia
hidrográfica.

Tratamento de esgoto Apresenta o volume de esgoto tratado por dia no município em relação ao total de esgoto coletado (m3/dia).
Resíduo reciclado Apresenta o percentual do lixo que é coletado que vai para reciclagem.
Resíduo destinado para aterros
sanitários Apresenta o percentual do lixo coletado que é destinado para aterros sanitários.

A bacia tem plano de bacia? Indicador qualitativo para expressar a existência do instrumento de gestão.
A bacia tem sistema de outorga? Indicador qualitativo para expressar a existência do instrumento de gestão.
A bacia tem sistema de
cobrança? Indicador qualitativo para expressar a existência do instrumento de gestão.

A bacia tem enquadramento dos
rios? Indicador qualitativo para expressar a existência do instrumento de gestão.

Participação de fontes renováveis
na oferta de energia

Apresenta a quantidade de energia proveniente de fontes renováveis como: hidráulica e eletricidade, lenha e carvão
vegetal, derivados de cana-de-açúcar e outras fontes primárias renováveis, na oferta total interna de energia.

Consumo de energia per capita Apresenta o consumo final anual de energia elétrica por habitante. São considerados os usos: comercial, industrial,
residencial, rural e outros. Expresso em kwh/habitante.
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INDICADOR DESCRIÇÃO

Produtividade no setor comercial Expressa a capacidade econômica da bacia em relação ao setor do comércio. É calculado pela expressão:   PIB
comércio/PIB município.

Produtividade no setor industrial Expressa a capacidade econômica da bacia em relação ao setor da indústria. É calculado pela expressão: PIB
indústria/PIB município.

Produtividade no setor rural Expressa a capacidade econômica da bacia em relação ao setor rural. É calculado pela expressão:
PIB agropecuária/PIB municipal.

Intensidade energética no setor
comercial

Expressa a eficiência no consumo final de energia em um determinado setor. É o resultado da relação entre o consumo de
energia do setor comercial expresso em toneladas equivalentes de petróleo (tep) e o Produto Interno Bruto - PIB do setor
em reais.

Intensidade energética no setor
industrial

Expressa a eficiência no consumo final de energia em um determinado setor. É o resultado da relação entre o consumo de
energia do setor industrial expresso em toneladas equivalentes de petróleo (tep) e o Produto Interno Bruto - PIB do setor
em reais.

Intensidade energética no setor
rural

Expressa a eficiência no consumo final de energia em um determinado setor. É o resultado da relação entre o consumo de
energia do setor rural expresso em toneladas equivalentes de petróleo (tep) e o Produto Interno Bruto - PIB do setor em
reais.

Prefeitura recebeu recursos
financeiros específicos para o
meio ambiente

Informa sobre o comprometimento do Poder Público em atuar na proteção ao meio ambiente, através da destinação de
verbas para tal no município. Este indicador expressa a percentagem dos municípios da bacia que receberam recursos
para aplicar  na gestão ambiental. Trata-se de indicador qualitativo.

A bacia tem comitê? Informa se já existe comitê formado para a bacia. É um indicador qualitativo.
A bacia tem órgão gestor? Informa se a bacia possui órgão gestor. É um indicador qualitativo.
Participa de Comitê de bacia
hidrográfica

Este indicador expressa a percentagem dos municípios da bacia que participam do Comitê de bacia. Trata-se de indicador
qualitativo.
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• Obtenção dos dados

A análise documental das fontes pesquisadas revelou que o maior problema para a

confecção de indicadores é a disponibilidade de dados confiáveis, sistematizados, apurados

periodicamente, pesquisados de forma desagregada na base territorial, e de bancos de dados

compatíveis. Normalmente em pesquisas oficiais, a menor desagregação disponível se dá

na base territorial de município.

Também ficou caracterizado que dados econômicos e sociais são mais abundantes e fáceis

de se conseguir do que dados ambientais. Em geral, os dados ambientais são pesquisados

pelos órgãos municipais de fiscalização e controle e encontram-se em banco de dados

próprios. Alguns indicadores têm dados pesquisados por projetos específicos ou trabalhos

acadêmicos, mas esses dados não estão disponibilizados em nenhuma base.

No Brasil, as pesquisas voltadas para a área ambiental ainda são limitadas. Os órgãos

ambientais estaduais de fiscalização e controle têm diferentes atuações no país. Alguns

estados produzem e pesquisam dados de qualidade da água e do ar, mas na maioria dos

estados brasileiros, esses órgãos ainda não dispõem de dados ambientais sistematizados.

No caso de dados municipais ainda é mais complicado, porque existem muitos municípios

que não dispõem de secretarias ambientais, e sequer de técnicos especializados. Ao nível

de país, o órgão ambiental federal, IBAMA, tem caminhado de acordo com a comunidade

internacional, monitorando e disponibilizando muitos dados para análise ambiental no

Brasil, assim como a ANA (Agência Nacional de Águas) tem trabalhado muito para a

gestão dos recursos hídricos brasileiros.

Por toda dificuldade apontada anteriormente, neste trabalho, é priorizado o item obtenção

econômicamente viável do indicador, ou seja, visto que o Brasil é um país com grande

extensão e um número muito grande de pequenas bacias hidrográficas, pensamos em

utilizar indicadores cujos dados já fazem parte de pesquisas institucionais disponibilizadas

pelos órgãos oficiais. Podemos citar como vantagens dessa premissa: primeiro a

possibilidade de se comparar diversas bacias hidrográficas, segundo permitir a identificação

de áreas problemas, e portanto prioritárias para intervenção e terceiro a possibilidade de se

obter novos indicadores através da combinação desses; além de ser um procedimento muito

mais econômico. Esse procedimento também permitiu se identificar os dados já existentes
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e disponibilizados em órgãos governamentais e as lacunas que ainda precisam ser

preenchidas nas pesquisas de rotina desses órgãos.

Também foram avaliadas duas características importantes: a tipologia dos dados e o seu

grau de agregação. Sempre que possível foi priorizado a utilização de dados quantitativos

e primários. Para alguns indicadores só foi possível o levantamento de dados qualitativos.

• Indicadores Complementares

As pesquisas oficiais do IBGE disponibilizam diversos dados que podem ser utilizados

como indicadores para complementar o diagnóstico das bacias. Esses indicadores, embora

não façam parte do conjunto de IDS apresentado, servem para auxiliar no diagnóstico da

área estudada, na medida em que mais informações são agregadas. Como são dados de

abrangência nacional, eles são considerados como um apoio ao sistema de indicadores de

desenvolvimento sustentável apresentado.

São sugeridos como indicadores complementares:

• Área total da bacia (km2)

• Densidade demográfica (habitante/km2)

• População total

• % população urbana

• % população rural

• Pib per capita (mil R$)

• % pessoas com 10 anos ou mais e menos de 1 ano de estudo

• % pessoas com 10 anos ou mais e menos de 4 anos de estudo

• % de esgoto tratado em relação ao esgoto coletado

• % de água tratada em relação à água distribuída

• Possui SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente)

• Município possui Conselho Municipal de Meio Ambiente

• Participa de Comitê de Bacia Hidrográfica
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• A Prefeitura recebeu recursos financeiros específicos para o MA

• Município possui legislação específica para a questão ambiental

• Implantação/operação de estação de qualidade do ar

• Implantação de aterros sanitários

• Programa de coleta seletiva do lixo

• Reciclagem de lixo

• Ampliação e/ou melhoria da rede de esgoto sanitário

• Ampliação e/ou melhoria do sistema de abastecimento d’água

• Despoluição dos recursos hídricos

• Implantação e/ ou melhoria do tratamento de esgoto sanitário

• Recomposição de vegetação nativa

• Recuperação de áreas degradadas por mineração ou agropecuária

• Elaboração de Plano de Gestão e Zoneamento Ecológico-Econômico

• Aterro sanitário no município

• Vazadouro a céu aberto no município

O quadro 4.4 apresenta a descrição dos indicadores complementares.
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Quadro 4.4 – Indicadores Complementares

Indicadores Descrição Fonte

Área (km2) Área da bacia hidrográfica em km2 Fundação CIDE
Total população Total da população residente na bacia hidrográfica IBGE – Censo 2000

Densidade demográfica (habitante /km2) Expressa a relação habitante /km2 da bacia hidrográfica Fundação CIDE
IBGE – Censo 2000

População urbana Expressa a porcentagem da população que vive na área urbana da
bacia

IBGE – Censo 2000

População rural Expressa a porcentagem da população que vive na área rural da
bacia

IBGE – Censo 2000

PIB per capita  (1000 R$ por habitante) Produto interno bruto por habitante da bacia hidrográfica Fundação CIDE
IBGE – Censo 2000

Ensino primário- Sem instrução e menos de 1 ano
de estudo

Expressa a porcentagem da população sem instrução  ou até 1 ano
de estudo IBGE – Censo 2000

Ensino primário - 4 anos de estudo Expressa a porcentagem da população apenas com o ensino
primário

IBGE – Censo 2000

% de esgoto tratado Expressa a porcentagem do esgoto tratado em relação ao esgoto
coletado

IBGE – PNSB, 2000

% água tratada Expressa a porcentagem da água tratada em relação a água
distribuída

IBGE – PNSB, 2000

Possui  SMMA Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
secretaria municipal de meio ambiente IBGE – MUNIC, 2002

O município possui Conselho Municipal de Meio
Ambiente

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
conselho municipal de meio ambiente IBGE – MUNIC, 2002

Participa de Comitê de Bacia Hidrográfica Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que participam do
comitê da bacia IBGE – MUNIC, 2002

A Prefeitura recebeu recursos financeiros
específicos para o MA

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que receberam
recursos financeiros específicos para o meio ambiente IBGE – MUNIC, 2002



122

Quadro 4.4 – cont.
O município possui legislação específica para
a questão ambiental

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
legislação específica de meio ambiente IBGE – MUNIC, 2002

Implantação/operação de estação de qualidade
do ar

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que implantaram e
operam estação de qualidade de ar IBGE – MUNIC, 2002

Implantação de aterros sanitários Expressa a porcentagem dos municípios da bacia implantaram aterro
sanitário IBGE – MUNIC, 2002

Programa de coleta seletiva do lixo Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
programa de coleta seletiva de lixo IBGE – MUNIC, 2002

Reciclagem de lixo Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
reciclagem de lixo IBGE – MUNIC, 2002

Ampliação e/ou melhoria da rede de esgoto
sanitário

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem IBGE – MUNIC, 2002

Ampliação e/ou melhoria do sistema de
abastecimento d’água

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que ampliaram ou
melhoraram o sistema de abastecimento de água IBGE – MUNIC, 2002

Despoluição dos recursos hídricos Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
programa de despoluição dos recursos hídricos IBGE – MUNIC, 2002

Implantação e/ ou melhoria do tratamento de
esgoto sanitário

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que implantaram ou
melhoraram o sistema de tratamento de esgoto sanitário IBGE – MUNIC, 2002

Recomposição de vegetação nativa Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
programa de recomposição da mata nativa IBGE – MUNIC, 2002

Recuperação de áreas degradadas por
mineração ou agropecuária

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
programa de recuperação de áreas degradadas por atividade de
mineração ou agropecuária

IBGE – MUNIC, 2002

Elaboração de Plano de Gestão e Zoneamento
Ecológico-Econômico

Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem plano
de zoneamento ecológico econômico IBGE – MUNIC, 2002

Aterro sanitário no município Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem aterro
sanitário IBGE – MUNIC, 2002

Vazadouro a céu aberto no município Expressa a porcentagem dos municípios da bacia que possuem
vazadouro de lixo a céu aberto IBGE – MUNIC, 2002

Nota: Os indicadores obtidos através da pesquisa MUNIC – Meio Ambiente são qualitativos e manifestam a resposta da prefeitura aos questionamentos
feitos na pesquisa através de confirmação ou negativa.
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• Construção do Índice de Desenvolvimento Sustentável para bacias hidrográficas
(IDSBH), dos índices social ambiental, econômico e institucional e do índice de
saneamento básico

A última etapa do trabalho foi o desenvolvimento, a título de ilustração, de índices.

Os índices apresentados serviram para se fazer uma comparação relativa entre as bacias

hidrográficas selecionadas.

O índice apresentado (IDSBH) serve para relativizar o grau de sustentabilidade quando se

compara duas ou mais bacias hidrográficas.

O índice de saneamento fornece uma indicação da situação do saneamento básico da bacia

hidrográfica analisada, bem como aponta os municípios da bacia onde o problema do

saneamento está mais precário.
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES

APRESENTADO A BACIAS SELECIONADAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5.1 – O Estado do Rio de Janeiro e suas bacias hidrográficas

Para mostrar a importância do desenvolvimento de um sistema de indicadores como

ferramenta de gestão de bacias hidrográficas foram elaborados dois estudos de caso

aplicado às quatro principais bacias do Estado do Rio de Janeiro: Bacia do Rio Paraíba do

Sul, Bacia da Baía de Sepetiba, Bacia da Baía de Guanabara e Bacias Contribuintes aos

Rios Macaé, São João e Una e de Búzios.

Recentemente, em 2006, houve uma mudança na divisão das regiões hidrográficas do

Estado do Rio de Janeiro, mas neste trabalho essa mudança não foi incorporada.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI através da resolução nº. 18/2006,

aprovou a nova definição das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro ficando

o território do estado subdividido em 10 Regiões Hidrográficas. São elas: Baia de Ilha

Grande, Guandu, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Baia de Guanabara, Lagos e rio São

João, Rio Dois Rios, Macaé e das Ostras; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

A figura 5.1 apresenta a nova delimitação do Estado do Rio de Janeiro para efeito de

gerenciamento dos recursos hídricos.

A base cartográfica utilizada neste trabalho, foi obtida junto à Fundação CIDE, em 2005,

em mapa denominado Grandes Bacias do Estado do Rio de Janeiro, com a delimitação das

bacias hidrográficas. A figura 5.2 apresenta a divisão das grandes bacias.
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Figura 5.1 – Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (resolução 18/2006 – CERHI)

RH – I: Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande;
RH – II: Região Hidrográfica Guandu;
RH – III: Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;
RH – IV: Região Hidrográfica Piabanha;
RH – V: Região Hidrográfica Baía de Guanabara;
RH – VI: Região Hidrográfica Lagos São João;
RH – VII: Região Hidrográfica Dois Rios;
RH – VIII: Região Hidrográfica Macaé e das Ostras;
RH – IX: Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul, e;
RH – X: Região Hidrográfica Itabapoana.
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Figura 5.2 - Grandes Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro
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 Fonte: Fundação CIDE

Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Figura 5.2)

1 - Bacia do Rio Paraíba do Sul

2 - Bacia da Baía de Sepetiba

3 - Bacia da Baía de Guanabara

4 - Bacias Contribuintes aos Rios Macaé, São João e Una e de Búzios

5 - Complexo Deltaico do Paraíba do Sul

6 - Bacias Contribuintes à Baía da Ilha Grande

7 - Complexo Lagunar da Costa do Sol e Piratininga/Itaipu

8 - Bacia do Rio Itabapoana
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O quadro 5.1 apresenta os municípios componentes das bacias estudadas, utilizando-se a

divisão de grandes bacias hidrográficas da Fundação CIDE.

Quadro 5.1 - Municípios componentes das bacias hidrográficas do Estado do Rio
de Janeiro

Bacia Hidrográfica Municípios

São João, Una e Búzios Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Cachoeiras

de Macacu, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu,

Iguaba Grande, Macaé, Nova Friburgo, Rio Bonito, Rio

das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim

Baía de Guanabara Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias,

Guapimirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis,

Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, Rio de

Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá

Baía de Sepetiba Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí, Japeri, Miguel

Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Piraí, Queimados, Rio

Claro, Rio de Janeiro, Seropédica, Vassouras

Paraíba do Sul Aperibé, Areal, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom

Jardim, Cambuci, Comendador Levy Gasparian,

Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Cardoso Moreira,

Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de

Frontin, Italva, Itaocara, Itaperuna, Itatiaia, Laje do

Muriaé, Macuco, Mendes, Miguel Pereira, Miracema,

Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Paty do

Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto

Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Santa

Maria Madalena, Santo Antonio de Pádua, São Fidélis,

São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São

Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Teresópolis,

Trajano de Morais, Três Rios, Valença,Varre-Sai,

Vassouras e Volta Redonda
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Caracterização das bacias hidrográficas selecionadas

• Bacia hidrográfica da baía de Guanabara

A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara no Estado do Rio de Janeiro não se enquadra

na definição clássica de bacias - área drenada por um rio principal e seus afluentes-, por

tratar-se de um conjunto de pequenas bacias hidrográficas que deságuam em um único

corpo receptor que é a Baía de Guanabara. É alimentada por 55 rios e riachos, tendo como

aspectos topográficos característicos, planícies, como uma grande depressão denominada

Baixada Fluminense, colinas e maciços costeiros e relevo de escarpas da Serra do Mar.

(Projeto Planágua SEMADS/GTZ,2001a). Apresenta uma superfície de 4.081 km2,

ocupando 9,3% da área do Estado do Rio de Janeiro e é formada pelos municípios de

Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, São Gonçalo,

Magé, Guapimirim, Itaboraí e Tanguá que estão totalmente inseridos na bacia e partes dos

municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e

Petrópolis, a maioria localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Esses

municípios apresentam alta densidade demográfica

• Bacia hidrográfica da baía de Sepetiba

A bacia hidrográfica da baía de Sepetiba é um grande corpo estuarino, receptáculo natural

de toda água drenada pelos rios da Baixada de Sepetiba, com cerca de 305 km² de

superfície, e perímetro de 130 km. Suas dimensões aproximadas são de 25 km no sentido

leste-oeste e 12,5 km no sentido norte-sul.

É limitada ao norte e a leste pelo continente, ao sul pela restinga de Marambaia e à oeste

faz limite com a baía de Ilha Grande. Do lado oceânico, o declive é forte e as ondas batem

violentamente. Do outro lado porém, a restinga aplaina-se nas águas tranqüilas da baía. A

baía de Sepetiba e sua região litorânea apresenta uma gama de ecossistemas, tais como

ilhas, costões rochosos, restingas, praias, mangues e planícies de lama. Dentre as ilhas,

destacam-se as de Itacuruça, Jaguanum e Pombeba.

Os 10 principais rios contribuintes diretos à baía, os quais destacam-se dos demais em

função da dimensão de suas respectivas bacias e de suas características de escoamento são:

Engenho Novo, ou Portinho, Piracão, Piraquê, do Ponto, canal do Itá, Guandu-Mirim, canal

de São Francisco, canal do Guandu, Cação Vermelho e Tingussu.

Da mesma forma que outras bacias hidrográficas, a ausência de correspondência direta

entre a área englobada pela bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba e os limites territoriais
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municipais introduz dificuldades não triviais nas análises sócio-econômicas da região.

(SEMADS, 2001)

• Bacia hidrográfica de São João, Una e Búzios

A região abrangida pela Bacia Hidrográfica do Rio São João está localizada na zona leste

do Estado do Rio de Janeiro. O Rio São João, principal curso d’água, nasce na Serra do

Sambê, nos contrafortes da Serra do Mar, a uma altitude de 740m, no município de

Cachoeiras do Macacu. Apresenta forte declividade nos primeiros 5 km de percurso, junto

às nascentes, apresentando um desnível de 700m no trecho, sendo em conseqüência

classificado como rio de montanha.

A Bacia do São João é delimitada por um relevo bastante fragmentado, formado por

pequenas colinas, que se estendem até as proximidades da Barra do São João. Devido à

intensa exploração da Mata Atlântica, o que restou de sua cobertura original encontra-se

muito fragmentado, numa composição que lembra uma colcha de retalhos, com pequenas

manchas de florestas nativas isoladas em meio às pastagens e culturas agrícolas.

(SAUNDERS, 2004)

• Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

A bacia do rio Paraíba do Sul situa-se na região sudeste do Brasil. Ocupa área de

aproximadamente 55.500 km², estendendo-se pelos Estados de São Paulo (13.900 km²), Rio

de Janeiro (20.900 km²) e Minas Gerais (20.700 km²). A área da bacia corresponde a cerca

de 0,7% da área do país e, aproximadamente, a 6% da região sudeste do Brasil. No Rio de

Janeiro, a bacia abrange 63% da área total do estado. O ponto culminante é o Pico das

Agulhas Negras (2.787metros). O vale do rio Paraíba do Sul distribui-se na direção leste-

oeste entre as Serras do Mar e da Mantiqueira, situando-se numa das poucas regiões do país

de relevo muito acidentado, com colinas e montanhas de mais de 2.000 metros nos pontos

mais elevados, e muito poucas áreas planas. A região é caracterizada por um clima

predominantemente tropical quente e úmido, com variações determinadas pelas diferenças

de altitude e entradas de ventos marinhos.

A bacia situa-se na região da Mata Atlântica, que se estendia, originariamente, por toda a

costa brasileira (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul) numa faixa de 300 km .

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência, próximo ao município de Paraibuna, dos rios

Paraibuna, cuja nascente é no município de Cunha, e Paraitinga, que nasce no município
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de Areias, ambos no Estado de São Paulo, a 1.800 metros de altitude, percorrendo 1.150km

até desaguar no Oceano Atlântico, no norte fluminense, na praia de Atafona no município

de São João da Barra.

Os principais afluentes ao rio Paraíba do Sul são: rios Jaguari, Paraibuna (MG/RJ),

Pirapetinga, Pomba, Muria, Una, Bananal, Piraí, Piabanha e Dois Rios. (CEIVAP, 2001)

5.2 -Simplificações adotadas no sistema de indicadores apresentado para aplicação

nas bacias selecionadas

Nesta primeira parte, os indicadores foram selecionados considerando sua relevância para

o processo de gestão e para os objetivos principais a serem alcançados, no caso o

desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas. O sistema apresentado visou

representar os indicadores mais importantes e que ao mesmo tempo, possuíssem um

processo de medição confiável, disponível em bancos de dados oficiais e que pudessem ser

acompanhados ao longo do tempo, de forma a auxiliar eficientemente o processo de tomada

de decisão e fornecer sinais de aviso prévio sobre problemas ou questões importantes.

Considera-se também indispensável, a reavaliação e atualização constante do sistema de

indicadores apresentado.

Como o estudo piloto foi efetuado nas bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro,

os dados foram pesquisados no órgão responsável pelos recursos hídricos do estado –

SERLA, no órgão ambiental estadual - FEEMA - , no órgão estadual disseminador de

estatísticas - Fundação CIDE -, no órgão federal produtor de estatísticas nacionais - IBGE

- e no órgão ambiental federal - IBAMA.

Grande parte dos dados foi obtida através do Censo Demográfico 2000 do IBGE. O Censo

apresenta 527 variáveis que abrangem: características dos domicílios, em especial dos

domicílios particulares permanentes, bem como dos seus responsáveis, e características das

pessoas.  Os dados estão agregados por setor censitário, que é a unidade mínima criada para

fins de controle cadastral da coleta, e o território do Estado do Rio de Janeiro está dividido

em 20.756 setores.

Os dados do censo são tabulados e apresentados por unidade de federação e municípios e

estão divididos nos seguintes temas:

1 - Domicílios: Características dos domicílios e dos domicílios particulares permanentes;
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2 - Pessoas - Características gerais: Características das pessoas - Sexo, espécie do

domicílio, relação com a pessoa responsável pelo domicílio e idade;

3 - Pessoas - Instrução: Características das pessoas: Alfabetização;

4 - Responsável pelo domicílio: Características das pessoas responsáveis pelos domicílios

particulares permanentes.

Os dados encontrados estão em base territorial diferente da determinada pela área

geográfica da bacia hidrográfica, já que no país ainda não existem dados oficiais

pesquisados no limite territorial definido pela bacia hidrográfica. Os órgãos governamentais

trabalham com suas bases de dados definidas pelos limites político-administrativos

determinados pelas divisões estaduais e municipais.

Como o objetivo destes estudos de casos é apresentar a título de ilustração uma forma de

adequação no uso de indicadores para bacias hidrográficas e não validar um indicador

específico, todos os indicadores estão colocados com a mesma magnitude e importância,

não sendo feita uma ponderação entre eles, o que no caso de proposta de desenvolvimento

de um indicador definitivo deverá ser feito impreterivelmente.

Em relação à análise dos indicadores não são considerados nem padrões, nem são

estabelecidas metas a serem alcançadas.

O quadro 5.2 apresenta os indicadores utilizados e as fontes onde seus dados foram obtidos.
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Quadro 5.2 - Indicadores e fonte dos dados

INDICADOR FONTE Cobertura Ano
Taxa de crescimento da população IBGE - Censo demográfico Município 2000
Taxa de mortalidade infantil IBGE - Censo Demográfico Município 2000
Índice de Gini da distribuição do rendimento Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD Município 2000
Rendimento familiar per capita IBGE - Censo demográfico Município 2000
Taxa de desemprego IBGE - Censo demográfico Município 2000
Esperança de vida ao nascer Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD Município 2000
Taxa de alfabetização IBGE - Censo demográfico Município 2000
Escolaridade IBGE, Censo Demográfico Município 2000
Área urbanizada Fundação CIDE Município 1994, 2001
Área degradada Fundação CIDE Município 1994, 2001
Área de floresta Fundação CIDE Município 1994, 2001

Áreas protegidas  SEMADS, CEIVAP, Saudners, Plano Diretor
da baía de Guanabara

Município 2001, 2004,
2005

Acesso ao serviço de coleta de lixo IBGE, Censo Demográfico - 2000 Município 2000
Acesso a sistema de abastecimento de água IBGE, Censo Demográfico - 2000 Município 2000
Acesso a esgotamento sanitário IBGE, Censo Demográfico - 2000 Município 2000

Disponibilidade hídrica da bacia Plano Diretor
CEIVAP

Bacia da Baía de Guanabara
Bacia do Paraíba do Sul

2005
2001

Intensidade de uso da água no comércio Fundação CIDE Município 2000
Intensidade de uso da água na indústria Fundação CIDE Município 2000
Qualidade do ar – Concentração de
poluentes no ar (SO2, PM10) SEMADS/FEEMA De acordo com os pontos de

monitoramento

DBO dos corpos hídricos SEMADS / FEEMA De acordo com os pontos de
monitoramento

Coliformes fecais dos corpos hídricos SEMADS / FEEMA De acordo com os pontos de
monitoramento
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INDICADOR FONTE Cobertura Ano
Tratamento de esgoto IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento

Básico
Município 2000

Resíduo reciclado IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico

Município 2000

Resíduo destinado para aterros sanitários IBGE – Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico

Município 2000

A bacia tem plano de bacia? SERLA Bacia hidrográfica 2007
A bacia tem sistema de outorga? SERLA Bacia hidrográfica 2007
A bacia tem sistema de cobrança? SERLA Bacia hidrográfica 2007
A bacia tem enquadramento dos rios? SERLA Bacia hidrográfica 2007
Participação de fontes renováveis na oferta
de energia Balanço Energético Estadual Estadual 2005

Consumo de energia per capita
(kwh/habitante)

Fundação CIDE Município 2000

Produtividade no setor comercial
(PIB comércio/PIB município)

Fundação CIDE
IBGE Município 2000

Produtividade no setor industrial
(PIB indústria/PIB município)

Fundação CIDE
IBGE Município 2000

Produtividade no setor rural
(PIB agropecuária/PIB municipal)

Fundação CIDE
IBGE Município 2000

Intensidade energética no setor comercial Fundação CIDE Município 2000
Intensidade energética no setor industrial Fundação CIDE Município 2000
Intensidade energética no setor rural Fundação CIDE Município 2000
Prefeitura recebeu recursos financeiros
específicos para o meio ambiente IBGE - MUNIC Município 2002

A bacia tem comitê? SERLA Bacia hidrográfica 2007
A bacia tem órgão gestor? SERLA Bacia hidrográfica 2007
Participa de Comitê de bacia hidrográfica IBGE - MUNIC Município 2002
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5.2.1 – Agregação dos dados

Neste trabalho, foi assumido como vantagem principal do índice, a facilidade de um único

número poder expressar uma situação existente pela interpretação de um conjunto grande

de informações, permitindo comparações relativas entre as bacias estudadas. O índice torna

mais fácil interferências prévias para ajustar situações inadequadas. A principal

desvantagem é se conduzir a erros, quando os indicadores são mal interpretados.

Antes de se proceder a obtenção do índice, os indicadores medidos em diferentes unidades

devem ser transformados para uma mesma base. Nesta etapa ocorre uma grande

subjetividade quando se utilizam pesos.

Na literatura verifica-se que vários índices bem conhecidos foram construídos utilizando

a média aritmética como método de agregação, entre eles o Índice de Sustentabilidade

Ambiental (ISA) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em sua dissertação de mestrado, Scandar Neto (2006) avaliou três técnicas para agregação

de indicadores: a média aritmética; a técnica de análise multivariada de Componentes

Principais e a Análise Multicritério. Para avaliar a técnica a ser utilizada, o autor avalia 30

indicadores para serem aplicados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Como esquema de aglutinação, foram agrupados numa primeira etapa os 30 indicadores

originais em 11 indicadores temáticos, sendo cinco temas relativos à dimensão social do

desenvolvimento, três temas da dimensão ambiental, dois temas econômicos e um

institucional. Em uma segunda etapa, estes indicadores temáticos foram aglutinados em

quatro indicadores sintéticos das dimensões e posteriormente sintetizados em um único

Índice de Desenvolvimento Sustentável.

Analisando os três métodos, Scandar Neto (2006) escolheu a média como o método mais

adequado para cumprir o objetivo proposto que era “reduzir as informações de uma dada

realidade social para potencializar o conhecimento adquirido sobre a mesma.”  O autor

também conclui que “o uso da média produz um indicador sintético mais agregado com

maior associação com os indicadores primários, quando comparado aos outros dois

métodos”.
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Neste trabalho, para padronizar os indicadores das diferentes bacias foi adotado o critério

de normalização linear, onde todos os valores foram divididos pelo maior valor observado

de forma de que se estabelecesse uma faixa de valores variando de zero (0) a um (1).

Indicadores que variam positivamente, ou seja, quanto maior seu valor, melhor é a situação

que ele quer mostrar, foram obtidos pela divisão de todos pelo maior valor, já indicadores

que variam negativamente, ou seja, aumentando seu valor, a situação é piorada, o cálculo

foi efetuado como:

Ij = 1 - 
max  

j

X
 X

Onde: Xj =valor do indicador e Xmax é o indicador de maior valor

Para a confecção dos índices, entendo-se tratar-se de uma mera exemplificação da

utilização de sistema de indicadores como ferramenta de gestão, optou-se, para facilitar os

cálculos, em se utilizar a média aritmética como método para agregar os indicadores devido

sua facilidade de execução.

5.3 - Apresentação dos Resultados

5.3.1 - Aplicação simplificada considerando o recorte municipal

Esta primeira aplicação considera todos os indicadores aplicados às quatro bacias

hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro: São João, Una e Búzios, Baía de Guanabara,

Baía de Sepetiba e Paraíba do Sul.

Os dados necessários para atender ao conjunto de indicadores apresentado no capítulo 4 são

apurados a nível de base territorial definida pelo limite municipal. Como o recorte das

bacias não coincide com os limites municipais, adota-se como uma simplificação, eliminar

dos cálculos os municípios que não têm sua sede municipal dentro do limite da bacia

hidrográfica.

Esta aplicação tem como objetivo fazer uma análise relativa entre as bacias considerando

para cada indicador uma escala variando de zero a um, para o pior e o melhor caso

respectivamente.
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Neste trabalho foram excluídos da análise os seguintes municípios:

• Municípios da bacia de São João, Una e Búzios:

Os municípios Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu,

Iguaba Grande, Nova Friburgo, Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, não foram considerados

no estudo devido suas sedes municipais encontrarem-se fora dos limites da bacia de S.

João, Una e Búzios.

• Municípios da bacia da Baía de Guanabara

O município de Petrópolis não foi considerado no estudo devido sua sede municipal

encontrar-se fora dos limites da bacia da baía de Guanabara.

• Municípios da bacia da Baía de Sepetiba

Os municípios Miguel Pereira Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro, Rio de Janeiro e Vassouras

não foram considerados no estudo devido suas sedes municipais encontrarem-se fora dos

limites da bacia da baía de Sepetiba.

• Municípios da bacia do Paraíba do Sul

Os municípios Campos dos Goytacazes,  Engenheiro Paulo de Frontin e Trajano de

Morais não foram considerados no estudo devido suas sedes municipais encontrarem-se

fora dos limites da bacia do Paraíba do Sul.

A figura 5.3 apresenta as bacias selecionadas para estudo de casos.
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Figura 5.3 - Área de estudo: Bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro
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III - Bacia de São João, Una e Búzios

IV - Bacia do Paraíba do Sul
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N

Fontes: Fundação CIDE - mapa de grandes bacias
             IBGE- Malha municipal

Fonte: Confecção própria

A figura 5.4 abaixo, apresenta as bacias com as divisões municipais e suas sedes.

Figura 5.4 – Municípios e sedes do Estado do Rio de Janeiro
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Para que os dados disponíveis possam ser utilizados no estudo de caso, algumas

considerações são estabelecidas:

• Dado disponibilizado está em base territorial definida como município - nesse caso,

considera-se os dados referentes aos municípios que têm a sede localizada no limite interior

da bacia hidrográfica; os municípios que não dispõem da sede dentro do limite da bacia não

têm o seu dado computado.

É priorizado a utilização dos dados sempre na mesma base anual. Quando não é possível

a mesma base anual, considera-se o dado disponível com data mais próxima, para não se

prejudicar o diagnóstico.

Os índices são obtidos de forma relativa entre as bacias através da normalização dos

indicadores, considerando os maiores valores como os valores limites superiores quando

o indicador é positivo, ou seja aquele indicador que quanto maior fôr, melhor é a situação

que ele representa e considerando os menores valores como os valores limites inferiores

quando o indicador é negativo, ou seja aquele indicador que quanto menor fôr, melhor é

a situação que ele representa.

Em relação aos indicadores qualitativos considera-se o valor 1 (um) para indicador com

resposta SIM e 0 (zero) para indicador com resposta NÃO.

5.3.1.1 - Construção dos indicadores

• Taxa de crescimento da população (1991 - 2000) – Calculado através dos dados de

população dos censos demográficos de 1991 e 2000, conforme Anexo I.1.

• Taxa de mortalidade infantil - Obtido através de dados censitários do ano 2000. O

Anexo I.2 apresenta a taxa de mortalidade infantil da década de 1991 - 2000.

• Índice de Gini da distribuição do rendimento – Obtido através de dados do PNUD,

apresentados em base territorial municipal. O cálculo do índice de Gini das Bacia

Hidrográficas, é apresentado no Anexo I.3.
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• Rendimento familiar per capita até 1 salário mínimo (%) – Obtido através de dados

censitários do ano 2000.

• Taxa de desemprego - Obtido através de dados censitários do ano 2000.

• Esperança de vida ao nascer - Obtido através de dados do PNUD. A título de

ilustração o Anexo I.4 apresenta a esperança de vida no mundo.

• Taxa de alfabetização (% população alfabetizada com 10 anos ou mais) - Calculado

através de dados censitários do ano 2000.

• Escolaridade - Obtido através de dados censitários do ano 2000. O Anexo I.5 apresenta

as variáveis do censo utilizadas para a construção desse indicador.

• Área urbanizada - Obtido através de dados da Fundação CIDE.

• Área degradada - Obtido através de dados da Fundação CIDE.

• Área de floresta - Obtido através de dados da Fundação CIDE.

• Áreas protegidas – As área protegidas encontram-se listadas no Anexo I.6.

• % de domicílios com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico – Obtido através

de dados censitários do ano 2000.

• % de domicílios com acesso a sistema de abastecimento de água - Obtido através

de dados censitários do ano 2000.

• % de domicílios com acesso ao serviço de esgotamento sanitário - Obtido através

de dados censitários do ano 2000.
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• Disponibilidade hídrica da bacia (m3/s)  - este indicador apresentou problema na

obtenção dos dados. Apenas os dados das bacias do Paraíba do Sul e Baía de Guanabra

foram conseguidos. Como os dados obtidos estão medidos em diferentes metodologias,

eles não foram considerados na obtenção dos índices. Abaixo são apresentados os

dados obtidos para essas bacias.

Disponibilidade hídrica é a quantidade de água disponível em um trecho de corpo hídrico

durante um determinado tempo.

Para a bacia do Paraíba do Sul os dados foram obtidos no CEIVAP medidos pela variável

Q95 (vazão de permanência em 95% do tempo).

BACIA DO PARAÍBA DO SUL
Vazões de 95% do rio Paraíba do Sul e na foz dos principais afluentes

Local Q95% (m3/s)

Funil 140,0
Itatiaia 140,5
Resende 145,0
Barra Mansa 168,0
Volta Redonda 171,0
Santa Cecília - montante 180,0
Santa Cecília - montante 71,0
Barra do Piraí 73,0
Paraíba do Sul 81,0
Anta 175,0
Ilha dos Pombos 188,0
Itaocara 200,0
São Fidélis 285,0
Foz Paraibuna 85,0
Foz Muriaé 25,0
Foz Pomba 52,0

Fonte: CEIVAP, 2001 – Livro da bacia

 Bacia da Baía de Guanabara - O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região

Hidrográfica da Baía de Guanabara apresenta a disponibilidade hídrica de superfície da

bacia com valores estimativos de vazões anuais mínimas médias de 07 dias consecutivos,

com 10 anos de recorrência (Q7,10) e os valores das vazões características médias de longo

termo (QMLT) estimados a partir de modelos recomendados pelo CPRM.

Considerando-se os valores calculados através do modelo estima-se que chegam à Baía de

Guanabara valores de Q7,10 = 27,8 m3/s e QMLT = 139 m3/s.
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• Intensidade de uso da água no comércio - Obtido através de dados da Fundação

CIDE.

• Intensidade de uso da água na indústria - Obtido através de dados da Fundação

CIDE.

• Qualidade do ar - Esse indicador não foi considerado, por não se obter os dados.

• DBO nos corpos hídricos e Coliformes fecais nos corpos hídricos - Esses dois

indicadores respondem pela qualidade dos corpos hídricos componentes da bacia

hidrográfica. Como existem lacunas nos dados obtidos para as bacias hidrográficas, eles

não foram considerados na confecção do índice. As tabelas completas estão no Anexo

I.7.

O CONAMA determina, para Classe 1, níveis máximos de coliformes totais de 1.000

N/100ml, para Classe 2, níveis de 5.000 N/100ml para Classe 3, níveis de 20.000 N/100ml.

QUALIDADE DE ÁGUA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

N° de medições N° de medições que ultrapassaram o
padrãoBacia

DBO Coliformes DBO % Coliformes %
Baía de Guanabara 163 - 123 75,5 - -
Sepetiba 146 87 60,0
Paraíba do Sul 33 17 2 0,06 15 88,2

Padrão de Referência da
Resolução Conama

20/86

DBO
<5,0

Coliformes
< 1.000

NPM/100 ml

• Tratamento de esgoto - Obtido através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

do IBGE do ano 2000.

• Quantidade de resíduo reciclado em relação ao resíduo produzido - Obtido através

da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE do ano 2000.
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• Quantidade de resíduos destinados para aterros sanitários em relação ao total de

resíduo produzido - Obtido através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do

IBGE do ano 2000.

• A bacia tem plano de bacia? Indicador qualitativo, podendo ser afirmativo ou

negativo.

As legislações estaduais fazem distinção entre Plano de Recursos Hídricos (no âmbito

estadual) e Plano de Bacia.

Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul - aprovado pelo CEIVAP para o período de 2002

a 2006, foi recentemente atualizado para nortear as ações de recuperação da bacia, de 2007

a 2010.

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara

(PDRH-BG), desenvolvido em contrato entre a Fundação Estadual de Engenharia e Meio

Ambiente (FEEMA) e o Consórcio Ecologus-Agrar com a interviência da Fundação

Superintendência de Rios e Lagoas (SERLA), de acordo com os delineamentos da Lei n°

3.239 de 99.

Plano da Bacia de São João - está sendo desenvolvido pelo CBHLSJ com apoio do

Consórcio Intermunicipal Lagos - São João (CILSJ) e o Programa Água Doce do Fundo

Mundial para Preservação da Vida Selvagem (WWF - Brasil).

• A bacia tem sistema de outorga? Indicador qualitativo, podendo ser afirmativo ou

negativo.

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos é o ato administrativo que visa a

utilização múltipla e racional das águas superficiais e subterrâneas por prazo determinado,

tendo como prioridade o consumo humano de acordo com a Lei 3239/99. O referido ato é

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, onde o outorgado é identificado

e ficam estabelecidas as características técnicas e as condicionantes legais do uso das águas

que o mesmo está sendo autorizado a fazer

A Lei nº. 9.984, de 2000, conferiu à Agência Nacional de Águas, atribuição de outorgar o

direito de uso de recursos hídricos em águas da União e de regulamentar a operação de

reservatórios, visando ao uso múltiplo dos recursos hídricos, estabelecido nos planos de

bacias.
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No caso do Rio de Janeiro, a Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

(SERLA), é o órgão com atribuição de outorgar o direito de uso de recursos hídricos em

águas de domínio dos estados . Todas as bacias estudadas têm sistema de outorga.

• A bacia tem sistema de cobrança? Indicador qualitativo, podendo ser afirmativo ou

negativo.

Todas as bacias hidrográficas estudadas têm sistema de cobrança. No caso da bacia do rio

Paraíba do Sul a cobrança incide sobre o uso da água bruta em rios de domínio da União

e foi proposta conjuntamente pela ANA e pelo CEIVAP, sob aprovação do CNRH.

Em março de 2001, o CEIVAP aprovou a proposta inicial de cobrança. A cobrança pelo

uso da água na bacia do Paraíba do Sul, teve seu processo de regularização pela

Resolução nº 210 de 2002 da ANA seguindo diretrizes do CEIVAP. A cobrança

efetivamente ocorreu de março de 2003 até dezembro de 2006.

Em setembro de 2006 o CEIVAP aprovou a Deliberação nº 65/06, que estabelece novos

mecanismos e valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos rios de domínio

da União da bacia do rio Paraíba do Sul, passando a vigorar a partir de janeiro de 2007.

• A bacia tem enquadramento dos rios? Indicador qualitativo, podendo ser afirmativo

ou negativo.

Atualmente, apenas a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul tem enquadramento dos seus

rios. O enquadramento nos corpos d’água de domínio da União é feito pela Legislação

Federal, enquanto o enquadramento nos corpos de domínio dos estados é feito pelas

Legislações Estaduais.

A Lei n° 3.239, de 02 de agosto de 1999 institui a Política Estadual de Recursos Hídricos;

cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio de

Janeiro. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes

dos mesmos é um dos instrumentos da referida lei.

O Estado do Rio de Janeiro não possui legislação específica de classificação das águas e

enquadramento dos corpos hídricos estaduais, utilizando, por isso, o sistema de

classificação e as recomendações da resolução CONAMA n° 357/05.

Os enquadramentos dos corpos de água, nas respectivas classes de uso, serão feitos, na

forma da lei, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH's) e homologados pelo Conselho

Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), após avaliação técnica pelo órgão competente do
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Poder Executivo. A Agência de Água no âmbito de sua atuação propõe ao Comitê de Bacia

a respectiva proposta de enquadramento. O Comitê por sua vez deverá encaminhá-la para

avaliação técnica e decisão pelo órgão competente.

Para a Bacia do Paraíba do Sul, a Portaria GM/086, de 04/06/81, do então Ministério do

Interior, baseado em estudos realizados pelo Comitê Executivo de Estudos Integrados da

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP), atualmente substituído pelo Comitê

para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP), estabeleceu o

enquadramento dos corpos hídricos dessa bacia, segundo a classificação das águas

determinada pela Portaria GM/013 de 15/01/76. Essa classificação permanece válida até

que novo enquadramento seja realizado dentro da atual política de controle de poluição das

águas, tendo por base a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

n.º 20 de 18/06/86.

No caso da Bacia da Baía de Guanabara, O Plano Diretor de Recursos Hídricos da RHBG

– 2005 apresenta uma proposta de enquadramento dos rios da Região Hidrográfica da Baía

de Guanabara.

A Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) elaborou três diretrizes para a

classificação das águas da Baía de Guanabara e seu entorno. Dentre elas a DZ-106 (Diretriz

de classificação de corpos receptores da bacia da baía de Guanabara, segundo Usos

Benéficos de acordo com a Resolução Conama 20/86) refere-se às águas dos rios da RHBG

e estabelece os seguintes enquadramentos em função dos usos:

Classe 4: canal do Mangue, canal do Cunha, canal da Penha, rios Irajá e Meriti

Classe 2: rios Iguaçu e Sarapuí

(Plano Diretor de Recursos Hídricos da RHBG - 2005)

• Participação de fontes renováveis na oferta de energia - Os dados para a construção

desse indicador não foi obtido.

• Consumo de energia per capita (kwh/habitante) – Obtido através de dados

disponibilizados no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Produtividade no setor comercial (PIB comércio/PIB município - Obtido através

de dados disponibilizados no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.
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• Produtividade no setor industrial (PIB indústria/PIB município - Obtido através

de dados disponibilizados no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Produtividade no setor rural (PIB agropecuária/PIB município - Obtido através de

dados disponibilizados no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Intensidade energética no setor comercial - Obtido através de dados disponibilizados

no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Intensidade energética no setor industrial - Obtido através de dados disponibilizados

no Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Intensidade energética no setor rural - Obtido através de dados disponibilizados no

Anuário Estatístico da Fundação CIDE.

• Prefeitura recebeu recursos financeiros específicos para o  meio ambiente – Obtido

através de dados da Pesquisa MUNIC 2002 do IBGE.

• A bacia tem comitê? Indicador qualitativo, podendo ser  afirmativo ou negativo, com

os dados obtidos na SERLA.Todas as bacias estudadas têm comitê formado.

Comitê da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos - Rio São João CBHLSJ –

instituído pelo Decreto Estadual 36.733 de 8 de dezembro de 2004.

§ 1ª - A área de atuação do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama,

Saquarema e dos Rios São João, Una e Ostras, será a área que compreende as bacias

hidrográficas da Região dos Lagos (excetuando – se as que integram o sistema lagunar de

Maricá) destacando-se as das lagoas de Jaconé, Saquarema e Araruama e dos Rios São

João, Una e das Ostras, abarcando ainda a zona costeira adjacente.

Na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara foram organizados dois principais Comitês

de Bacias: O Comitê das Bacias do Leste da Guanabara e o Comitê das Bacias do Oeste da

Guanabara.
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Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de

Maricá e Jacarepaguá - instituído pelo Decreto nº 38.260 de 16 de setembro de 2005 no

âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Comitê da Bacia Hidrográfica do Guandu - instituído pelo Decreto nº 31.178 de 3 de

abril de 2002 que compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, incluídas as nascentes

do Ribeirão das Lages, as águas desviadas do Paraíba do Sul e do Piraí, os afluentes ao

Ribeirão das Lages, ao rio Guandu e ao canal de São Francisco, até a sua desembocaduara

na Baía de Sepetiba, bem como as Bacias Hidrográficas do rio da Guarda e Guandu-Mirim.

O rio Guandu é um dos principais rios da Bacia da Baía de Sepetiba, que juntamente com

as Microbacias da Restinga de Marambaia e as Microbacias Insulares da Baía de Sepetiba

fazem parte da Macrorregião Ambiental 2 (MRA-2), uma das 7 existentes no estado do Rio

de Janeiro (SEMADS, 2001).

Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Criado pelo

Decreto Federal nº. 1.842, de 22 de março de 1996, o CEIVAP, é o parlamento onde

ocorrem os debates e decisões descentralizadas sobre as questões relacionadas aos usos

múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, inclusive a decisão pela

cobrança pelo uso da água na bacia

• A bacia tem órgão gestor? Indicador qualitativo, podendo ser  afirmativo ou negativo,

com os dados obtidos na SERLA.

No estado do Rio de Janeiro, a Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

SERLA, é órgão gestor dos recursos hídricos, estabelecido pelo Decreto 15.159 (24 de

julho de 1990)

•  Participa de Comitê de bacia hidrográfica - Indicador qualitativo, podendo ser

afirmativo ou negativo. btido através de dados da Pesquisa MUNIC 2002 do IBGE.
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Os quadros a seguir apresentam os resultados computados para o conjunto dos indicadores

de desenvolvimento sustentável selecionado, da seguinte forma: Quadro 5.3 - Indicadores

para as bacias do Estado do Rio de Janeiro, Quadro 5.4 - Indicadores Complementares para

as bacias do Estado do Rio de Janeiro, Quadro 5.5 - Índice Social, Quadro 5.6 - Índice

Ambiental, Quadro 5.7 - Índice Econômico, Quadro 5.8 - Índice Institucional, Quadro 5.9

- Índice de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas (IDSBH), Quadro 5.10

-Indicadores Complementares para Bacias Hidrográficas.
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Quadro 5.3 – Indicadores para as bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro
Bacias Hidrográficas

DIMENSÕES TEMAS INDICADORES Paraíba do
Sul

Baía de
Guanabara

S.João, Una
e Búzios

Baía de
Sepetiba

Taxa de crescimento da população (1991 - 2000) 1,16 1,09 4,39 2,44População Taxa de mortalidade infantil 23,0 18,1 15,2 26,2
Índice de Gini da distribuição do rendimento 0,56 0,57 0,56 0,51
Rendimento familiar per capita até 1 salário mínimo (%) 39,6 29 34,8 45,1Renda
Taxa de desemprego 10,2 9,8 8,8 11,9

Saúde Esperança vida ao nascer 70,79 73,96 69,02 67,20
Taxa de alfabetização (% população alfabetizada com 10 anos
ou mais)

92,02 95,14 91,77 91,46

SOCIAL

Educação
Escolaridade 9,44 12,05 9,34 11,22
Área urbanizada 2,1 28,0 2,6 14,6Solo Área degradada 0,2 1,5 0 0
Área de floresta 27,5 40,2 38,5 27,1Biodiversidade Áreas protegidas 0,0002 0,0074 0,0073 0,2228
% de domicílios com acesso ao serviço de coleta de lixo
doméstico

89,5 94,9 90,7 80,4

% de domicílios com acesso a sistema de abastecimento de
água

73,8 88,1 65,3 69,7Saneamento

% de domicílios com acesso ao serviço de esgotamento
sanitário

64,1 67,1 45,2 33,1

Disponibilidade hídrica da bacia (m3/s) 27,8
Intensidade de uso da água no comércio 0,46 0,67 0,60 0,59Água
Intensidade de uso da água na indústria 0,01 0,11 0,80 0,37
Qualidade do ar
DBO nos corpos hídricos

AMBIENTAL

Poluição

Coliformes fecais nos corpos hídricos
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Bacias Hidrográficas
DIMENSÕES TEMAS

INDICADORES

Paraíba do
Sul

Baía de
Guanabara

S.João, Una
e Búzios

Baía de
Sepetiba

Tratamento de esgoto 0,02 0,42 0,60 0,23
Qtidade de resíduo reciclado em relação ao resíduo produzido 0,004 0,023 0,000 0,000

INDICADORESINDICADORES

Quantidade de resíduos destinados para aterros sanitários em
relação ao total de resíduo produzido

0,14 0,07 0,19 0

A bacia tem plano de bacia? 1 1 0 0
A bacia tem sistema de outorga? 1 1 1 1
A bacia tem sistema de cobrança? 1 1 1 1

gestão
ambiental

A bacia tem enquadramento dos rios? 1 0 0 0
Participação de fontes renováveis na oferta de energiaEnergia Consumo de energia per capita (kwh/habitante) 3,01 2,13 1,92 1,88
Produtividade no setor comercial (PIB comércio/PIB
município 0,05 0,09 0,10 0,07

Produtividade no setor industrial (PIB indústria/PIB município 0,33 0,12 0,15 0,12
Produtividade no setor rural (PIB agropecuária/PIB município 0,02 0,0004 0,01 0,01
Intensidade energética no setor comercial 0,206 0,175 0,244 0,201
Intensidade energética no setor industrial 0,207 0,114 1,103 1,88

ECONOMICO
Produtividade

Intensidade energética no setor rural 0,113 0,296 0,166 0,089
política

ambiental
Prefeitura recebeu recursos financeiros específicos para o
meio ambiente

0,49 0,67 0,60 0,33

A bacia tem comitê? 1 1 1 1
A bacia tem órgão gestor? 1 1 1 1

INSTITUCIONAL
gestão RH

Participa de Comitê de bacia hidrográfica 0,80 0,60 1,00 0,67
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QUADRO 5.4 - Indicadores Complementares para as bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro

  Bacias Hidrográficas

TEMAS INDICADORES Paraíba  do
Sul

Baía de
Guanabara

São João,
Una e
Búzios

Baía de
Sepetiba

Área total da bacia (km2) 21.757 5.570 2.914 1.024
território

Densidade demográfica (habitante/km2) 96 1.885 79 396
Total domicílios 602.290 3.142.224 68.250 112.466
População total 2.082.520 10.497.743 230.501 405.173
% população urbana 86,32 99,37 91,68 94,04

população

% população rural 13,68 0,63 8,32 5,96
renda Pib per capita (mil R$) 7,817 10,547 6,896 3,980

% pessoas com 10 anos ou mais e menos
de 1 ano de estudo 8,39% 5,28% 8,20% 9,24%educação
% pessoas com 10 anos ou mais e menos
de 4 anos de estudo 18,11% 14,56% 15,67% 16,84%
Volume de esgoto coletado (m3/dia) 605.581 1.753.276 31.403 36.559saneamento
Volume de esgoto tratado (m3/dia) 13.151 744.333 18.817 8.400
Volume de água (m3/dia) 568.686 5.063.106 61.898 650.594água
Volume de água tratada (m3/dia) 549.328 5.061.886 61.898 650.594
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QUADRO 5.5 - ÍNDICE SOCIAL

Bacias Hidrográficas
DIMENSÕES TEMAS INDICADORES Paraíba  do Sul Baía de

Guanabara
S.João, Una e

Búzios
Baía de
Sepetiba

1,16 1,09 4,39 2,44Taxa de crescimento da população
(1991 - 2000) (-) 0,74 0,75 0,00 0,44

23,00 18,10 15,20 26,20população
Taxa de mortalidade infantil (-) 0,12 0,31 0,42 0,00

0,56 0,57 0,56 0,51Índice de Gini da distribuição do
rendimento (-) 0,44 0,43 0,44 0,49

39,60 29,00 34,80 45,10Rendimento familiar per capita até 1
salário mínimo (%) (-) R$12,66/dia ou
U$ 6/dia

0,12 0,36 0,23 0,00

10,20 9,80 8,80 11,90

renda

Taxa de desemprego (%) (-) 0,14 0,18 0,26 0,00
70,79 73,96 69,02 67,20saúde Esperança vida ao nascer (+) 0,96 1,00 0,93 0,91
92,02 95,14 91,77 91,46Taxa de alfabetização - (%) da

população alfabetizada com 10 anos ou
mais  (+)

0,97 1,00 0,96 0,96

0,34 0,49 0,36 0,29

SOCIAL

educação

Escolaridade (+) 0,69 1,00 0,73 0,59
INDICE SOCIAL 0,52 0,63 0,50 0,42

Nota : As linhas sombreadas são os resultados dos indicadores normalizados:

Para indicadores positivos: 
moevalormáxiindicadord

indicador  e para indicadores negativos: 1 -  
moevalormáxiindicadord

indicador

Índice social: média aritmética dos valores normalizados
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QUADRO 5.6 - ÍNDICE AMBIENTAL
Bacias Hidrográficas

INDICADORES Paraíba  do Sul Baía de
Guanabara

S.João, Una e
Búzios

Baía de
Sepetiba

2,10 28,00 2,60 14,60Área urbanizada (%) (-) 0,93 0,00 0,91 0,48
0,20 1,50 0,00 0,00Área degradada (%) (-) 0,87 0,00 1,00 1,00

27,50 40,20 38,50 27,10Área de floresta (%) (+) 0,68 1,00 0,96 0,67
0,00 0,01 0,01 0,03Áreas protegidas (%) (+) 0,02 0,22 0,25 1,00

89,50 94,90 90,70 80,40% de domicílios com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico (+) 0,94 1,00 0,96 0,85
73,80 88,10 65,30 69,70% de domicílios com acesso a sistema de abastecimento de água (+) 0,84 1,00 0,74 0,79
64,10 67,10 45,20 33,10% de domicílios com acesso a esgotamento sanitário (+) 0,96 1,00 0,67 0,49

Disponibilidade hídrica da bacia
0,46 0,67 0,60 0,59Intensidade de uso da água no comércio (-) 0,31 0,00 0,10 0,12
0,01 0,11 0,80 0,37Intensidade de uso da água na indústria (-) 0,99 0,86 0,00 0,54

Qualidade do ar - Concentração de poluentes no ar (SO2, PM10)
DBO dos corpos hídricos
Coliformes fecais nos corpos hídricos

0,02 0,42 0,60 0,23Tratamento de esgoto  (%) (+) 0,03 0,70 1,00 0,38
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Bacias Hidrográficas
INDICADORES Paraíba  do Sul Baía de

Guanabara
S.João, Una e

Búzios
Baía de
Sepetiba

0,004 0,023 0,00 0,00Resíduo reciclado  (%) (+) 0,17 1,00 0,00 0,00
0,137 0,069 0,190 0,000Resíduo destinado para aterro sanitário (%) (+)
0,72 0,36 1,00 0,00

A bacia tem plano de bacia? 1 1 0 0
A bacia tem sistema de outorga? 1 1 1 1
A bacia tem sistema de cobrança? 1 1 1 1
A bacia tem enquadramento dos rios? 1 0 0 0

ÍNDICE AMBIENTAL 0,71 0,67 0,55 0,52

Nota : As linhas sombreadas são os resultados dos indicadores normalizados:

Para indicadores positivos: 
moevalormáxiindicadord

indicador  e para indicadores negativos: 1 -  
moevalormáxiindicadord

indicador

Índice ambiental: média aritmética dos valores normalizados
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QUADRO 5.7 - ÍNDICE ECONÔMICO

Bacias Hidrográficas
DIMENSÕES TEMAS INDICADORES Paraíba  do

Sul
Baía de

Guanabara
S.João, Uma e

Búzios
Baía de
Sepetiba

Participação de fontes renováveis na oferta
de energia

3,01 2,13 1,92 1,88energia Consumo de energia per capita
(kwh/habitante) (-) 0,000 0,292 0,362 0,375

0,05 0,09 0,10 0,07Produtividade no setor comercial
  (PIB comércio/PIB município) (+) 0,50 0,90 1,00 0,70

0,33 0,12 0,15 0,12Produtividade no setor industrial
  (PIB indústria/PIB município) (+) 1,00 0,36 0,45 0,36

0,02 0,0004 0,01 0,01Produtividade no setor rural
  (PIB agropecuária/PIB municipal) (+) 1,00 0,02 0,50 0,50

0,206 0,175 0,244 0,201Intensidade energética no setor comercial (-) 0,156 0,283 0,000 0,176
0,207 0,114 1,103 1,880Intensidade energética no setor industrial (-) 0,890 0,939 0,413 0,000
0,113 0,296 0,166 0,089

ECONOMICO

produtividade

Intensidade energética no setor rural (-) 0,618 0,000 0,439 0,699
ÍNDICE ECONÔMICO 0,59 0,40 0,45 0,40

Nota : As linhas sombreadas são os resultados dos indicadores normalizados:

Para indicadores positivos: 
moevalormáxiindicadord

indicador  e para indicadores negativos: 1 -  
moevalormáxiindicadord

indicador

Índice econômico: média aritmética dos valores normalizados
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QUADRO 5.8 - ÍNDICE INSTITUCIONAL

DIMENSÕES TEMAS INDICADORES Paraíba  do
Sul

Baía de
Guanabara

S.João, Una
e Búzios

Baía de
Sepetiba

0,49 0,67 0,60 0,33política
ambiental

Prefeitura recebeu recursos financeiros
específicos para o  meio ambiente (%) (+) 0,73 1,00 0,90 0,50
A bacia tem comitê? 1 1 1 1
A bacia tem órgão gestor? 1 1 1 1

0,80 0,60 1,00 0,67

INSTITUCIONAL
gestão RH Participa de Comitê de bacia hidrográfica  (%)

(+) 0,80 0,60 1,00 0,67
ÍNDICE INSTITUCIONAL 0,88 0,90 0,97 0,79

Nota : As linhas sombreadas são os resultados dos indicadores normalizados:

Para indicadores positivos: 
moevalormáxiindicadord

indicador  e para indicadores negativos: 1 -  
moevalormáxiindicadord

indicador

Índice institucional: média aritmética dos valores normalizados
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QUADRO 5.9 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA BACIA HIDROGRÁFICA (IDSBH)

Bacias Hidrográficas

ÍNDICES Paraíba do Sul Baía de Guanabara S.João, Una e
Búzios Baía de Sepetiba

SOCIAL 0,52 0,63 0,50 0,42
AMBIENTAL 0,71 0,67 0,55 0,52
ECONÔMICO 0,59 0,40 0,45 0,40
INSTITUCIONAL 0,88 0,90 0,97 0,79
IDSBH 0,68 0,65 0,62 0,51

Nota: O IDSBH é obtido pela média aritmética dos valores dos índices social, ambiental, econômico e institucional
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Quadro 5.10 – Indicadores Complementares

(os cálculos consideraram apenas os municípios que têm a sede municipal dentro do
limite da bacia hidrográfica)

Indicadores
Bacia da
baía de

Guanabara

Bacia da baía
de Sepetiba

Bacia de São
João, Una e

Búzios

Bacia do
Paraíba do Sul

Área (km2) 5.534,9 1.023,5 296.629,0 7.327,6
Total população 10.497.743 405.173 230.501 2.082.520
Densidade demográfica
(habitante /km2)

1.896,6 395,9 0,8 284,2

População urbana 99% 94,0% 92% 86%
População rural 1% 6,0% 8% 14%
PIB per capita  (1000 R$
por habitante)

10,547 3,980 6,896 7,817

Ensino primário- Sem
instrução e  menos de 1
ano de estudo

5,28% 9,24% 8,20% 8,39%

Ensino primário - 4 anos
de estudo

14,56% 16,84% 15,67% 18,11%

% de esgoto tratado 42% 23% 60% 2%
% água tratada 99,98% 100,00% 100,00% 96,6%
Possui  SMMA 100,0% 66,7% 100,0% 69,4%
O município possui
Conselho Municipal de
Meio Ambiente

73,3% 66,7% 60,0% 46,9%

Participa de Comitê de
Bacia Hidrográfica 60,0% 66,7% 100,0% 79,6%

A Prefeitura recebeu
recursos financeiros
específicos para o MA

66,7% 33,3% 60,0% 49,0%

O município possui
legislação específica para
a questão ambiental

93,3% 33,3% 40,0% 59,2%

Implantação/operação de
estação de qualidade do ar 53,3% 16,7% 0,0% 4,1%

Implantação
de aterros sanitários 66,7% 33,3% 60,0% 42,9%

Programa de coleta
seletiva do lixo 46,7% 66,7% 0,0% 40,8%

Reciclagem de lixo 53,3% 50,0% 0,0% 45,8%
Ampliação e/ou melhoria
da rede de esgoto
sanitário

73,3% 66,7% 40,0% 44,9%

Ampliação e/ou melhoria
do sistema de
abastecimento d’água

46,7% 16,7% 60,0% 69,4%

Despoluição dos recursos
hídricos 26,7% 16,7% 20,0% 20,4%

Implantação e/ ou
melhoria do tratamento de
esgoto sanitário

46,7% 50,0% 100,0% 67,3%
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Indicadores
Bacia da
baía de

Guanabara

Bacia da baía
de Sepetiba

Bacia de São
João, Una e

Búzios

Bacia do
Paraíba do Sul

Recomposição de
vegetação nativa 46,7% 16,7% 60,0% 65,3%

Recuperação de áreas
degradadas por mineração
ou agropecuária

26,7% 16,7% 20,0% 12,2%

Elaboração de Plano de
Gestão e Zoneamento
Ecológico-Econômico

20,0% 0,0% 0,0% 6,1%

Aterro sanitário no
município 26,7% 0,0% 20,0% 12,2%

Vazadouro a céu aberto
no município 20,0% 0,0% 0,0% 14,3%

Fontes: IBGE - Censo Demográfico, 2000; Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2000;
Munic - Meio Ambiente, 2002; Fundação CIDE - Anuário Estatístico, 2001

5.3.1.2 – Apresentação dos resultados dos índices conforme o Dashboard of

Sustainability

O sistema Dashboard of Sustainability foi concebido como um painel com 3 mostradores

indicativos que mensuram a performance econômica, social e ambiental de uma área de

estudo. Conceitualmente, o DS é um índice agregado de vários indicadores dentro de cada

um dos mostradores citados anteriormente.

No DS são utilizados, aproximadamente sete indicadores para cada um dos grupos e ele

segue a orientação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

utilizando as quatro dimensões do desenvolvimento: Ecológica, Econômica, Social e

Institucional.

A título de ilustração, e para uma melhor visualização os resultados apresentados nos

quadros 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 são colocados na forma do painel de sustentabilidade do DS.

É adotada uma escala para uma comparação relativa entre as bacias hidrográficas para

avaliar a sustentabilidade.  A escala adotada considerou, apenas para efeito de visualização

do método de representação utilizado no sistema Dashboard of Sustainability os seguintes

valores: uma boa sustentabilidade para índice maiores do que 0,70 significando que em

média os indicadores apresentaram 70% de performance. Os valores abaixo de 0,50 são

considerados ruins já que não atingiram ao menos 50% de performance. Estabeleceu-se

também a faixa de 0,50 a 0,70 como média para o desempenho dos indicadores.
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Foi considerada a seguinte escala para a construção do painel:

Figura 5.5 - Painel de Sustentabilidade para bacias hidrográficas do Estado do Rio

de Janeiro

Pelo painel pode-se visualizar que o Índice de Desenvolvimento Sustentável para as bacias

hidrográficas consideradas está com valor considerado médio, embora as bacias

hidrográficas sejam diferentes entre si na classificação das dimensões.

                 ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE

                      < 0,50 – ruim

                       0,50 – 0,70 – média

                       > 0,70 - boa

      São João, Una e Búzios

Institucional Ambiental

Econômico Social

  IDSBH

Institucional Ambiental

Econômico Social

 IDSBH

Institucional Ambiental

Econômico Social

IDSBH

             Baía de Sepetiba

Institucional Ambiental

Econômico Social

 IDSBH

Baia de GuanabaraParaíba do Sul
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Em relação à dimensão institucional todas as bacias hidrográficas foram consideradas com

um bom desempenho, em relação aos indicadores pesquisados.

5.3.2 – Aplicação considerando o recorte do setor censitário

Esta segunda aplicação considera as mesmas quatro bacias hidrográficas do Rio de Janeiro,

entretanto, para exemplificar a metodologia adotada, são selecionados apenas os

indicadores de saneamento: (%) de domicílios com acesso ao serviço de coleta de lixo

doméstico, (%) de domicílios com acesso a sistema de abastecimento de água e (%) de

domicílios com acesso ao serviço de esgotamento sanitário.

Os dados necessários para atender ao conjunto de indicadores apresentado no capítulo 4 são

apurados ao nível de base territorial definida como setor censitário1, conforme obtenção

do microdado primário pelo IBGE. Após a identificação de todos os setores - considerados

válidos - componentes de cada município, os dados são agregados para obtenção do

indicador.

Esta aplicação tem como objetivo fazer uma análise mais refinada por usar como limite

territorial o setor censitário, que é uma unidade pequena dentro do município. Dessa forma,

a bacia fica melhor representada. Como na aplicação anterior, nesse caso também se faz

uma análise relativa entre as bacias considerando os indicadores do subtema saneamento,

e calcula-se o índice de saneamento para cada bacia.

• Agregação dos dados estatísticos e confecção dos indicadores

Nessa etapa é adotada o seguinte procedimento:

I - Identificação dos setores censitários dos municípios pertencentes às bacia hidrográficas

estudadas.

Os setores censitários que se encontram dentro do limite geográfico delimitado pelas bacias

hidrográficas estudadas são identificados utilizando-se o software ARCVIEW pela

sobreposição de 3 bases cartográficas, em escalas compatíveis, respectivamente:

• Base cartográfica com a malha municipal do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: IBGE

                                                     
1 Setor censitário é definido pelo IBGE como sendo a menor unidade territorial, criada para fins de controle cadastral
da coleta, por um único recenseador dentro do período estabelecido.O setor censitário geralmente varia entre 200 e 300
domicílios urbanos e 200 domicílios ou 150 estabelecimentos rurais.
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• Base cartográfica com a malha dos setores censitários (malha urbana e malha rural) -.

Fonte:IBGE

• Base cartográfica com os limites das grandes bacias hidrográficas do Estado do Rio de

Janeiro.  Fonte: Fundação CIDE Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro

No caso dos municípios parcialmente incluídos nas bacias, são considerados os setores que

visualmente apresentam mais de 50% de sua área incluída no limite da bacia. Assim um

setor censitário que tem parte de sua área em uma bacia e parte em outra, é considerado

pertencente à bacia que contiver mais de 50% de sua área.

II – Criação de tabelas com os setores censitários dos municípios componentes das bacias

hidrográficas. As tabelas criadas no ARCVIEW são exportadas para o um banco de dados

ACCESS.

III – Incorporação dos dados censitários do Censo Demográfico do Rio de Janeiro (Fonte:

IBGE, 2000). Cruzando-se a tabela de setores dos municípios parcialmente incluídos na

bacia , com os dados do censo, obtemos novas tabelas com os dados censitários para o

limite geográfico da bacia hidrográfica.

A seguir é apresentado um fluxograma dos procedimentos utilizados.
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Fluxograma 5.1 – Procedimentos adotados para a construção dos indicadores
utilizando-se o recorte territorial de setor censitário
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O quadro 5.11 a seguir, apresenta os resultados da aplicação dos indicadores de

saneamento, considerando o recorte censitário, para as 4 bacias do Estado do Rio de

Janeiro.

Quadro 5.11 – Indicadores de Saneamento Básico nas Bacias Hidrográficas
do Estado do Rio de Janeiro

Domicílios atendidos pelos serviços
Bacias _RJ População

residente Total
domicílios Água % Coleta de

esgoto % Coleta de
lixo %

Baía de
Guanabara 7.855.457 2.376.447 2.014.507 85 1.608.589 68 2.206.679 93

Paraíba do Sul 1.988.212 582.863 429.902 74 371.719 64 513.722 88
Sepetiba 1.492.925 422.590 361.742 86 154.795 37 376.100 89
S. João, Una e
Búzios 278.971 80.121 45.687 57 30.400 38 66.943 84
Fonte: Censo Demográfico, 2000 - IBGE
Nota: Os cálculos estão disponibilizados nos anexos

A título de ilustração são apresentados os dados da United Nations Statistics Division que

mostram a situação do saneamento no mundo. Conforme as tabelas apresentadas no Anexo

I.8 e considerando para o atendimento da população o seguinte critério, obtemos os gráficos

5.1, 5.2 e 5.3.

População atendida (%) Qualidade do atendimento
0 - 50 ruim

51 – 70 Regular
71 – 90 Bom

>90 Ótimo

Gráfico 5.1 – % de países no mundo cuja população é atendida com abastecimento
público de água

Acesso ao abastecimento público de água no 
mundo

7% 5%

35%53%

Ruim       0 - 50%

Regular    51-70%

Bom        71-90%

Ótimo      > 90%
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Gráfico 5.2 – % de países no mundo cuja população é atendida com serviço
público de esgoto

Gráfico 5.3 – % de países no mundo cuja população é atendida com serviço
público de coleta de lixo

Acesso ao serviço público de  cole ta de  lixo no 
mundo

7% 8%

20%
65%

Ruim       0 - 50%

Regular    51-70%

Bom        71-90%

Ótimo      > 90%

Acesso ao serviço público de esgoto no mundo

34%

20%
23%

23%
Ruim       0 - 50%
Regular    51-70%
Bom        71-90%
Ótimo      > 90%
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5.3.2.1 - Índice de Saneamento para Bacias Hidrográficas (ISaBH)

Um índice corresponde à agregação de vários indicadores, através de uma função

matemática. Neste caso chamou-se de índice de saneamento ao resultado da agregação dos

indicadores: domicílios com abastecimento de água na rede geral, domicílios com

esgotamento sanitário na rede geral e domicílios com coleta de lixo domiciliar. O índice

foi calculado pela média aritmética dos 3 indicadores.

Julga-se oportuno construir o índice de saneamento para caminhar junto à comunidade

internacional, no sentido que as Nações Unidas declararam 2008 como “Ano Internacional

do Saneamento”. O tema é projetado para elevar a consciência política e acelerar o

progresso em direção às Metas do Milênio de reduzir pela metade a proporção de 2,6

bilhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico até 2015.

Nesta aplicação, o índice teve como finalidade facilitar a informação do saneamento pela

simplificação em um único número dos três indicadores considerados relevantes para

determinação das condições de saneamento básico das bacias hidrográficas, permitindo o

diagnóstico das bacias no momento avaliado. Sabe-se da importância ambiental quando se

fala de saneamento em se determinar o tratamento dado ao esgoto e ao lixo coletado,

entretanto, na confecção do índice não foram considerados a quantidade de esgoto tratado

nem o destino final do lixo coletado, por falta dessa informação ao nível do setor censitário.

Outra vantagem de se utilizar esse índice é a possibilidade de se fazer a comparação entre

as bacias, auxiliando e direcionando ações governamentais estaduais no sentido de

melhorar o saneamento onde se constata maior precariedade.

O quadro 5.12 apresenta o resultado do índice de saneamento para as bacias hidrográficas

da baía de Guanabara, baía de Sepetiba, bacia de São João , Una e Búzios e bacia do

Paraíba do Sul.
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Quadro 5.12 - Índice de saneamento das bacias

hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro

Bacias do Estado do Rio de
Janeiro

Índice de
saneamento

Baía de Guanabara 0,82
Paraíba do Sul 0,75
Sepetiba 0,70
S. João Una e Búzios 0,60

5.3.3 - Aplicação considerando o recorte do setor censitário para a bacia da Baía de

Guanabara

A terceira aplicação considera apenas a bacia hidrográfica da baía de Guanabara no Rio de

Janeiro. São selecionados para avaliação os indicadores de saneamento: (%) Domicílios

com acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico, (%) Domicílios com acesso a sistema

de abastecimento de água e (%) Domicílios com acesso a esgotamento sanitário.

Nesta aplicação os dados também são obtidos através do setor censitário. Apurados todos

os setores componentes de cada município, os dados são agregados para obtenção do

indicador.

Esta aplicação tem como objetivo fazer uma análise ainda mais refinada do que a aplicação

anterior por permitir identificar o município que está em situação pior em relação aos

indicadores analisados. Como na aplicação anterior calcula-se o índice de saneamento para

a bacia hidrográfica da baía de Guanabara.

Os indicadores de saneamento permitem que se faça uma análise das condições sanitárias

em que se encontra a bacia hidrográfica estudada, auxiliando no direcionamento de

investimentos nas áreas onde a carência está mais premente, para que a meta do milênio

possa ser alcançada em relação ao saneamento básico.

O processo relativamente simples torna-se um poderoso instrumento na realização dos

Planos Estaduais de Recursos Hídricos na medida que a bacia hidrográfica passa a ter seu

território diagnosticado em relação aos indicadores analisados.
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O Estado do Rio de Janeiro faz parte das metrópoles brasileiras que se localizam junto à

costa, estando grande parte de sua população ocupando as bacias costeiras, como é o caso

da bacia da Baía de Guanabara.

A figura 5.6 mostra a região da bacia da Baía de Guanabara com as divisões municipais e

a figura 5.7 apresenta os limites dos setores censitários na bacia hidrográfica da baía de

Guanabara.
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Figura 5.6 - Bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e municípios

Rio de Janeiro

Petrópolis

Magé

Itaboraí

Maricá

Rio Bonito

Cachoeiras de Macacu

Nova Iguaçu

Guapimirim

Duque de Caxias

Niterói

Tanguá

São Gonçalo

São João de Meriti

Belford Roxo

Nilópolis

Mesquita

0 7 14 Km

N

Municípios da bacia hidrográfica
da baía de Guanabara

Limite da bacia hidrográfica da 
baía de Guanabara

Fonte: IBGE, Malha municipal
           CIDE, Mapa de Grandes Bacias

Figura 5.7 – Setores Censitários da bacia hidrográfica da baía de Guanabara

N

Setores censitários da bacia 

A
Detalhe das divisões dos setores censitários

A

5 0 5 10 km

Fonte: Confecção própria
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A Tabela 5.1 apresenta a densidade demográfica dos municípios da bacia hidrográfica da

Baía de Guanabara. Esta tabela já é um forte indicador dos municípios que mais sofrem

com a  pressão demográfica, sendo S. João de Meriti e Nilópolis, municípios da zona oeste

da região metropolitana do Rio de Janeiro, os dois mais densamente povoados.

Tabela 5.1 – Densidade demográfica dos municípios
componentes da bacia da Baía de Guanabara

Município

Densidade
demográfica
municipal
(hab/km2)

Município Densidade
demográfica
municipal
(hab/km2)

Belford Roxo 5.428,36 Nova Iguaçu (*) 1.640,4
Cachoeiras de
Macacu (*) 50,7

Petrópolis (*) 369,67

Duque de Caxias 1.659,25 Rio Bonito (*) 107,32
Guapimirim 105,15 Rio de Janeiro (*) 4.640,37
Itaboraí 437,72 São Gonçalo 3.550,03
Magé 533,34 São João de Meriti 12.897,81
Nilópolis 8.016,66 Tanguá 181,4
Niterói (*) 3.487,43
Estado do Rio de
Janeiro 328,08
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2000
(*) municípios parcialmente incluídos na bacia da Baía de Guanabara

A seguir o quadro 5.13 apresenta o total de setores censitários por município da bacia da

Baía de Guanabara. O quadro 5.14, fornece um panorama da situação da bacia hidrográfica

da Baía de Guanabara em relação aos indicadores de saneamento básico. A tabela também

apresenta a população residente na bacia, bem como o total dos domicílios para cada

município. Pode-se observar que nessa pequena área do Estado do Rio de Janeiro tem-se

uma concentração de 57% da população do Estado, característica própria de áreas

densamente populosas.

As colunas de percentual correspondem ao percentual de domicílios atendidos pelos

indicadores água, esgotamento sanitário e lixo, respectivamente, nos municípios que

compõem a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara.
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Quadro 5.13 – Total dos setores censitários dos municípios

da bacia da Baía de Guanabara

Município Total setores
Belford Roxo 619
Cachoeiras de Macacu 80
Duque de Caxias 1.065
Guapimirim 53
Itaboraí 248
Magé 254
Nilópolis 208
Niterói 705
Nova Iguaçu 1.108
Petrópolis 386
Rio Bonito 74
Rio de Janeiro 8.145
São Gonçalo 1.220
São João de Meriti 577
Tanguá 40
Baía de Guanabara 14.782
Fonte: IBGE, Setores Censitários, RJ, 2000

Quadro 5.14 – Oferta de serviços de saneamento básico na bacia hidrográfica da

baía de Guanabara, por município

Domicílios atendidos com serviçoMunicípio Pessoas
residentes Total água % esgoto % lixo %

Belford Roxo 434.474 122.645 87.847 72 65.019 53 107.538 88
Cachoeiras de
Macacu 10.294 13.899 9.646 69 6.412 46 9.923 71

Duque de
Caxias 775.456 221.227 152.546 69 124.030 56 195.665 88

Guapimirim 37.952 10.694 4.836 45 2.276 21 8.327 78
Itaborai 187.479 54.126 12.892 24 14.821 27 32.036 59
Mage 205.830 58.500 27.113 46 17.097 29 48.834 83
Nilopolis 153.712 44.557 42.731 96 35.310 79 43.982 99
Niteroi 374.634 119.968 102.018 85 94.082 78 113.847 95
Nova Iguaçu 743.115 213.071 170.039 80 118.047 55 192.054 90
Petropolis 46.059 13.341 4.176 31 10.104 76 12.531 94
Rio Bonito 37.227 11.224 6.577 59 3.108 28 8.876 79
Rio de Janeiro 3.846.469 1.209.780 1.167.451 97 1.015.651 84 1.174.009 97
São Gonçalo 891.119 264.773 211.329 80 105.936 40 239.725 91
São João de
Meriti 449.476 129.889 123.467 95 86.284 66 126.414 97

Tanguá 26.057 7.383 1.807 24 1.812 25 5.649 77
Fonte:  elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico, 2000 - IBGE
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O quadro 5.15, apresenta a situação da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara em relação

ao saneamento básico, fazendo uma comparação da mesma com o Estado do Rio de

Janeiro.

Quadro 5.15 – Indicadores de Saneamento Básico na bacia hidrográfica da Baía de

Guanabara

Domicílios atendidos com serviçoPopulação
residente Total Água % Esgoto % Lixo %

Baía de
Guanabara 8.219.353 2.495.077 2.124.475 85% 1.699.989 68% 2.319.410 93%

Estado do
Rio de
Janeiro

14.391.282 4.315.737 3.540.106 82% 2.659.046 62% 3.948.314 91%

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico, 2000 - IBGE

Analisando-se os dados obtidos para a bacia da Baía de Guanabara em relação ao

abastecimento de água, verifica-se pelo quadro 5.14 que os municípios Itaboraí e Tanguá,

ambos com apenas 24% dos domicílios ligados à rede, apresentam as piores condições,

sendo que Itaboraí está muito pior por possuir uma população residente 7 vezes maior do

que a população de Tanguá. Além disso também temos uma parte do município de

Petrópolis e os municípios de Guapimirim e Magé com menos de 50% de domicílios

ligados à rede, numa média muito inferior da bacia que é de 85%.

Os municípios de Nilópolis, São João de Meriti e parte do Rio de Janeiro já apresentam

condições de quase 100% de atendimento à população para água tratada.

Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, a bacia apresenta melhores condições que o

próprio estado, possivelmente pela mesma estar quase totalmente incluída na região

metropolitana do estado.

Em relação ao esgotamento sanitário na Baía de Guanabara, o quadro 5.14 mostra que esse

indicador deve ser tratado com prioridade pelos governos, já que praticamente todos os

municípios apresentam deficiência desse serviço.

Os municípios que apresentam as menores médias de domicílios com esgoto ligado à rede

são: Guapimirim com 21%, Tanguá com 25%, Itaboraí com 27% e Magé com 29%, sendo

que Itaboraí e Magé têm situações muito críticas por apresentarem uma numerosa



172

população residente. Esses valores são bem inferiores à média da bacia que é de 68% contra

62% do Estado Rio de Janeiro.

Nessa tabela também fica clara a precariedade do saneamento básico, não apenas na bacia

da Baía de Guanabara como também em todo o Estado do Rio de Janeiro. Esta falta de

saneamento contribui para a poluição da baía e das lagoas do Rio de Janeiro.

Tucci (2000) aponta dados do WRI (1992) mostrando que nos países em desenvolvimento

95% dos esgotos urbanos são despejados sem tratamento nos rios, sendo o maior problema

ambiental o despejo de poluentes nos rios. Os dados comprovam essa afirmativa.

Em relação à coleta de lixo domiciliar, verifica-se que embora os municípios nem sempre

disponham de aterros adequados para disposição dos resíduos, a coleta de lixo está

praticamente implementada, excetuando-se o município de Itaboraí que ainda está

deficiente.

Analisando a bacia verificamos que o município de Itaboraí está em condição pior em

relação aos indicadores analisados.

Para que o governo possa atingir a Meta do Milênio número 10, que é reduzir à metade, até

2015, o percentual de pessoas sem acesso à água potável e ao saneamento básico, o

investimento na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara deve priorizar os municípios de

Itaboraí, Tanguá e Magé.

Dados obtidos da Environmental Statistics da United Nations

(http://unstats.un.org/unsd/environment, acesso em julho 2007) mostram que no mundo,

os três indicadores  que determinam as condições do saneamento básico estão relacionados

principalmente a: maior riqueza do país (país mais rico tem saneamento melhor); alta

densidade demográfica ou recurso hídrico é crítico (necessitando ser reaproveitado).

(Anexo I.8)

Como o saneamento básico é determinante na saúde pública, na qualidade de vida e na

qualidade do meio ambiente, espera-se que esse indicador seja o melhor possível. Assim,

para caracterizar a situação em relação ao saneamento básico, da bacia hidrográfica da Baía

de Guanabara, foi elaborada uma escala tomando como base a distribuição percentual da

população atendida por esgoto nos municípios, que pode ser representativa da variação para
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o conjunto dos indicadores de saneamento, já que o mesma apresenta a maior amplitude

de valores entre os municípios que compõem a bacia hidrográfica, dessa forma permitindo

caracterizar melhor a situação do saneamento.

A título de ilustração, a escala foi dividida em quatro faixas: a primeira leva em

consideração que apenas um terço da população é atendida pelo serviço de saneamento, a

segunda faixa considera dois terços de população atendida, a terceira faixa três quartos da

população restante tem atendimento ao serviço e a quarta faixa considera atendimento

maior que 91,5%.

Percentual de população atendida com acesso ao serviço de esgoto:

0 a 33%     -   situação crítica, não atende a critérios sanitários de saúde e

qualidade ambiental

34 a 66%     - situação ainda insatisfatória em relação a qualidade de vida e

ambiental

67 a 91,5%  - situação de melhoria em relação à saúde pública e ao meio

ambiente

acima de 91,5% - situação desejada para o saneamento básico

A figura 5.8 mostra o mapa da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara em relação a essa

classificação. Pode se verificar que não há na região da bacia nenhuma área considerada

como boa em relação ao saneamento básico.
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Figura 5.8 – Saneamento Básico na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara
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5.4 – Análise Comparativa global do item 5

Os indicadores apresentados foram aplicados às quatro (4) principais bacias hidrográficas

do Estado do Rio de Janeiro. São elas: bacia da baía de Guanabara, bacia do Paraíba do Sul,

bacia de São João, Una e Búzios e bacia da baía de Sepetiba.

No primeiro estudo foi utilizado o sistema geral de indicadores apresentado, considerando

para a obtenção do dado o recorte municipal e o recorte da bacia. Também foi calculado

um índice de sustentabilidade para bacia hidrográfica, que se referencia  à melhor situação

média entre as 4 bacias analisadas.

Em seguida foi feito outro estudo selecionando-se 3 variáveis caracterizadas como

indicadores de sustentabilidade ambiental: abastecimento de água, esgotamento sanitário

e destino do lixo, que tiveram seus dados obtidos pelo recorte do setor censitário. Esses

indicadores permitem que se faça uma análise das condições sanitárias em que se

encontram as bacias hidrográficas estudadas, auxiliando no direcionamento de
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investimentos nas áreas onde a carência está mais premente. Em mais um detalhamento foi

repetido o estudo apenas para a bacia hidrográfica da baía de Guanabara.

Os quadros 5.11 e 5.12 obtidas através dos dados do censo 2000 mostram a situação do

saneamento básico, em relação à oferta de água tratada, rede de esgotamento sanitário e

coleta regular de lixo, para os habitantes da região dessas bacias.

O índice de saneamento obtido para as bacias estudadas mostra que a bacia hidrográfica de

São João, Una e Búzios apresenta condições de saneamento básico ainda precárias. Para

atender a Meta 10 do Milênio que preconiza a redução da população sem acesso ao

saneamento básico, o governo estadual necessita priorizar ações mais intensas nessa área.

Pelo quadro verifica-se também que a bacia hidrográfica que apresenta melhores condições

de saneamento é a bacia hidrográfica da baía de Guanabara com índice de 0,82.

O quadro 5.14 apresenta os mesmos indicadores aplicados à bacia hidrográfica da Baía de

Guanabara relacionando-os aos municípios.

O estudo de caso analisado dessa forma permite concluir que a metodologia pode ser

aplicada de forma mais agregada ou com um nível de detalhamento maior. Da mesma

forma ela é útil para comparar bacias hidrográficas entre si. Quando se utiliza o

procedimento mais detalhado torna-se necessário que a bacia hidrográfica em estudo tenha

sua base cartográfica digitalizada.

Os indicadores podem ser agrupados na geração de índices temáticos de forma a se criar

sub-índices em cada dimensão.

Quando o dado é utilizado de forma mais desagregada pelo recorte do setor censitário,

também é possível a identificação do setor com o indicador mais desfavorável, permitindo

assim que se faça um zoom na região municipal mais carente. Os resultados obtidos dessa

forma estão bem próximos do limite territorial da bacia.
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Como apontado no Capítulo 1 o objetivo principal desta trabalho, foi mostrar que o

desenvolvimento de um sistema de indicadores pode ser uma importante ferramenta para

auxiliar o processo de planejamento e gestão de bacias hidrográficas, formular índices

parciais e um índice geral capaz de orientar os tomadores de decisão envolvidos.

Para que esse primeiro objetivo pudesse ser atingido, foi necessário estabelecer objetivos

específicos (secundários em relação ao primeiro) também enunciados no Capítulo 1, cujo

atendimento foi elaborado através de procedimentos.

Os procedimentos adotados foram: fundamentação da importância do desenvolvimento de

sistema de indicadores como ferramenta de gestão; apresentação de um sistema de

indicadores de desenvolvimento sustentável para bacias hidrográficas, considerando os

componentes ambiental, social, econômico e institucional; aplicação do sistema de

indicadores apresentado a duas bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, com a

finalidade de demonstrar e aperfeiçoar a metodologia apresentada; discussão da

importância da utilização de sistema de indicadores com ferramenta de gestão de bacias

hidrográficas através da exemplificação de construção e aplicação de um índice de

desenvolvimento sustentável para bacias hidrográficas (IDSBH); e destaque para a

importância de serem consideradas as especificidades e as características particulares,

através da utilização de microdados, na caracterização, análise e gestao de bacias

hidrográficas.
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A bacia hidrográfica como unidade básica de gestão implica no tratamento não apenas dos

recursos hídricos em termos de qualidade e quantidade, mas também de todas as atividades

humanas estabelecidas neste espaço e que interagem neste sistema. Assim, existe uma

relação onde as atividades humanas que utilizam dos recursos hídricos afetam e são

afetadas pelos problemas decorrentes do uso e da qualidade desses recursos.

Muito embora utilizados de forma ilustrativa, os indicadores apresentados (em número de

40) tentaram espelhar uma bacia hidrográfica nas dimensões analisadas: ambiental, social,

econômica e institucional. Como forma de se condensar essas informações são

apresentados os índices das dimensões, os índices temáticos e o índice de desenvolvimento

sustentável para bacias hidrográficas (IDSBH). Como todo sistema de indicadores, sua

avaliação e reestruturação devem ser constantes, de acordo com a resposta obtida pelo

monitoramento do fenômeno na aplicação prática.

Outro ponto a se destacar é que qualquer que seja o sistema de indicadores proposto este

poderia, pelo menos em tese,  ser aplicado a qualquer bacia hidrográfica, entretanto, como

as bacias hidrográficas possuem diferentes atividades econômicas com exigências

diferentes no uso dos seus recursos naturais, a participação da comunidade local na

atribuição de pesos dados aos indicadores é uma recomendação salutar.  As intervenções

a serem conduzidas devem contar com a participação da população local.

Da pesquisa bibliográfica efetuada nos sistemas de indicadores de desenvolvimento

sustentável propostos na literatura, muitos indicadores existem apenas na teoria, já que não

existe disponibilidade de dados para sua construção tornando-o inviável.

Devido o limite espacial da bacia hidrográfica já apresentar-se como um empecilho no

diagnóstico da bacia como unidade territorial, visto que inexistem dados oficiais elaborados

nesse recorte geográfico; o sistema de indicadores apresentado a título de ilustração neste

trabalho privilegiou indicadores cujos dados sejam disponíveis nas bases oficiais que

devem ser utilizados com algumas adequações.

No desenvolvimento dos sistema de indicadores de desenvolvimento sustentável

apresentado neste trabalho, algumas dificuldades foram encontradas. Os indicadores

apresentados foram baseados nos indicadores de desenvolvimento sustentável
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desenvolvidos pelas Nações Unidas, que utilizam as dimensões ambiental, social,

econômica e institucional e como marco ordenador  as divisões em temas e sub-temas.

Alguns indicadores são iguais aos da ONU, mas foram desenvolvidos novos indicadores

com adequação ao espaço territorial delimitado pela bacia hidrográfica.

Embora os indicadores tenham sido apresentados visando bases de dados disponibilizadas

em órgãos oficiais, na aplicação dos indicadores, ficou constatado que alguns dados ainda

não têm sua produção regularizada nestes órgãos, sendo os dados ambientais mais difíceis

de se obter em bases sistematizadas e com periodicidade regular.

Por isso, na apresentação do sistema de indicadores procurou-se selecionar indicadores que

já fossem disponíveis em estatísticas oficiais, entretanto, alguns indicadores ainda não são

facilmente obtidos para serem utilizados no recorte da bacia hidrográfica, necessitando que

se faça uma pesquisa local. Desse modo, a recomendação é que os órgãos brasileiros

oficiais de estatísticas, mantenham cadastros que possam se comunicar e que a Rede

Nacional de Informações Ambientais disponibilize seus dados de forma que possam ser

utilizados para diagnóstico de bacias.

A utilização de dados disponíveis em estatísticas oficiais, torna o trabalho menos oneroso,

mais rápido, mais confiável, mais sistematizado e com possibilidade de reprodutibilidade

em escala nacional.

Os novos indicadores apresentados especificamente para base territorial da bacia

hidrográfica como: diponibilidade hídrica da bacia, qualidade do ar, DBO e coliformes

fecais dos corpos hídricos foram os que mais problemas apresentaram na obtenção dos seus

dados; já que os dados obtidos não tinham a mesma periodicidade nem a mesma unidade

de medida.

Com a finalidade ilustrativa de aplicar os indicadores apresentados, foi elaborado um

estudo de caso em quatro (4) bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro: bacia da

baía de Guanabara, bacia do Paraíba do Sul, bacia da baía de Sepetiba e bacia do rio São

João, Una e Búzios. Esse estudo de caso foi dividido em três aplicações com enfoques

diferentes. No primeiro caso foram aplicados todos os indicadores considerando-se como

uma simplificação para o limite da bacia a existência da sede municipal dentro desse limite;
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nesse caso, o município é considerado e tem seu dado computado. Municípios cuja sede

encontra-se fora do limite territorial da bacia hidrográfica não é considerado.

Esse estudo de caso permitiu que se comparasse, a título de exemplificação, o estado da

sustentabilidade dessas bacias através da confecção dos índices das dimensões e do Índice

de Desenvolvimento Sustentável para Bacias Hidrográficas (IDSBH).

A aplicação do índice apresentado neste estudo de caso permitiu que as bacias pudessem

ser hierarquizadas de maneira relativa e dessa forma possam ser monitoradas nos seus

pontos críticos. Portanto, os órgãos competentes se beneficiariam em utilizar um sistema

de indicadores para acompanhar metas estabelecidas em relação ao desenvolvimento

sustentável.

Outra aplicação, foi a de utilizar no conjunto de indicadores apresentados, três indicadores

que são disponibilizados em dados estatísticos nacionais e servem para diagnosticar o

estado do saneamento básico na área estudada. Esses indicadores foram aplicados às

mesmas bacias em um estudo cuja dado foi obtido em um nível maior de desagregação. Da

mesma forma foi obtido um índice que serviu, a título ilustrativo, para determinar a

situação do saneamento das bacias.

A utilização de índices, como por exemplo do índice de saneamento permite a comparação

das bacias e serve para orientar os órgãos competentes no direcionamento dos

investimentos na melhoria do saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro, seja em

relação ao abastecimento público de água, acesso à sistema de esgotamento sanitário ou à

coleta de lixo. No estudo de caso apresentado a título de ilustração, foi considerado apenas

o atendimento do serviço. Para melhor avaliar a situação do saneamento sugere-se também

a utilização dos indicadores % de esgoto tratado e % de lixo destinado à aterro sanitário,

que não foram utilizados por não haver disponível esse dado ao nível de setor censitário.

Após, os indicadores de saneamento apresentados no estudo de caso foram aplicados à

bacia hidrográfica da baía de Guanabara, sendo os dados obtidos de forma mais

desagregada, e os resultados estão disponibilizados a nível municipal, diagnosticando os

municípios da bacia que estão em piores condições, e para onde os esforços devem se

concentrar no atendimento das metas para que o desenvolvimento possa ser sustentável.
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Por fim, pode-se concluir que os indicadores de sustentabilidade auxiliam a estabelecer

metas, acompanhar o desempenho, diagnosticar e prevenir problemas, na formulação de

políticas, planos e programas, para que a gestão dos recursos hídricos em termos de oferta

e demanda, integrado a uma gestão sustentável do espaço territorial da bacia hidrográfica

possa ser melhor conduzido. Portanto, a utilização de indicadores é uma ferramenta de

grande utilidade para diagnosticar focos de degradação em áreas de bacias hidrográficas.

Como principais recomendações de trabalhos futuros, sugere-se:

• o desenvolvimento de sistema de indicadores em a outras  bacias hidrográficas do

Brasil, principalmente àquelas localizadas em regiões metropolitanas, onde a

antropização é mais acentuada;

• validação do sistema de indicadores apresentado;

• padronização pelos órgãos ambientais de fiscalização e controle municipais e estaduais,

da coleta e da disponibilização dos dados ambientais;

• que os órgãos ambientais sistematizem a produção dos dados ambientais;

• que os órgãos produtores de dados façam a coleta, apuração e divulgação dos dados em

base territorial definida pelo limite geográfico da bacia hidrográfica.
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ANEXO I.1

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa geométrica de crescimento anual da população

Bacia hidrográfica da baía de Guanabara
Taxa geométrica de crescimento anual da população
Município censo91 censo 00 %
Belford Roxo 360.699 434.474 2,11
Cachoeiras de Macacu 40.208 48.543 2,14
Duque de Caxias 667.821 775.456 1,69
Guapimirim 28.076 37.952 3,44
Itaboraí 142.151 187.479 3,15
Magé 163.658 205.830 2,61
Nilópolis 158.092 153.712 -0,31
Niterói 436.155 459.451 0,59
Nova Iguaçu 772.399 920.599 1,99
Rio Bonito 45.161 49.691 1,08
Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 0,75
São Gonçalo 779.832 891.119 1,51
São João de Meriti 425.772 449.476 0,61
Tanguá 20.591 26.057 2,68
Total da bacia 9.521.383 10.497.743 1,09

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000
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ANEXO I.1

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa geométrica de crescimento anual da população

Bacia hidrográfica da baía de Sepetiba
Taxa geométrica de crescimento anual da população

Município censo91 censo 00 %
Engenheiro Paulo de Frontin 12.061 12.164 0,10
Itaguaí 63.394 82.003 2,93
Japeri 65.783 83.278 2,68
Paracambi 36.427 40.475 1,19
Queimados 98.823 121.993 2,39
Seropédica 49.663 65.260 3,11
Total da bacia 326.151 405.173 2,44

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000

Bacia hidrográfica de São João, Una e Búzios
Taxa geométrica de crescimento anual da

população
Município censo91 censo 00 %
Armação dos Búzios 10.532 18.204 6,33
Casimiro de Abreu 15.622 22.152 4,00
Macaé 94.126 132.461 3,91
Rio das Ostras 18.223 36.419 8,08
Silva Jardim 18.141 21.265 1,80
Total da bacia 156.644 230.501 4,39

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000
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ANEXO I.1

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa geométrica de crescimento anual da população

Bacia hidrográfica do Paraíba do Sul
Taxa geométrica de crescimento anual da população

Município censo91 censo 00 %
Aperibé 6.312 8.018 2,72
Areal 8.211 9.899 2,12
Barra do Piraí 79.199 88.503 1,25
Barra Mansa 163.450 170.753 0,49
Bom Jardim 20.630 22.651 1,05
Cambuci 15.038 14.670 -0,28
Comendador Levy Gasparian 7.076 7.924 1,28
Cantagalo 18.427 19.835 0,83
Cardoso Moreira 12.803 12.595 -0,18
Carmo 14.509 15.289 0,59
Cordeiro 16.745 18.601 1,19
Duas Barras 9.875 10.334 0,51
Italva 12.764 12.621 -0,13
Itaocara 22.933 23.003 0,03
Itaperuna 78.000 86.720 1,20
Itatiaia 16.073 24.739 4,96
Laje do Muriaé 7.464 7.909 0,65
Macuco 5.537 4.886 -1,39
Mendes 16.598 17.289 0,46
Miguel Pereira 19.446 23.902 2,34
Miracema 25.091 27.064 0,85
Natividade 14.638 15.125 0,37
Nova Friburgo 167.081 173.418 0,42
Paraíba do Sul 33.922 37.410 1,10
Paty do Alferes 21.095 24.931 1,89
Petrópolis 255.468 286.537 1,30
Pinheiral 14.701 19.481 3,21
Piraí 19.081 22.118 1,67
Porciúncula 14.561 15.952 1,03
Porto Real 7.746 12.095 5,13
Quatis 8.766 10.730 2,29
Resende 84.011 104.549 2,48
Rio Claro 13.665 16.228 1,95
Rio das Flores 6.451 7.625 1,89
Santa Maria Madalena 10.850 10.476 -0,39
Santo Antonio de Pádua 33.288 38.692 1,70
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Bacia hidrográfica do Paraíba do Sul
Taxa geométrica de crescimento anual da população

Município censo91 censo 00 %
São Fidélis 34.581 36.789 0,70
São José de Ubá 5.973 6.413 0,80
São José do Vale do Rio Preto 15.472 19.278 2,50
São Sebastião do Alto 7.852 8.402 0,76
Sapucaia 15.429 17.157 1,20
Sumidouro 12.977 14.176 1,00
Teresópolis 120.709 138.081 1,52
Três Rios 65.961 71.976 0,98
Valença 60.805 66.308 0,98
Varre-Sai 7.127 7.854 1,10
Vassouras 28.649 31.451 1,05
Volta Redonda 220.305 242.063 1,06
Total da bacia 1.877.345 2.082.520 1,16

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000
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ANEXO I.2

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa mortalidade infantil

Bacia hidrográfica da Baía de Guanabara
Taxa mortalidade infantilMunicípio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Belford Roxo    37,3 35,0 36,1 32,8 30,8 26,7 25,6
Cachoeiras de
Macacu 17,1 22,7 27,7 32,6 28,5 27,8 27,0 25,7 22,1 16,3
Duque de Caxias 34,6 33,2 34,8 32,2 29,2 26,5 24,7 23,2 21,0 19,1
Guapimirim    25,3 21,0 21,4 26,5 27,1 24,2 18,3
Itaboraí 40,9 38,1 38,0 31,7 27,7 25,8 24,2 20,1 17,2 15,2
Magé 44,6 38,3 35,9 35,3 34,3 31,0 28,1 25,2 22,3 19,6
Mesquita           
Nilópolis 41,2 33,7 29,0 28,8 28,3 26,8 23,1 22,9 22,3 20,2
Niterói 21,8 20,0 20,3 20,4 19,3 18,4 18,4 17,7 17,7 16,5
Nova Iguaçu 38,9 38,8 39,4 36,7 33,9 32,7 30,9 29,8 26,2 24,1
Rio Bonito 30,6 28,5 29,4 27,2 26,6 25,6 25,9 25,1 22,3 17,6
Rio de Janeiro 20,6 20,0 22,4 22,9 22,7 21,0 19,7 18,5 17,5 16,5
São Gonçalo 26,2 25,1 24,2 23,2 22,3 21,0 19,7 18,1 17,2 15,9
São João de Meriti 31,5 28,6 30,8 30,1 29,8 25,1 23,0 20,6 19,4 19,0
Tanguá        20,4 14,1 11,6
Fontes: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Fundação CIDE - Anuário Estatístico, 2004
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ANEXO I.2

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa mortalidade infantil

Bacia hidrográfica da baía de Sepetiba
Taxa mortalidade infantil

Município 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Engenheiro Paulo de
Frontin 34,9 31,2 28,2 27,0 28,0 29,5 29,8 29,8 24,8 21,8
Itaguaí 29,9 29,6 30,1 29,8 29,7 28,4 23,4 20,6 22,4 23,1
Japeri    38,2 36,7 32,9 32,4 28,5 25,9 22,5
Paracambi 38,2 39,4 39,0 36,3 30,8 32,3 30,4 31,0 26,9 21,9
Queimados    40,7 40,6 39,8 44,7 42,0 41,8 31,1
Seropédica        29,7 21,0 23,0
Fontes: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Fundação CIDE - Anuário Estatístico, 2004

Bacia hidrográfica de São João, Una e Búzios
Taxa mortalidade infantil

Município 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Armazém dos
Búzios        16,1 16,4 19,1

Casimiro de
Abreu 22,9 18,9 16,5 13,8 10,2 13,5 18,5 25,1 22,1 13,6
Macaé 24,6 19,3 20,1 17,5 17,7 15,9 17,6 15,7 14,7 15,5
Rio das Ostras    23,0 19,6 17,9 16,6 17,0 17,0 14,7
Silva Jardim 23,1 26,5 31,8 35,2 32,9 27,1 19,4 21,6 17,6 19,7
Fontes: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Fundação CIDE - Anuário Estatístico, 2004
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ANEXO I.2

Dimensão: Social
Tema: População
Indicador: Taxa mortalidade infantil

Bacia hidrográfica do Paraíba do Sul
Taxa mortalidade infantil Município 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aperibé    10,9 4,3 10,8 11,5 17,7 18,5 16,5
Areal    37,1 25 20,3 17,1 29,9 25,4 28,6
Barra do Piraí 38,6 37,7 43,1 38,9 36,6 31,9 30,2 29,2 29,4 31
Barra Mansa 35,7 32,5 29,7 24,9 23,6 23,1 24,2 22,2 23,1 21
Bom Jardim 38,8 39,4 36,8 33,3 26,1 31,8 23,4 25,8 19 19,7
Cambuci 16,4 20,5 21,8 28,4 25,3 21,7 23,8 21 20,2 15,6
Cantagalo 29 30,1 29,2 24,4 24,6 24 28,9 27,7 22,2 20,7
Cardoso Moreira    39,4 43,1 45,5 31,7 19,8 7,5 11,2
Carmo 27,4 25,4 21,7 20,8 20,6 30,3 34,5 30,2 24,6 25,9
Comendador Levy Gasparian    25,1 28,9 27,8 47,6 47 49,8 37,4
Cordeiro 19,5 22,7 25,9 31,3 32,7 33,5 31,7 39,2 33,9 29,5
Duas Barras 34,5 21,7 16,4 24,8 27,1 28,8 27,9 41,3 44,7 38,1
Italva 28,5 23,8 18,4 22,9 22,5 25,5 23,8 23 18,9 21,6
Itaocara 24,4 23,4 22,5 18,4 15,4 20,8 21,2 24,4 16,2 13,2
Itaperuna 34,2 29,6 35 32,6 30,5 24,8 25 24,6 25,4 20,9
Itatiaia 14 13,8 14,6 16,4 21,5 25,2 28,7 24,2 27 23,3
Laje do Muriaé 25,6 24,9 25 37,6 45 45,3 30,6 13,6 14,4 15,8
Macuco        12,6 22 22,7
Mendes 31,4 23 30,9 28,3 30 25,9 26,8 20,8 14,5 20,6
Miguel Pereira 28 28,7 30,8 38 39,9 36,3 28,3 30,9 29 29,8
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Taxa mortalidade infantil Município 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Miracema 33,5 32,2 28,9 26,5 23,5 22,3 24 26,9 22,8 22
Natividade 32,5 31,4 27,7 18,8 19,1 15,5 21,2 19,4 30,8 30,5
Nova Friburgo 24,7 24 21,7 20,9 19,7 21,1 22,1 20,7 18,9 18,3
Paraíba do Sul 26,5 25,4 25 27,8 33,5 37,3 37,2 35,9 34,3 31,9
Paty do Alferes 17,9 29,6 33,4 33 23,9 23,8 21,5 25,2 21,6 24,3
Petrópolis 31,6 30 30,1 29,8 27,7 25,3 23,1 23,1 23,6 22,7
Pinheiral        35,4 28,6 25,1
Piraí 32,7 36,1 33,8 35 27,3 25 22,2 15,8 17,6 15,9
Porciúncula 46,4 40,7 40,8 34,9 39,5 30 30,7 27,5 24,1 27,3
Porto Real        23,8 35,8 36,1
Quatis    26,2 31,3 16,4 23,4 14,4 24,4 26,9
Resende 12,4 10,4 10,4 12,3 14,9 18,4 20,9 22,8 22,2 21,4
Rio Claro 29,9 29,8 27,9 25 21,7 19,3 21,8 22,2 22,2 17,6
Rio das Flores 31,3 18,9 26 32,3 37,7 44,7 36,8 39,2 29,9 25,4
Santa Maria Madalena 25,3 23,6 21,8 25,8 28,4 34,1 35,6 28,7 28,5 20,4
Santo Antônio de Pádua 31,7 30,2 26,4 30,3 31,9 31,8 28,9 23,5 20,3 18,9
São Fidélis 28 27,8 28,6 22,9 20,8 18,5 19,7 17,9 16,1 13,9
São José de Ubá        25,8 20,6 13,8
São José do Vale do Rio Preto 23,5 24,3 23,3 18,1 21,2 19 24 19,6 16,2 11,2
São Sebastião do Alto 13,9 13,5 11,4 18,1 19,1 27,5 27,8 29,2 28,6 23
Sapucaia 8,4 10,8 17,3 31 46,4 44,8 55,6 64,9 48,7 33,4
Sumidouro 31 33,2 28,5 35,5 35,8 30,5 28,5 22,5 34,6 31,2
Teresópolis 26,2 26,5 25,9 25,5 23,3 23,4 23 23,2 21,5 22,3
Três Rios 38,7 35 32,8 33 42,7 38,7 33,2 24,8 25,4 30,2
Valença 29,6 26,9 28,5 24,9 27 25,3 29,2 25,7 25,5 21,6
Varre-Sai    30,5 33,3 32,6 35,1 35,6 39,4 35,6
Vassouras 41,5 41,5 42,2 35,2 33,8 26,1 28,5 25,1 27 23,4
Volta Redonda 25,5 25,6 23,8 20,1 18,9 19,6 20,4 18,8 18,9 18,2
Fontes: IBGE, Censo Demográfico, 2000; Fundação CIDE - Anuário Estatístico, 2004
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ANEXO I.3

Dimensão: Social
Tema: Renda
Indicador: Índice de Gini da distribuição do rendimento

Baia de Guanabara

Município Índice gini
2000 População gini*pop

Belford Roxo 0,49 434.474 212.892,26
Cachoeiras de

Macacu 0,51 48.543 24.756,93
Duque de Caxias 0,53 775.456 410.991,68

Guapimirim 0,56 37.952 21.253,12
Itaboraí 0,52 187.479 97.489,08
Magé 0,52 205.830 107.031,60

Mesquita
Nilópolis 0,48 153.712 73.781,76
Niterói 0,59 459.451 271.076,09

Nova Iguaçu 0,53 920.599 487.917,47
Rio Bonito 0,57 49.691 28.323,87

Rio de Janeiro 0,62 5.857.904 3.631.900,48
São Gonçalo 0,49 891.119 436.648,31

São João de Meriti 0,48 449.476 215.748,48
Tanguá 0,48 26.057 12.507,36

Total da bacia 10.497.743 6.032.318,49
índice Gini bacia 0,57

Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003
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ANEXO I.3

Dimensão: Social
Tema: Renda
Indicador: Índice de Gini da distribuição do rendimento

Baía de Sepetiba

Município Índice gini
2000 População gini*pop

Engenheiro Paulo de
Frontin 0,51 12.164 6.203,64
Itaguaí 0,52 82.003 42.641,56
Japeri 0,51 83.278 42.471,78
Paracambi 0,5 40.475 20.237,50
Queimados 0,49 121.993 59.776,57
Seropédica 0,57 65.260 37.198,20
Total da bacia 405.173 208.529,25
índice Gini bacia 0,51
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003

Baía de São João, Una e Búzios

Município Índice gini
2000 População gini*pop

Armazém dos Búzios 0,59 18.204 10.740,36
Casimiro de Abreu 0,52 22.152 11.519,04
Macaé 0,56 132.461 74.178,16
Rio das Ostras 0,58 36.419 21.123,02
Silva Jardim 0,56 21.265 11.908,40
Total da bacia 230.501 129.468,98
índice Gini bacia 0,56
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil , 2003
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ANEXO I.3

Dimensão: Social
Tema: Renda
Indicador: Índice de Gini da distribuição do rendimento

Bacia do Paraíba do Sul

Município
Índice
gini
2000

População gini*pop

Aperibé 0,56 8.018 4.490,08
Areal 0,53 9.899 5.246,47
Barra do Piraí 0,53 88.503 46.906,59
Barra Mansa 0,55 170.753 93.914,15
Bom Jardim 0,54 22.651 12.231,54
Cambuci 0,54 14.670 7.921,80
Cantagalo 0,57 7.924 4.516,68
Cardoso Moreira 0,52 19.835 10.314,20
Carmo 0,60 12.595 7.557,00
Comendador Levy Gasparian 0,50 15.289 7.644,50
Cordeiro 0,53 18.601 9.858,53
Duas Barras 0,52 10.334 5.373,68
Italva 0,53 12.621 6.689,13
Itaocara 0,63 23.003 14.491,89
Itaperuna 0,55 86.720 47.696,00
Itatiaia 0,55 24.739 13.606,45
Laje do Muriaé 0,51 7.909 4.033,59
Macuco 0,55 4.886 2.687,30
Mendes 0,55 17.289 9.508,95
Miguel Pereira 0,64 23.902 15.297,28
Miracema 0,60 27.064 16.238,40
Natividade 0,59 15.125 8.923,75
Nova Friburgo 0,55 173.418 95.379,90
Paraíba do Sul 0,60 37.410 22.446,00
Paty do Alferes 0,58 24.931 14.459,98
Petrópolis 0,58 286.537 166.191,46
Pinheiral 0,53 19.481 10.324,93
Piraí 0,56 22.118 12.386,08
Porciúncula 0,54 15.952 8.614,08
Porto Real 0,54 12.095 6.531,30
Quatis 0,54 10.730 5.794,20
Resende 0,57 104.549 59.592,93
Rio Claro 0,52 16.228 8.438,56
Rio das Flores 0,54 7.625 4.117,50
Santa Maria Madalena 0,53 10.476 5.552,28
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Bacia do Paraíba do Sul

Município
Índice
gini
2000

População gini*pop

Santo Antônio de Pádua 0,55 38.692 21.280,60
São Fidélis 0,55 36.789 20.233,95
São José de Ubá 0,55 6.413 3.527,15
São José do Vale do Rio Preto 0,53 19.278 10.217,34
São Sebastião do Alto 0,51 8.402 4.285,02
Sapucaia 0,56 17.157 9.607,92
Sumidouro 0,56 14.176 7.938,56
Teresópolis 0,58 138.081 80.086,98
Três Rios 0,54 71.976 38.867,04
Valença 0,54 66.308 35.806,32
Varre-Sai 0,56 7.854 4.398,24
Vassouras 0,59 31.451 18.556,09
Volta Redonda 0,53 242.063 128.293,39
Total da bacia  2.082.520 1.158.075,76
índice Gini bacia 0,56
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003
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ANEXO I.4
Esperança de vida no mundo

Lista de países e regiões especiais ordenada por esperança de vida, de acordo com com a

revisão de 2006 do relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas,

para o período de 2005-2010. Apenas países e territórios com população superior a 100 mil

ou mais em 2007 são incluídos.

Espectativa de vida ao
nascimento (anos)Posição País/território

Geral Homens Mulheres
Média mundial 67,2 65,0 69,5

1 Japão 82,6 79,0 86,1
2 Hong Kong (PRC) 82,2 79,4 85,1
3 Islândia 81,8 80,2 83,3
4 Suíça 81,7 79,0 84,2
5 Austrália 81,2 78,9 83,6
6 Espanha 80,9 77,7 84,2
7 Suécia 80,9 78,7 83,0
8 Israel 80,7 78,5 82,8
9 Macau (PRC) 80,7 78,5 82,8
10 França 80,7 77,1 84,1
11 Canadá 80,7 78,3 82,9
12 Itália 80,5 77,5 83,5
13 Nova Zelândia 80,2 78,2 82,2
14 Noruega 80,2 77,8 82,5
15 Singapura 80,0 78,0 81,9
16 Áustria 79,8 76,9 82,6
17 Países Baixos 79,8 77,5 81,9
18 Martinica 79,5 76,5 82,3
19 Grécia 79,5 77,1 81,9
20 Bélgica 79,4 76,5 82,3
21 Malta 79,4 77,3 81,3
22 Reino Unido 79,4 77,2 81,6
23 Alemanha 79,4 76,5 82,1
24 Ilhas Virgens Americanas 79,4 75,5 83,3
25 Finlândia 79,3 76,1 82,4
26 Guadalupe 79,2 76,0 82,2

27
Ilhas Canal (Jersey e
Guernsey) 79,0 76,6 81,5

28 Chipre 79,0 76,5 81,6
29 República da Irlanda 78,9 76,5 81,3
30 Costa Rica 78,8 76,5 81,2
31 Porto Rico (US) 78,7 74,7 82,7
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Espectativa de vida ao
nascimento (anos)Posição País/território

Geral Homens Mulheres
32 Luxemburgo 78,7 75,7 81,6
33 Emiratos Árabes Unidos 78,7 77,2 81,5
34 Coréia do Sul 78,6 75,0 82,2
35 Chile 78,6 75,5 81,5
36 Dinamarca 78,3 76,0 80,6
37 Cuba 78,3 76,2 80,4
38 Estados Unidos da América 78,2 75,6 80,8
39 Portugal 78,1 75,0 81,2
40 Eslovénia 77,9 74,1 81,5
41 Kuwait 77,6 76,0 79,9
42 Barbados 77,3 74,4 79,8
43 Brunei 77,1 75,0 79,7
44 República Checa 76,5 73,4 79,5
45 Reunião 76,4 72,3 80,5
46 Albânia 76,4 73,4 79,7
47 Uruguai 76,4 72,8 79,9
48 México 76,2 73,7 78,6
49 Belize 76,1 73,3 79,2
50 Nova Caledônia (França) 76,1 72,8 79,7
51 Guiana Francesa 75,9 72,5 79,9
52 Croácia 75,7 72,3 79,2
53 Omã 75,6 74,2 77,5
54 Bahrein 75,6 74,3 77,5
55 Qatar 75,6 75,2 76,4
56 Polônia 75,6 71,3 79,8
57 Panamá 75,5 73,0 78,2
58 Guam (US) 75,5 73,3 77,9
59 Argentina 75,3 71,6 79,1

60
Antilhas Holandesas (Países
Baixos) 75,1 71,3 78,8

61 Equador 75,0 72,1 78,0
62 Bósnia-Herzegovina 74,9 72,2 77,4
63 Eslováquia 74,7 70,7 78,5
64 Montenegro 74,5 72,4 76,8
65 Vietnam 74,2 72,3 76,2
66 Malásia 74,2 72,0 76,7
67 Aruba (Países Baixos) 74,2 71,3 77,1
68 Macedônia 74,2 71,8 76,6
69 Síria 74,1 72,3 76,1
70 Polinésia Francesa (França) 74,1 71,7 76,8
71 Sérvia 74,0 71,7 76,3
72 Líbia 74,0 71,7 76,9
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Espectativa de vida ao
nascimento (anos)Posição País/território

Geral Homens Mulheres
73 Tunísia 73,9 71,9 76,0
74 Venezuela 73,7 70,9 76,8
75 Santa Lúcia 73,7 71,8 75,6
76 Bahamas 73,5 70,6 76,3
77 Palestina 73,4 71,8 75,0
78 Hungria 73,3 69,2 77,4
79 Tonga 73,3 72,3 74,3
80 Bulgária 73,0 69,5 76,7
81 Lituânia 73,0 67,5 78,3
82 República Popular da China 73,0 71,3 74,8
83 Nicarágua 72,9 69,9 76,0
84 Colômbia 72,9 69,2 76,6
85 Maurícia 72,8 69,5 76,2
86 Arábia Saudita 72,8 70,9 75,3
87 Letônia 72,7 67,3 77,7
88 Jamaica 72,6 70,0 75,2
89 Jordânia 72,5 70,8 74,5
90 Roménia 72,5 69,0 76,1
91 Sri Lanka 72,4 68,8 76,2
92 Brasil 72,4 68,8 76,1
93 Argélia 72,3 70,9 73,7
94 República Dominicana 72,2 69,3 75,5
95 Líbano 72,0 69,9 74,2
96 Armênia 72,0 68,4 75,1
97 El Salvador 71,9 68,8 74,9
98 Turquia 71,8 69,4 74,3
99 Paraguai 71,8 69,7 73,9
100 Filipinas 71,7 69,5 73,9
101 Cabo Verde 71,7 68,3 74,5
102 São Vicente e Granadinas 71,6 69,5 73,8
103 Samoa 71,5 68,5 74,8
104 Peru 71,4 68,9 74,0
105 Estônia 71,4 65,9 76,8
106 Egito 71,3 69,1 73,6
107 Marrocos 71,2 69,0 73,4
108 Geórgia 71,0 67,1 74,8
109 Irão 71,0 69,4 72,6
110 Indonésia 70,7 68,7 72,7
111 Tailândia 70,6 66,5 75,0
112 Guatemala 70,3 66,7 73,8
113 Suriname 70,2 67,0 73,6
114 Honduras 70,2 66,9 73,7
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Espectativa de vida ao
nascimento (anos)Posição País/território

Geral Homens Mulheres
115 Vanuatu 70,0 68,3 72,1
116 Trindade e Tobago 69,8 67,8 71,8
117 Bielorrússia 69,0 63,1 75,2
118 Moldávia 68,9 65,1 72,5
119 Fiji 68,8 66,6 71,1
120 Granada 68,7 67,0 70,3

121
Estados Federados da
Micronésia 68,5 67,7 69,3

122 Maldivas 68,5 67,6 69,5
123 Ucrânia 67,9 62,1 73,8
124 Azerbaijão 67,5 63,8 71,2
125 Coréia do Norte 67,3 65,1 69,3
126 Uzbequistão 67,2 64,0 70,4
127 Cazaquistão 67,0 61,6 72,4
128 Guiana 66,8 64,2 69,9
129 Mongólia 66,8 63,9 69,9
130 Tadjiquistão 66,7 64,1 69,4
131 Saara Ocidental 65,9 64,3 68,1
132 Quirguistão 65,9 62,0 69,9
133 Butão 65,6 64,0 67,5
134 Bolívia 65,6 63,4 67,7
135 São Tomé e Príncipe 65,5 63,6 67,4
136 Paquistão 65,5 65,2 65,8
137 Rússia 65,5 59,0 72,6
138 Comores 65,2 63,0 67,4
139 Índia 64,7 63,2 66,4
140 Laos 64,4 63,0 65,8
141 Mauritânia 64,2 62,4 66,0
142 Bangladesh 64,1 63,2 65,0
143 Nepal 63,8 63,2 64,2
144 Ilhas Salomão 63,6 62,7 64,5
145 Turquemenistão 63,2 59,0 67,5
146 Senegal 63,1 61,0 65,1
147 Iémen 62,7 61,1 64,3
148 Myanmar 62,1 59,0 65,3
149 Haiti 60,9 59,1 62,8
150 Timor Leste 60,8 60,0 61,7
151 Gana 60,0 59,6 60,5
152 Camboja 59,7 57,3 61,9
153 Iraque 59,5 57,8 61,5
154 Gâmbia 59,4 58,6 60,3
155 Madagáscar 59,4 57,7 61,3
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Espectativa de vida ao
nascimento (anos)Posição País/território

Geral Homens Mulheres
156 Sudão 58,6 57,1 60,1
157 Togo 58,4 56,7 60,1
158 Eritreia 58,0 55,6 60,3
159 Papua-Nova Guiné 57,2 54,6 60,4
160 Níger 56,9 57,8 56,0
161 Gabão 56,7 56,4 57,1
162 Benim 56,7 55,6 57,8
163 Guiné 56,0 54,4 57,6
164 República do Congo 55,3 54,0 56,6
165 Djibouti 54,8 53,6 56,0
166 Mali 54,5 52,1 56,6
167 Quênia 54,1 53,0 55,2
168 Etiópia 52,9 51,7 54,3
169 Namíbia 52,9 52,5 53,1
170 Tanzânia 52,5 51,4 53,6
171 Burkina Faso 52,3 50,7 53,8
172 Guiné Equatorial 51,6 50,4 52,8
173 Uganda 51,5 50,8 52,2
174 Botswana 50,7 50,5 50,7
175 Chade 50,6 49,3 52,0
176 Camarões 50,4 50,0 50,8
177 Burundi 49,6 48,1 51,0
178 África do Sul 49,3 48,8 49,7
179 Costa do Marfim 48,3 47,5 49,3
180 Malawi 48,3 48,1 48,4
181 Somália 48,2 46,9 49,4
182 Nigéria 46,9 46,4 47,3

183
República Democrática do
Congo 46,5 45,2 47,7

184 Guiné-Bissau 46,4 44,9 47,9
185 Ruanda 46,2 44,6 47,8
186 Libéria 45,7 44,8 46,6
187 República Centro-Africana 44,7 43,3 46,1
188 Afeganistão 43,8 43,9 43,8
189 Vietnam 43,5 44,1 42,6
190 Angola 42,7 41,2 44,3
191 Lesoto 42,6 42,9 42,3
192 Serra Leoa 42,6 41,0 44,1
193 Zâmbia 42,4 42,1 42,5
194 Moçambique 42,1 41,7 42,4
195 Swaziland 39,6 39,8 39,4

Fonte: United Nations, www.esa.un.org/unpp, acesso setembro 2007
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 ANEXO I.5

Dimensão: Social
Tema: Educação
Indicador: Escolaridade

VARIÁVEIS UTILIZADAS
Variável Descrição
V0402 Responsáveis por domicílios particulares permanentes Nota: Esta variável

possui os mesmos valores das variáveis V0003 e V0621.
V0584 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 4 anos de estudo
V0588 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 8 anos de estudo
V0591 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 11 anos de

estudo
V0598 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com anos de estudo

não determinado - Nota: Esta variável possui os mesmos valores da variável
V0565

V0599 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com anos de estudo
determinado

V0601 Total de anos de estudo das pessoas responsáveis por domicílios particulares
permanentes

V0836 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos de idade
e 4 anos de estudo

V0840 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos de idade
e 8 anos de estudo

V0843 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos de idade
e 11 anos de estudo

V0850 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos de idade
e anos de estudo não determinado

V0855 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 26 anos de idade
e 4 anos de estudo

V0859 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 26 anos de idade
e 8 anos de estudo

V0862 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 26 anos de idade
e 11 anos de estudo

V0869 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 26 anos de idade
e anos de estudo não determinado

V0874 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 27 anos de idade
e 4 anos de estudo

V0878 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 27 anos de idade
e 8 anos de estudo

V0881 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 27 anos de idade
e 11 anos de estudo

V0888 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 27 anos de idade
e anos de estudo não determinado

V0893 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 28 anos de idade
e 4 anos de estudo

V0897 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 28 anos de idade
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e 8 anos de estudo
V0900 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 28 anos de idade

e 11 anos de estudo
V0907 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 28 anos de idade

e anos de estudo não determinado
V0912 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 29 anos de idade

e 4 anos de estudo
V0916 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 29 anos de idade

e 8 anos de estudo
V0919 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 29 anos de idade

e 11 anos de estudo
V0926 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 29 anos de idade

e anos de estudo não determinado
V0931 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 30 ou mais anos

de idade e 4 anos de estudo
V0935 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 30 ou mais anos

de idade e 8 anos de estudo
V0938 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 30 ou mais anos

de idade e 11 anos de estudo
V0945 Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 30 ou mais anos

de idade e anos de estudo não determinado
V1113 Homens responsáveis por domicílios particulares permanentes com anos de

estudo determinado
V1115 Total de anos de estudo dos homens responsáveis por domicílios particulares

permanentes
V1305 Mulheres responsáveis por domicílios particulares permanentes com anos de

estudo determinado
V1307 Total de anos de estudo das mulheres responsáveis por domicílios

particulares permanentes
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 - Agregado Setor Censitário, Volume V, Rio de Janeiro, CD
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Tabela 1 - Responsáveis por domicílios particulares
permanentes, segundo os anos de estudo

Total
ResponsáveisAnos de estudo

V0402
Com anos de estudo determinado V0599
4 anos V0584
8 anos V0588
11 anos V0591
Com anos de estudo não determinado V0598

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 - Agregado Setor Censitário, Volume V, Rio de Janeiro, CD

Tabela 2 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes por anos de

estudo, segundo os grupos de idade

Anos de estudo
Grupos de
idade 4 8 11

Anos de estudo
não

determinado
25 anos V0836 V0840 V0843 V0850
26 anos V0855 V0859 V0862 V0869
27 anos V0874 V0878 V0881 V0888
28 anos V0893 V0897 V0900 V0907
29 anos V0912 V0916 V0919 V0926
30 ou mais
anos V0931 V0935 V0938 V0945

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 - Agregado Setor Censitário, Volume V, Rio de Janeiro, CD

Tabela 3 - Responsáveis por domicílios particulares permanentes com anos

de estudo determinado, total e média de anos de estudo, segundo o sexo

Anos de estudo

Sexo

Responsáveis
com anos de

estudo
determinado

Total Média

Total V0599 V0601 V0601 / V0599
Homens V1113 V1115 V1115 / V1113
Mulheres V1305 V1307 V1307 / V1305

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000 - Agregado Setor Censitário, Volume V, Rio de Janeiro, CD
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ANEXO I.5

Dimensão: Social
Tema: Educação
Indicador: Escolaridade

Bacia hidrográfica da baía de Guanabara

Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos ou mais e 8
anos de estudo ou mais

Total de
responsáveis

Total de responsáveis
com 25 anos ou mais e

8 anos de estudo ou
mais

%

3.142.152 1.551.062 0,49

Bacia hidrográfica da baía de Sepetiba

Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos ou mais e 8
anos de estudo ou mais

Total de
responsáveis

Total de responsáveis
com 25 anos ou mais e

8 anos de estudo ou
mais

%

112.463 32.826 0,29
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ANEXO I.5

Dimensão: Social
Tema: Educação
Indicador: Escolaridade

Bacia hidrográfica de São João, Una e Búzios

Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos ou mais e 8
anos de estudo ou mais

Total de responsáveis

Total de responsáveis
com 25 anos ou mais e

8 anos de estudo ou
mais

%

66.125 24.104 0,36

Bacia hidrográfica do Paraíba do Sul

Responsáveis por domicílios particulares permanentes com 25 anos ou mais e 8
anos de estudo ou mais

Total de
responsáveis

Total de responsáveis
com 25 anos ou mais e

8 anos de estudo ou
mais

%

602.244 203.798 0,34
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ANEXO I.6

Tema: Biodiversidade
Dimensão: Ambiental
Indicador: Áreas Protegidas

BACIA DA BAÍA DE GUANABARA

Unidade de Conservação Área (ha) Municípios
APA de Guapimirim 13.825 Magé , Guapimirim, Itaboraí e São

Gonçalo
APA de Macacu 24.500 Cachoeiras de Macacu e Guapimirim
APA de Petrópolis 59.225 Duque de Caxias, Petrópolis, Magé e

Guapimirim
APA de Gericinó-Mendanha 10.500 Rio de Janeiro e Nova Iguaçu
Estação Ecológica do Paraíso 5.000 Magé e Cachoeiras de Macacu
Parque Estadual do Chacrinha 13,3 Rio de Janeiro
Parque Estadual da Pedra Branca 12.500 Rio de Janeiro
Parque Estadual da Serra da
Tiririca

1.800 Niterói e Maricá

Parque Estadual dos Três Picos 46.350 Cachoeiras de Macacu, Guapimirim,
Nova Friburgo, Teresópolis e Silva
Jardim

Parque Estadual da Serra dos
Órgãos

11.000 Magé, Teresópolis, Petrópolis e
Guapimirim

Parque Nacional da Tijuca 3.200 Rio de Janeiro
Reserva Biológica do Tinguá 26.260 Miguel Pereira, Duque de Caxias, Nova

Iguaçu e Petrópolis
Reserva Florestal do Grajaú 55 Rio de Janeiro
Corredor Ecológico Sambe-Santa
Fé

84.000 Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito,
Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim

Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, 2005
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ANEXO I.6

Tema: Biodiversidade
Dimensão: Ambiental
Indicador: Áreas Protegidas

BACIA DA BAÍA DE SEPETIBA

Denominação Área (km2) Município
Reserva Biológica de Tinguá 260 Nova Iguaçu
Estação Ecológica de Piraí 40 Piraí e Rio Claro
Parque Estadual da Pedra Branca 12,5 Rio de Janeiro
Reserva Biológica e Arqueológica de
Guaratiba 2,5 Rio de Janeiro

Área de Proteção Ambiental de
Mangaratiba 22,94 Rio de Janeiro

Área de Relevante Interesse Ecológico da
Baia de Sepetiba ......

Total 67,94
Fonte: Semads, 2001

BACIA DE SÃO JOÃO, UNA E BÚZIOS

Unidade de Conservação Área (ha) Municípios
Reserva Biológica de Poço das
Antas 6.300 Silva Jardim

Reserva Biológica União 3126 Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e
pequena parte de Macaé

RPPN Fazenda Bom Retiro 472 Casimiro de Abreu
RPPN Fazenda Córrego da
Luz 20 Casimiro de Abreu

RPPN Fazenda Arco Íris 45 Silva Jardim
RPPN Sítio Cachoeira Grande 14 Silva Jardim
RPPN Sítio Santa Fé 14 Silva Jardim
RPPN Granja Redenção 33 Silva Jardim
RPPN Morro São João 1.771 Casimiro de Abreu
RPPN  Pau-Brasil criada em 1969, porem não implantada
Área de Proteção Ambiental
da Bacia do Rio São
João/Mico-Leão-Dourado

150.000
Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Rio das
Ostras, Silva Jardim, Cachoeiras do
Macacu, Rio Bonito e Araruama.

Fonte: Saunders, 2004
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ANEXO I.6

Tema: Biodiversidade
Dimensão: Ambiental
Indicador: Áreas Protegidas

BACIA DO PARAÍBA DO SUL

Unidades de Conservação Área (ha) Município
Estação Ecológica do Piraí 4.000 Piraí
Parque Nacional de Itatiaia 30.000 MG, Itatiaia e Resende
Parque Nacional da Serra dos
Órgãos 11.800 Magé, Petrópolis e

Teresópolis

Parque Estadual do Desengano 22.400
Sta Maria Madalena, S.
Fidélis e Campos dos
Goytacazes

APA Floresta do Jacarandá 2.700 Teresópolis
APA Rio dos Frades 7.500 Teresópolis

APA de Petrópolis 59.049 Duque de Caxias, Magé e
Petrópolis

Floresta da Cicuta 131 Barra Mansa e Volta
Redonda

Santo Antonio da Aliança – RPPN Valença e Barra do Piraí
Área de Tombamento da Mata
Atlântica
Foz do rio Paraíba do Sul e seu
Manguezal, Ilha da Convivência,
Complexo Mesográfico
Área total 137.580

Fonte: CEIVAP - Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 2001 - Bacia do
rio Paraíba do Sul - Livro da Bacia
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ANEXO I.7

 QUALIDADE DE ÁGUA

Bacia hidrográfica do Paraíba do Sul

Local Data Hora Coliformes
Totais  DBO

00RJ02CR0020 17/04/00 60.000 2,4
00RJ02CR0020 15/08/00 10:45 2
00RJ02DR0350 17/04/00 14:00 300 2
00RJ02DR0350 15/08/00 17:15 4,4
00RJ02MR0370 17/04/00 7:10 23 2
00RJ02MR0370 15/08/00 7:50 2
00RJ02MR0374 17/04/00 9:50 5.000 2
00RJ02MR0374 15/08/00 11:10 2
00RJ02NG0353 17/04/00 15:30 2
00RJ02NG0353 15/08/00 16:45 2
00RJ02PM0331 17/04/00 11:30 90.000 2
00RJ02PM0331 15/08/00 16:00 2,4
00RJ02PM0332 17/04/00 11:00 1.600 2
00RJ02PM0332 15/08/00 15:15 4,2
00RJ02OS0418 22/11/00 11:10 5,6
00RJ02OS0419 22/11/00 12:20 2
00RJ02OS0421 22/11/00 14:05 7,2
00RJ02OS0434 21/02/00 13:30 90.000 2
00RJ02OS0434 17/04/00 12:00 1.600 3,6
00RJ02OS0434 05/06/00 11:30 16.000 3,6
00RJ02OS0434 07/08/00 12:00 2
00RJ02OS0436 21/02/00 13:00 30.000 2
00RJ02OS0436 17/04/00 12:30 50.000 2
00RJ02OS0436 05/06/00 12:30 16.000 2
00RJ02OS0436 07/08/00 11:20 3,4
00RJ02OS0439 21/02/00 30.000 2
00RJ02OS0439 17/04/00 16:20 16.000 4,8
00RJ02OS0439 05/06/00 10:30 16.000 4,8
00RJ02OS0439 07/08/00 10:15 2
00RJ02OS0441 21/02/00 11:00 160.000 2
00RJ02OS0441 17/04/00 6:55 2
00RJ02OS0441 05/06/00 8:00 16.000 2
00RJ02OS0441 07/08/00 9:10 2,4
Percentil 80 50.000 3,6
Média 35.207 2,8
Moda 16.000 2,0
Mediana 16.000 2,0
Fonte: FEEMA, 2000
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Bacia da baía de Guanabara
Local Data Hora DBO

00RJ10AC0241 21/02/00 11:20 40,0
00RJ10AC0241 04/04/00 08:20 20,0
00RJ10AC0241 05/04/00 11:00 5,8
00RJ10AC0241 19/06/00 10:20 70,0
00RJ10AC0241 15/08/00 11:45 30,0
00RJ10AC0241 25/10/00 08:00 30,0
00RJ10AC0241 26/12/00 11:05 30,0
00RJ10AN0740 22/02/00 10:10 320,0
00RJ10AN0740 06/04/00 06:50 200,0
00RJ10AN0740 20/06/00 06:55 160,0
00RJ10AN0740 17/08/00 09:40 170,0
00RJ10AN0740 27/10/00 13:10 90,0
00RJ10AN0740 27/12/00 08:35 100,0
00RJ10BM0760 22/02/00 11:20 20,0
00RJ10BM0760 06/04/00 06:10 80,0
00RJ10BM0760 20/06/00 05:55 70,0
00RJ10BM0760 17/08/00 08:50 45,0
00RJ10BM0760 27/10/00 06:20 50,0
00RJ10BM0760 27/12/00 07:45 40,0
00RJ10CC0622 22/02/00 09:00 2,0
00RJ10CC0622 06/04/00 08:20 20,0
00RJ10CC0622 20/06/00 09:40 2,0
00RJ10CC0622 17/08/00 11:50 4,0
00RJ10CC0622 27/10/00 08:00 2,0
00RJ10CC0622 27/12/00 10:35 8,0
00RJ10CI0780 22/02/00 11:40 30,0
00RJ10CI0780 06/04/00 05:55 90,0
00RJ10CI0780 20/06/00 11:25 140,0
00RJ10CI0780 17/08/00 08:15 80,0
00RJ10CI0780 27/10/00 05:55 40,0
00RJ10CI0780 27/12/00 07:20 70,0
00RJ10CN0100 21/02/00 10:09 30,0
00RJ10CN0100 04/04/00 10:35 30,0
00RJ10CN0100 19/06/00 08:30 50,0
00RJ10CN0100 15/08/00 10:15 50,0
00RJ10CN0100 25/10/00 06:20 30,0
00RJ10CN0100 26/12/00 09:45 10,0
00RJ10ES0400 22/02/00 12:00 4,0
00RJ10ES0400 20/06/00 10:00 2,0
00RJ10ES0400 15/08/00 08:40 6,0
00RJ10ES0400 26/10/00 08:00 8,0
00RJ10ES0400 26/12/00 08:40 2,0
00RJ10GP0600 22/02/00 09:45 12,0

Bacia da baía de Guanabara
Local Data Hora DBO

00RJ10GP0600 06/04/00 08:05 10,0
00RJ10GP0600 20/06/00 10:25 2,0
00RJ10GP0600 17/08/00 12:40 2,0
00RJ10GP0600 27/10/00 08:40 2,0
00RJ10GP0600 27/12/00 10:00 2,0
00RJ10GP0601 22/02/00 09:30 2,0
00RJ10GP0601 06/04/00 08:15 2,8
00RJ10GP0601 20/06/00 10:05 2,0
00RJ10GP0601 17/08/00 12:30 2,0
00RJ10GP0601 27/10/00 08:20 2,0
00RJ10GP0601 27/12/00 09:40 3,2
00RJ10GX0720 22/02/00 09:55 8,0
00RJ10GX0720 06/04/00 10:00 30,0
00RJ10GX0720 20/06/00 06:25 60,0
00RJ10GX0720 17/08/00 10:20 25,0
00RJ10GX0720 27/10/00 06:50 9,0
00RJ10GX0720 27/12/00 09:00 10,0
00RJ10IA0260 22/02/00 13:30 30,0
00RJ10IA0260 18/04/00 10:15 16,0
00RJ10IA0260 31/07/00 08:30 20,0
00RJ10IA0260 12/09/00 09:40 40,0
00RJ10IA0260 12/12/00 12:30 30,0
00RJ10IA0261 22/02/00 13:15 40,0
00RJ10IA0261 18/04/00 10:00 16,0
00RJ10IA0261 31/07/00 08:15 20,0
00RJ10IA0261 12/09/00 09:30 30,0
00RJ10IA0261 12/12/00 12:15 20,0
00RJ10IA0262 22/02/00 13:00 30,0
00RJ10IA0262 18/04/00 09:50 24,0
00RJ10IA0262 31/07/00 08:00 40,0
00RJ10IA0262 12/09/00 09:20 50,0
00RJ10IA0262 12/12/00 12:00 20,0
00RJ10IB0810 22/02/00 10:55 20,0
00RJ10IB0810 06/04/00 06:30 60,0
00RJ10IB0810 20/06/00 06:10 10,0
00RJ10IB0810 17/08/00 09:05 12,0
00RJ10IB0810 27/10/00 06:30 30,0
00RJ10IB0810 27/12/00 08:00 30,0
00RJ10IJ0200 21/02/00 10:30 10,0
00RJ10IJ0200 04/04/00 09:40 30,0
00RJ10IJ0200 16/06/00 09:25 40,0
00RJ10IJ0200 15/08/00 10:40 60,0
00RJ10IJ0200 25/10/00 06:45 50,0

Anexo I.7 – Qualidade de Água
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Bacia da baía de Guanabara
Local Data Hora DBO

00RJ10IJ0200 26/12/00 10:10 20,0
00RJ10IN0460 22/02/00 12:50 2,0
00RJ10IN0460 05/04/00 07:30 2,4
00RJ10IN0460 20/06/00 09:35 6,5
00RJ10IN0460 15/08/00 09:30 2,0
00RJ10IN0460 26/10/00 08:50 8,0
00RJ10IN0460 26/12/00 09:00 7,2
00RJ10IR0540 22/02/00 13:45 20,0
00RJ10IR0540 05/04/00 08:30 20,0
00RJ10IR0540 20/06/00 08:50 2,0
00RJ10IR0540 15/08/00 10:15 8,0
00RJ10IR0540 26/10/00 10:00 8,0
00RJ10IR0540 26/12/00 09:40 10,0
00RJ10MC0967 22/02/00 07:50 2,0
00RJ10MC0967 06/04/00 09:20 2,8
00RJ10MC0967 20/06/00 08:10 2,0
00RJ10MC0967 17/08/00 11:10 2,0
00RJ10MC0967 27/10/00 10:30 2,4
00RJ10MC0967 27/12/00 10:55 2,0
00RJ10MG0580 22/02/00 13:15 20,0
00RJ10MG0580 05/04/00 08:10 10,0
00RJ10MG0580 20/06/00 09:00 40,0
00RJ10MG0580 15/08/00 10:05 32,0
00RJ10MG0580 26/10/00 09:50 10,0
00RJ10MG0580 26/12/00 09:30 10,0
00RJ10MN0000 21/02/00 10:00 30,0
00RJ10MN0000 04/04/00 10:50 40,0
00RJ10MN0000 19/06/00 08:12 25,0
00RJ10MN0000 15/08/00 10:00 50,0
00RJ10MN0000 25/10/00 06:12 50,0
00RJ10MN0000 26/12/00 09:35 25,0
00RJ10MT0820 22/02/00 10:30 20,0
00RJ10MT0820 06/04/00 07:00 60,0
00RJ10MT0820 20/06/00 06:40 50,0
00RJ10MT0820 17/08/00 09:30 30,0
00RJ10MT0820 27/10/00 12:50 40,0
00RJ10MT0820 27/12/00 08:20 40,0
00RJ10PN0180 21/02/00 10:20 20,0
00RJ10PN0180 04/04/00 09:55 50,0
00RJ10PN0180 19/06/00 09:10 30,0
00RJ10PN0180 15/08/00 10:30 30,0
00RJ10PN0180 25/10/00 06:35 65,0
00RJ10PN0180 26/12/00 10:00 20,0

Bacia da baía de Guanabara
Local Data Hora DBO

00RJ10RN0560 22/02/00 13:30 2,0
00RJ10RN0560 05/04/00 08:20 2,0
00RJ10RN0560 20/06/00 09:15 2,0
00RJ10RN0560 15/08/00 09:55 2,0
00RJ10RN0560 26/10/00 09:30 2,0
00RJ10RN0560 26/12/00 09:20 3,0
00RJ10SB0998 22/02/00 14:10 2,0
00RJ10SB0998 20/06/00 08:30 25,0
00RJ10SB0998 15/08/00 10:30 6,0
00RJ10SB0998 26/10/00 10:25 40,0
00RJ10SB0998 26/12/00 09:55 2,0
00RJ10SC0420 22/02/00 12:30 2,0
00RJ10SC0420 05/04/00 07:15 2,4
00RJ10SC0420 20/06/00 09:50 6,0
00RJ10SC0420 15/08/00 09:10 5,0
00RJ10SC0420 26/10/00 08:35 8,0
00RJ10SJ0220 21/02/00 10:36 10,0
00RJ10SJ0220 04/04/00 08:50 20,0
00RJ10SJ0220 19/06/00 09:50 30,0
00RJ10SJ0220 15/08/00 11:00 50,0
00RJ10SJ0220 25/10/00 07:00 25,0
00RJ10SJ0220 26/12/00 10:45 30,0
00RJ10SP0300 21/02/00 10:56 10,0
00RJ10SP0300 04/04/00 09:20 30,0
00RJ10SP0300 19/06/00 10:05 25,0
00RJ10SP0300 15/08/00 11:10 40,0
00RJ10SP0300 25/10/00 07:15 20,0
00RJ10SP0300 26/12/00 10:25 10,0
00RJ10SR0500 22/02/00 13:00 2,0
00RJ10SR0500 05/04/00 07:55 2,0
00RJ10SR0500 20/06/00 09:25 16,0
00RJ10SR0500 15/08/00 09:40 6,0
00RJ10SR0500 26/10/00 09:10 8,0
00RJ10SR0500 26/12/00 09:10 2,4
Percentil 80 40,0
Média 28,3
Moda 2,0
Mediana 20,0

  Fonte: FEEMA, 2000

Anexo I.7 – Qualidade de Água
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Anexo I.7 – Qualidade de Água

Bacia da baía de Sepetiba
Local Data Hora  DBO

00RJ12CU0650 09/02/00 07:10 8,0
00RJ12CU0650 16/02/00 07:10 20,0
00RJ12CU0650 12/04/00 06:35 8,0
00RJ12CU0650 17/05/00 06:55 30,0
00RJ12CU0650 07/06/00 08:35 20,0
00RJ12CU0650 12/07/00 07:50 20,0
00RJ12CU0650 02/08/00 06:50 30,0
00RJ12CU0650 12/09/00 10:55 20,0
00RJ12CU0650 03/10/00 07:15 12,0
00RJ12CU0650 08/11/00 06:30 20,0
00RJ12CU0650 13/12/00 07:10 30,0
00RJ12EN0670 22/03/00 09:10 2,6
00RJ12EN0670 06/06/00 12:25 2,4
00RJ12EN0670 13/09/00 09:25 2,0
00RJ12EN0670 12/12/00 09:55 12,0
00RJ12GM0180 22/03/00 06:55 8,0
00RJ12GM0180 06/06/00 10:15 20,0
00RJ12GM0180 13/09/00 07:50 30,0
00RJ12GM0180 12/12/00 06:15 20,0
00RJ12GN0200 09/02/00 07:40 3,2
00RJ12GN0200 16/02/00 07:40 2,0
00RJ12GN0200 21/03/00 06:45 2,4
00RJ12GN0200 12/04/00 07:15 2,0
00RJ12GN0200 17/05/00 07:15 15,0
00RJ12GN0200 07/06/00 09:00 7,0
00RJ12GN0200 12/07/00 08:15 2,0
00RJ12GN0200 02/08/00 07:25 2,0
00RJ12GN0200 12/09/00 11:20 2,0
00RJ12GN0200 03/10/00 07:35 2,0
00RJ12GN0200 08/11/00 06:55 4,4
00RJ12GN0200 13/12/00 07:50 2,0
00RJ12GN0201 09/02/00 09:30 2,4
00RJ12GN0201 16/02/00 09:30 2,0
00RJ12GN0201 21/03/00 08:40 2,0
00RJ12GN0201 12/04/00 09:30 5,6
00RJ12GN0201 17/05/00 09:30 2,2
00RJ12GN0201 07/06/00 11:05 5,0
00RJ12GN0201 12/07/00 10:20 2,0
00RJ12GN0201 02/08/00 09:20 2,0
00RJ12GN0201 12/09/00 13:20 2,0

Bacia da baía de Sepetiba
Local Data Hora  DBO

00RJ12GN0201 03/10/00 09:40 2,0
00RJ12GN0201 08/11/00 09:20 20,0
00RJ12GN0201 13/12/00 12:00 4,8
00RJ12GR0100 22/03/00 07:20 2,0
00RJ12GR0100 06/06/00 10:35 10,0
00RJ12GR0100 13/09/00 08:05 4,0
00RJ12GR0100 12/12/00 06:40 8,0
00RJ12IR0251 09/02/00 07:00 10,0
00RJ12IR0251 16/02/00 06:55 20,0
00RJ12IR0251 12/04/00 06:40 12,0
00RJ12IR0251 17/05/00 06:45 25,0
00RJ12IR0251 07/06/00 08:20 16,0
00RJ12IR0251 12/07/00 07:45 30,0
00RJ12IR0251 02/08/00 06:40 30,0
00RJ12IR0251 12/09/00 10:50 20,0
00RJ12IR0251 03/10/00 06:50 12,0
00RJ12IR0251 08/11/00 06:35 30,0
00RJ12IR0251 13/12/00 06:50 60,0
00RJ12IT0040 22/03/00 08:00 14,0
00RJ12IT0040 06/06/00 11:15 30,0
00RJ12IT0040 13/09/00 09:10 40,0
00RJ12IT0040 12/12/00 07:30 80,0
00RJ12LG0350 09/02/00 09:10 2,0
00RJ12LG0350 16/02/00 09:00 2,0
00RJ12LG0350 21/03/00 08:15 2,0
00RJ12LG0350 12/04/00 08:55 2,0
00RJ12LG0350 17/05/00 09:00 2,0
00RJ12LG0350 07/06/00 10:40 2,0
00RJ12LG0350 12/07/00 09:55 2,0
00RJ12LG0350 02/08/00 08:50 2,0
00RJ12LG0350 12/09/00 12:55 2,0
00RJ12LG0350 03/10/00 09:10 8,2
00RJ12LG0350 08/11/00 08:50 2,4
00RJ12LG0350 13/12/00 11:30 2,0
00RJ12LG0351 09/02/00 09:00 2,0
00RJ12LG0351 16/02/00 08:50 2,0
00RJ12LG0351 21/03/00 08:00 3,6
00RJ12LG0351 12/04/00 08:45 2,0
00RJ12LG0351 17/05/00 08:50 2,0
00RJ12LG0351 07/06/00 10:25 2,0
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00RJ12LG0351 12/07/00 09:45 2,0
00RJ12LG0351 02/08/00 08:30 2,0
00RJ12LG0351 12/09/00 12:35 2,0
00RJ12LG0351 03/10/00 08:55 2,0
00RJ12LG0351 08/11/00 08:40 2,0
00RJ12LG0351 13/12/00 11:20 2,0
00RJ12MC0410 09/02/00 08:20 2,0
00RJ12MC0410 16/02/00 08:15 4,0
00RJ12MC0410 21/03/00 07:30 4,8
00RJ12MC0410 12/04/00 08:05 8,8
00RJ12MC0410 17/05/00 08:00 10,0
00RJ12MC0410 07/06/00 09:50 2,0
00RJ12MC0410 12/07/00 09:00 4,0
00RJ12MC0410 02/08/00 08:10 8,0
00RJ12MC0410 12/09/00 12:00 6,0
00RJ12MC0410 03/10/00 08:20 12,0
00RJ12MC0410 08/11/00 07:50 10,0
00RJ12MC0410 13/12/00 10:40 8,0
00RJ12PO0290 09/02/00 09:45 6,0
00RJ12PO0290 16/02/00 09:55 4,0
00RJ12PO0290 21/03/00 09:10 2,0
00RJ12PO0290 12/04/00 09:50 2,0
00RJ12PO0290 17/05/00 09:45 6,0
00RJ12PO0290 07/06/00 11:30 50,0
00RJ12PO0290 12/07/00 10:45 8,0
00RJ12PO0290 02/08/00 09:50 16,0
00RJ12PO0290 12/09/00 13:40 10,0
00RJ12PO0290 03/10/00 09:50 20,0
00RJ12PO0290 08/11/00 09:25 6,0
00RJ12PO0290 13/12/00 12:20 8,0
00RJ12PR0000 22/03/00 09:00 8,0
00RJ12PR0000 06/06/00 12:05 40,0
00RJ12PR0000 13/09/00 09:25 20,0
00RJ12PR0000 12/12/00 09:45 50,0
00RJ12QM0270 09/02/00 09:55 8,0
00RJ12QM0270 16/02/00 10:20 36,0

00RJ12QM0270 21/03/00 09:20 4,0
00RJ12QM0270 12/04/00 10:10 8,0
00RJ12QM0270 17/05/00 10:00 40,0
00RJ12QM0270 07/06/00 11:40 40,0
00RJ12QM0270 12/07/00 10:55 50,0
00RJ12QM0270 02/08/00 10:10 100,0
00RJ12QM0270 12/09/00 13:55 50,0
00RJ12QM0270 03/10/00 10:00 70,0
00RJ12QM0270 08/11/00 09:35 30,0
00RJ12QM0270 13/12/00 12:30 40,0
00RJ12QM0271 09/02/00 10:15 4,0
00RJ12QM0271 16/02/00 10:30 16,0
00RJ12QM0271 21/03/00 09:40 6,0
00RJ12QM0271 12/04/00 10:20 20,0
00RJ12QM0271 17/05/00 10:10 10,0
00RJ12QM0271 07/06/00 11:55 6,4
00RJ12QM0271 12/07/00 11:10 50,0
00RJ12QM0271 02/08/00 10:25 70,0
00RJ12QM0271 12/09/00 14:10 30,0
00RJ12QM0271 03/10/00 10:15 40,0
00RJ12QM0271 08/11/00 09:50 40,0
00RJ12QM0271 13/12/00 12:45 30,0
00RJ12SF0080 22/03/00 07:40 2,0
00RJ12SF0080 06/06/00 10:45 5,4
00RJ12SF0080 13/09/00 08:40 2,0
00RJ12SF0080 12/12/00 06:55 12,0
00RJ12VS0660 22/03/00 08:15 10,0
00RJ12VS0660 06/06/00 11:25 410,0
00RJ12VS0660 13/09/00 09:25 120,0
00RJ12VS0660 12/12/00 07:45 60,0

Percentil 80 30,0
Média 18,3
Moda 2,0

Mediana 8,0
Fonte: FEEMA, 2000
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ANEXO I.8 – SANEAMENTO

SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO MUNDO - Água

Acesso ao serviço de abastecimento público de água

País Último ano
disponível

% População com acesso
ao abastecimento público

de água
Bermuda 2005 10,0
Yemen 2005 17,5
Azerbaijan 2005 48,0
British Virgin Islands 2001 48,4
Gambia 2005 50,0
Belize 2005 58,9
Mali 2002 66,0
Jamaica 2005 70,0
Estonia 2001 71,0
Serbia 2004 72,0
Bolivia 2005 72,1
Turkey 2004 74,0
Lebanon 2005 75,6
Trinidad and Tobago 2005 76,4
Brazil 2000 80,0
Georgia 2004 80,0
Tunisia 2005 81,0
Panama 2005 83,0
Poland 2003 85,0
Slovakia 2004 85,0
United States 2000 85,0
Sweden 2002 86,1
New Zealand 2001 87,0
Armenia 2004 88,9
Korea, Republic of 2003 89,0
Norway 2002 89,0
Austria 1999 90,0
Finland 2001 90,0
Ireland 2002 90,0
Mexico 2004 90,0
Palestine 2005 90,5
Canada 1996 92,0
Czech Republic 2004 92,0
Portugal 1998 92,0
Hungary 2002 93,0
The Former Yugoslav
Rep. of Macedonia

2004 94,0
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Acesso ao serviço de abastecimento público de água

País Último ano
disponível

% População com acesso
ao abastecimento público

de água
Australia 2004 95,0
Iceland 2003 95,0
Cuba 2000 95,6
Belgium 2002 96,0
Denmark 2002 97,0
Japan 2001 97,0
Bulgaria 2001 98,7
Mauritius 2005 98,7
Brunei Darussalam 2005 99,0
France 2001 99,0
Germany 2004 99,0
United Kingdom 2004 99,0
Italy 1999 99,7
Chile 2005 99,8
China, Hong Kong SAR 2005 99,9
Luxembourg 2004 100,0
Monaco 2005 100,0
Netherlands 2002 100,0
Singapore 2005 100,0

Fonte: United Nations Statistics Division, acesso julho/2007,

            http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/publicwater_supply.htm
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SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO MUNDO - Esgoto

Acesso ao sistema público de esgoto sanitário

País
Último

ano
disponível

% da População com
acesso ao serviço público

de coleta de esgoto
Bermuda 2005 5,0
Paraguay 2005 14,1
Belize 2000 15,1
Trinidad and Tobago 2005 20,0
Dominica 2005 23,0
Mauritius 2005 23,0
British Virgin Islands 2001 24,5
Costa Rica 2000 24,8
Kyrgyzstan 2004 27,0
Azerbaijan 2005 30,0
Bolivia 2003 31,4
Dominican Republic 2000 31,4
Cyprus 2000 34,5
Réunion 2001 34,8
Bosnia and Herzegovina 1990 38,0
Cuba 2005 38,8
Guadeloupe 2001 40,9
Argentina 2001 42,5
Martinique 2001 44,4
Palestine 2005 44,7
China 2004 45,7
French Guiana 2001 48,3
The Former Yugoslav Rep. of
Macedonia

2000 49,0

Romania 1990 51,4
Tunisia 2004 52,6
Slovenia 1999 53,0
Brazil 2004 54,1
Slovakia 2003 55,4
Poland 2004 59,0
Republic of Moldova 2004 60,0
Spain 2002 61,8
Hungary 2002 61,9
Turkey 2004 65,7
Algeria 1998 66,3
Japan 2003 67,0
Mexico 2005 67,6
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Acesso ao sistema público de esgoto sanitário

País
Último

ano
disponível

% da População com
acesso ao serviço público

de coleta de esgoto
Bulgaria 2001 67,9
Estonia 2000 70,0
United States 1996 71,4
Peru 2004 74,0
Portugal 2003 74,0
Canada 1999 74,3
Czech Republic 2004 77,9
Korea, Republic of 2003 78,8
Norway 2004 80,8
Finland 2002 81,0
France 2001 81,5
Belgium 2002 82,9
Sweden 2002 85,0
Austria 2002 86,0
Australia 2004 87,0
Denmark 2002 87,9
Iceland 2003 89,0
Belarus 2004 90,8
China, Hong Kong SAR 2005 92,9
Ireland 2001 93,0
Luxembourg 2003 94,8
Chile 2005 94,9
Germany 2004 95,5
Switzerland 2004 96,7
Jordan 2004 97,7
United Kingdom 2002 97,7
Netherlands 2004 98,6
China, Macao SAR 1995 99,9
Andorra 2005 100,0
Maldives 2005 100,0
Malta 2001 100,0
Monaco 2005 100,0
Singapore 2005 100,0

Fonte: United Nations Statistics Division, acesso julho/2007

http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/publicwater_supply.htm
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ANEXO I.8 – SANEAMENTO

SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO MUNDO - Lixo

Acesso ao sistema público de coleta de lixo

País Último ano
disponível

% População com
serviço municipal de

coleta de lixo
Madagascar 2004 4,4
Zambia 2005 20,0
Benin 2002 23,0
Guatemala 2002 30,5
Latvia 1999 50,0
Belize 2003 51,2
Georgia 2005 56,0
Tunisia 2004 65,0
Armenia 2004 65,2
Turkey 2004 72,8
Costa Rica 2002 73,0
Peru 2001 75,0
Cuba 2005 75,6
Brazil 2000 76,0
Ireland 2005 76,0
Algeria 2003 80,0
Bulgaria 2002 81,1
Belarus 2004 85,0
Croatia 2004 86,0
French Guiana 2003 89,0
Hungary 2003 89,5
Mexico 2006 90,0
Romania 2002 90,0
Slovenia 2002 93,0
Dominica 2005 94,0
Colombia 2005 95,0
Mauritius 2003 95,0
Canada 2004 99,0
Norway 2004 99,0
Switzerland 2005 99,0
Korea, Republic of 2004 99,3
Japan 2003 99,8
Andorra 2005 100,0
Anguilla 2005 100,0
Antigua and Barbuda 2005 100,0
Austria 2004 100,0
Belgium 2003 100,0
China, Hong Kong SAR 2005 100,0
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Acesso ao sistema público de coleta de lixo

País Último ano
disponível

% População com
serviço municipal de

coleta de lixo
China, Macao SAR 2005 100,0
Czech Republic 2004 100,0
Denmark 2003 100,0
Finland 2004 100,0
France 2005 100,0
Germany 2004 100,0
Greece 2003 100,0
Guadeloupe 1999 100,0
Iceland 2004 100,0
Italy 2005 100,0
Luxembourg 2003 100,0
Martinique 2004 100,0
Monaco 2002 100,0
Netherlands 2004 100,0
Portugal 2005 100,0
Singapore 2005 100,0
Slovakia 2005 100,0
St. Vincent and the
Grenadines

2002 100,0

Sweden 2005 100,0
United Kingdom 2005 100,0
United States 2005 100,0

Fonte: United Nations Statistics Division, acesso julho/2007

http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/publicwater_supply.htm
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ANEXO II.1

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

     Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de 1989, art. 261, inciso
X.

     Decreto-lei n. 39, de 24.03.75 - Dispõe sobre entidades da administração estadual indireta e  a

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.

     Decreto-lei n. 134, de 16.03.1975 – Dispõe sobre a prevenção e o controle da Poluição
do  Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro.

     Lei n. 126, de 10.05.77 - Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, estendendo
a  todo o Estado do Rio de Janeiro, o disposto no Decreto-lei n. 112, de 12.08.69, do ex-
Estado da Guanabara, com as modificações que menciona.

     Lei n. 466, de 21.10.81 – Dispõe sobre o zoneamento industrial na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.

     Lei n. 1018, de 15.07.86 - Estabelece condições para a implantação e funcionamento de
usinas de asfalto a quente.

     Lei n. 1.356, de 03.10.1988 – Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração,
análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA).

     Lei n. 1.361, de 06.10.88 - Regula a estocagem, o processamento e a disposição final
de resíduos industriais tóxicos.

     Lei n. 1.700, de 29.08.1990 – Estabelece medidas de proteção ambiental da Baía de
Guanabara.

     Lei n. 1.796, de 25.02.91 - Estabelece normas para a implantação e o funcionamento de
empresas ou instalações que utilizem radioisótopos, radiações ionizantes, elementos
nucleares e materiais fósseis ou físseis.

     Lei n. 1.803, de 25.03.91 - Cria a Taxa de Utilização de Recursos Hídricos de domínio
estadual.

     Lei n. 1.804, de 26.03.91 – Determina que as indústrias sediadas no Estado do Rio de
Janeiro afixem, em locais visíveis, placas que indiquem a natureza dos produtos ali
produzidos e dá outras providências.

     Lei n. 1.844, de 21.07.91 - Institui o Selo Verde, em todo o território do Estado do Rio
de Janeiro, com o fim de identificar produtos fabricados e comercializados que não causem
danos ao meio ambiente.

     Lei n. 1.898, de 26.11.91 – Dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais.
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     Lei n. 2.011, de 10.07.92 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de Programa
de Redução de Resíduos.

     Lei n. 1.979, de 23.03.92 – Proíbe a instalação de empresas que utilizam o jateamento
de areia na limpeza, reparo e construção dos cascos de navios e determina prazo para
mudança tecnológica das que utilizam este tipo de procedimento.

     Lei n. 2.060, de 28.01.93 - Dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar e dá outras
providências.

     Lei n. 2.110, de 28.04.93 - Cria o Sistema Estadual de Recolhimento de Pilhas e
Baterias.

     Lei n. 2.436 de 20.09.95 - Proíbe a implantação e ampliação, e dá prazo para
substituição, no Estado do Rio de Janeiro, de indústrias produtoras de cloro-soda com
células de mercúrio e células de diafragma.

     Lei n. 2.535, de 08.04.96 - Acrescenta dispositivos à Lei n. 1.356, de 03.10.88, que
dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração , análise e aprovação dos Estudos
de Impactos Ambientais (EIA).

     Decreto n. 1.633, de 21.12.77 - Regulamenta em parte o Decreto-lei n. 134 e institui o
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP.

     Decreto n. 8.974, de 15.05.86 – Regulamenta a aplicação das penalidades previstas no
Decreto-lei n. 134, de 16.06.75; alterado pelo Decreto n. 21.287, de 23.01.95.

     Decreto n. 8.975, de 15.05.86 - Aprova o Regulamento dos Serviços de Controle, Coleta
e Destino Final dos Despejos Industriais do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

     Decreto n. 15.121 de 19.07.90 – Altera os artigos 40 ,10º e 12º do Decreto n. 8.964, de
15.05.86.

     Decreto n. 21.470-A, de 05.06.1995 - Regulamenta a Lei n. 1.898, de 26.11.91, que
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais

     Portaria CDRM n 176, – Delimita e classifica zonas de Uso Estritamente Industrial –
ZEI, zonas de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI, e estabelece tipologia industrial
para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

     Deliberação CECA n. 019/77, de 21.11.77 – Aprova a DZ 703 R.4 – Roteiros para
Apresentação de Projetos para Tratamento de Efluentes Líquidos.

     Deliberação CECA n. 311, de 28.09.78 – Aprova a IT 802 – Instruções para
Apresentação de Projetos de Sistemas de Controle da Poluição do Ar.

     Deliberação CECA n. 307, de 17.06.82 - Aprova a DZ-949 – Diretriz de Implantação
do Programa "Bolsa de Resíduos".
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     Deliberação CECA n. 544, de 21.09.84 – Aprova a NA 941 R.6 – Prazo para
Atendimento de Exigências do SLAP.

     Deliberação CECA n. 673, de 27.06.85 – Aprova a DZ-1310 – Diretriz de Implantação
do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais.

     Deliberação CECA n. 935, de 07.07.86 – Aprova a DZ-545 – Diretriz de Implantação
do Programa de Autocontrole de Emissões para atmosfera – PROCON AR.

     Deliberação CECA n. 1.007, de 04.12.86 – Aprova a NT 202 R.10 – Critérios e Padrões
para Lançamento de Efluentes Líquidos.

     Deliberação CECA n. 1.173, de 19.10.87 – Aprova a NA-043 – Norma Administrativa
para Participação e Acompanhamento de Comunidade no Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA).

     Deliberação CECA n. 1.948, de 04.09.90 – Aprova NT- 213 R.4 – Critérios e Padrões
para Controle da Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais.

     Deliberação CECA n. 1.995, de 10.10.90 – Aprova DZ 942 R.7 – Diretriz do Programa
de Autocontrole de Efluentes Líquidos – PROCON ÁGUA.

     Deliberação CECA n. 2491, de 05.10.91 – Aprova DZ 205 R.5 – Diretriz de Controle
de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem Industrial.

     Deliberação CECA n. 2.510, de 22.10.91 - Aprova a NA-051 – Indenização dos Custos
de Licença.

     Deliberação CECA n. 2.538, de 12.11.91 - Aprova a NA-052 – Regulamentação para
Publicações das Licenças Obrigatórias Previstas no Sistema de Licenciamento de
Atividades Poluidoras.

     Deliberação CECA n. 2.555, de 26.11.91 – Regulamenta a Realização de Audiência
Pública.

     Deliberação CECA 2.953 de 31.08.93 – Aprova a NT 574 R.0 – Padrões de Emissão de
Poluentes do Ar para Processo de Destruição Térmica de Resíduos.

     Deliberação CECA n. 2.968, de 14.09.93 – Aprova a DZ 1314 R.0 – Diretriz para o
Licenciamento de Processos de Destruição Térmica de Resíduos.

     Deliberação CECA n. 2.972, de 14.09.93 – Aprova a IT 1.315 R.0 – Instrução Técnica
para Requerimento de Licenças para Unidades de Destruição Térmica de Resíduos.

     Deliberação CECA n. 3.154, de 26.04.94 – Aprova a DZ 215 R.1 – Diretriz de Controle
de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial.

     Deliberação CECA n. 3.324, de 22.11.94 – Aprova IT 1.318 R.0 – Instrução Técnica
para Requerimento de Licenças para Usinas de Compostagem e Reciclagem.
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     Deliberação CECA n. 3.326 de 29.11.94 – Aprova a IT 1.302 R.1 – Instrução Técnica
para Requerimento de Licenças para Aterros Sanitários.

     Deliberação CECA 3.329, de 29.11.94 – Aprova a NA 042 R.9 – Pedido, Recebimento
e Análise de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA).

     Deliberação CECA n. 3.327, de 29.11.95 – Aprova a DZ 1.311 R.4 – Diretriz de
Destinação de Resíduos.

     Deliberação CECA/CN 3.427, de 14.11.95 – Aprova a DZ 056 R.2 – Diretriz para
Realização de Auditoria Ambiental.

     Deliberação CECA/CN n. 3.663, de 28.08.97 – Aprova a DZ-041 - Diretriz para
Realização de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Respectivo Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA.
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ANEXO II.2 – INDICADORES DA ONU

DIMENSÃO TEMA SUB-TEMA INDICADORES
Percentual da população vivendo abaixo da linha
de pobreza
Índice de Gini da distribuição do rendimentoPobreza

Taxa de desocupaçãoEqüidade

Igualdade de
Gênero

Média de salário feminino em relação ao salário
masculino

Estado
Nutricional Estado de desnutrição infantil

Taxa de mortalidade infantil abaixo de 5 anosMortalidade Esperança de vida ao nascer

Saneamento Percentual da população com acesso a sistema de
coleta de esgoto

Agua tratada Percentual da população com acesso a sistema de
abastecimento de água
Percentual da população com acesso à oferta de
serviços básicos de saúde
Imunização contra doenças infecciosas infantis

Saúde

Oferta de
serviços de saúde

Taxa de uso de métodos contraceptivos
Taxa de escolarização de crianças para educação
primáriaNível de

Educação Escolaridade de adultosEducação

Alfabetização Taxa de alfabetização de adultos

Habitação
Adequação de
moradia Área de solo por pessoa

Segurança Crime Número de crimes registrados por 100.000
habitantes
Taxa de crescimento da população

SOCIAL

População Mudanças na
população População em formal e informal moradia
Mudanças no
clima Emissões de gases do efeito estufa

Depleção da
Camada de
ozônio

Consumo industrial de substâncias destruidoras da
camada de ozônio

Atmosfera

Qualidade do ar Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas
Terras em uso agrossilvipastoril
Uso de fertilizantesAgricultura
Uso de agrotóxicos
Percentual de áreas de florestasFlorestas Intensidade de desmatamento

Desertificação Área afetada por desertificação

Terra

Urbanização Área de ocupação formal e irregular
Concentração de algas em áreas costeirasZona costeira População residente em áreas costeiras

Oceanos,
mares e

áreas
costeiras Pesca Pesca anual de grandes espécies

Quantidade de
água

Retirada anual de água subterrânea e de superfície
como percentual do total de água disponível

AMBIENTAL

Água doce Qualidade de
água DBO dos corpos dágua
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ANEXO II.2 – INDICADORES DA ONU

DIMENSÃO TEMA SUB-TEMA INDICADORES
Concentração de coliformes fecais em águas
doces
Área de ecossistemas selecionados

Ecossistemas Percentual de áreas protegidas em relação à
área totalBiodiversidade

Espécies Abundância de espécies selecionadas
Produto interno bruto per capitaDesempenho

econômico Taxa de investimento
Comércio Balança comercial

Grau de endividamentoQuadro
Econômico

Estado Financeiro Total de assistência oficial ao desenvolvimento
dada ou recebida como um percentual do
produto nacional bruto

Consumo material Intensidade de uso de material
Consumo anual de energia per capita
Participação de fontes renováveis na oferta de
energiaUso de energia

Intensidade energética
Geração de resíduo industrial e resíduo sólido
municipal
Geração de resíduo perigoso
Geração de rejeitos radioativos

Geração de
resíduo e

gerenciamento
Reciclagem e reuso de resíduos

ECONÔ-

MICO

Padrões de
produção e
consumo

Transporte Distância percorrida per capita por meio de
transporte

Estratégia de
implementação do
desenvolvimento

sustentável

Estratégia nacional de desenvolvimento
sustentávelQuadro

Institucional
Cooperação
internacional Ratificação de acordos globais

Acesso à
informação

Número de acesso à Internet por 1000
habitantes

Infraestrutura em
comunicação

Linhas de telefone fixo e celular por 1000
habitantes

Ciência e
Tecnologia

Gastos com pesquisa e desenvolvimento como
percentual do PIB

INSTITU-
CIONAL

Capacidade
institucional

Preparo para
desastres e

responsabilidade

Perdas humanas e econômicas devido a
desastres naturais
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INDICADORES DO BANCO MUNDIAL

PESSOAS

Total da população
% anual de crescimento da população
Expectativa de vida na infância (anos)
Taxa de fertilidade (nascimentos por mulher)
Taxa de mortalidade infantil (per 1000 nascidos vivos)
Taxa de mortalidade infantil - abaixo de 5 anos (por 1000)
Nascimentos atendidos pela equipe de funcionários da saúde (% do total)
Imunização contra doenças contagiosas infantis (% crianças entre 12-23 meses de
idade)
% de contaminação pelo vírus da AIDS (% da população com idade entre 15 e 49
anos)
% total de população por grupo de idade com primário completo
Registro escolar primário (% bruto)
Registro escolar primário (% bruto)
Registro escolar terciário  (% bruto)
Razão percentual de meninos e meninas com educação primária e secundária
Taxa de alfabetização de adultos (% da população com 15 anos ou mais)

MEIO AMBIENTE

Área de superfície (km2)
Área de floresta (km2)
Área de agricultura (% de área de terra)
Emissões de CO2 (ton métrica per capita)
% população com acesso à água tratada
% população urbana com acesso a esgotamento sanitário
Uso de energia per capita (kg de óleo equivalente per capita)
Energia líquida importada como percentual do uso de energia
Consumo de energia elétrica per capita (kwh per capita)
Economia
Renda nacional bruta (US$ correntes)
Renda nacional bruta per capita (US$ correntes)
Produto nacional bruto (US$ correntes)
% crescimento anual do produto nacional bruto
% inflação anual do produto nacional bruto
Valor adicionado pela agricultura - % do PNB
Valor adicionado pela indústria - % do PNB
Valor adicionado pelos serviços - % do PNB
Exportação de mercadorias e serviços - % do PNB
Importação de mercadorias e serviços - % do PNB
Formação de capital bruto (% do PNB)
Rendimento, com exclusão das concessões (% do PNB)
Superavit/deficit (% do PNB)
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INDICADORES DO BANCO MUNDIAL

ESTADOS E MERCADOS

Tempo requerido para encontrar emprego (dias)
Mercado de capitalização do  das companhias listadas (% do PNB)
Gastos militares (% do PNB)
Assinantes de telefones fixos e móveis (por 1000 pessoas)
Usuários de internet (por 1000 pessoas)
Estradas pavimentadas (% do total de estradas)
Exportação de alta tecnologia (% exportações manufaturadas)
CONEXÕES GLOBAIS

Comércio de mercadoria (% do PNB)
Investimentos diretos estrangeiros, fluxos líquidas
Débito de longo prazo (US$ correntes)
Total de débito (% de mercadorias exportadas, serviços e renda)
Assistência oficial ao desenvolvimento e ajuda oficial  (US$ correntes)
Remessas e remuneração recebidas dos trabalhadores e empregados,  (US$)
Source: World Development Indicators database, April 2007


