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Resumo 

 

QUADROS, Joane Szortika. Indicadores de sustentabilidade: aplicação do 
Barômetro de Sustentabilidade para o Município de Pelotas, RS. 2017. 92f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental 
e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
O processo de desenvolvimento da humanidade sempre envolveu a utilização 
dos recursos naturais para manter a boa qualidade de vida populacional. 
Entretanto, a crescente demanda e má gestão destes recursos aceleraram sua 
degradação, causando grandes impactos sobre o meio ambiente. Por 
consequência, surge a necessidade de um desenvolvimento sustentável, de 
modo a suprir a demanda econômica, social e ambiental sem comprometer o 
direito das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades.  
Uma das estratégias para avaliação do desenvolvimento sustentável é a 
utilização de indicadores ambientais, os quais servem como ferramentas para 
avaliação de decisões, além de fornecer intuições sobre questões complexas 
nas três dimensões de sustentabilidade (econômica, social e ambiental). Entre 
os sistemas de indicadores encontrados na literatura, utilizou-se o método do 
Barômetro de Sustentabilidade, o qual subdivide os indicadores das três 
dimensões do desenvolvimento sustentável em dois subsistemas para este 
método, a do bem-estar humano e a do bem-estar ecológico. O Barômetro de 
Sustentabilidade apresenta valores entre zero e cem, classificando os 
municípios em uma escala com cinco faixas intermediárias: insustentável, 
potencialmente insustentável, intermediária, potencialmente sustentável e 
sustentável. Desta forma, foi possível obter a escala de desenvolvimento local 
para o Município de Pelotas, contribuindo com o processo de conscientização 
da gestão do poder público sobre suas responsabilidades com o meio 
socioeconômico e ambiental. O objetivo do estudo foi analisar quali-
quantitativamente os indicadores de desenvolvimento sustentável para 
avaliação da qualidade ambiental na cidade de Pelotas, através do método do 
Barômetro de Sustentabilidade, bem como, demonstrar a importância dos 
indicadores ambientais nos processos decisórios municipais. Os resultados 
indicaram que o Município de Pelotas está na escala intermediária do 
Barômetro de Sustentabilidade para ambos os subsistemas, de bem-estar 
humano e bem-estar ecológico. Entretanto, percebe-se que ao avaliar as 
subdimensões ainda existem falhas na gestão municipal, estando muito abaixo 
os temas de cobertura do solo (30,96), seguido dos indicadores de saúde 
(35,20) e os econômicos (40,28). As conclusões do estudo apontam que a 
utilização de indicadores de sustentabilidade ambiental é um grande aliado dos 
gestores municipais, devendo representar todos os setores presentes em uma 
sociedade, visto que sua conduta reflete direta e indiretamente nos problemas 
da comunidade local. O Município de Pelotas tem muito a evoluir, pois 
apresenta defasagens em alguns indicadores básicos das dimensões de 
sustentabilidade, como a perda na distribuição de água (%) e taxa de cobertura 
do serviço de coleta seletiva (%), evidenciando-se que não depende apenas de 
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uma boa gestão municipal, como a conscientização da população em termos 
de educação ambiental, pois a sustentabilidade de uma cidade depende de 
todos os cidadãos, podendo, assim, sustentar uma boa qualidade ambiental e 
de vida para todos. 
 
 
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; barômetro de sustentabilidade; 
gestão; planejamento; indicadores;  
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Abstract 

 

QUADROS, Joane Szortika. Sustainability indicators: application of the 
Sustainability Barometer for the municipality of Pelotas, RS. 2017. 92f. 
Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in Environmental and Sanitary 
Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 
 
The process of humanity development has always involved the use of natural 
resources to maintain the good quality of population life. However, the 
increasing demand and mismanagement of these resources accelerated their 
degradation, causing great impacts on the environment. As a consequence, 
there is a need for sustainable development in order to meet economic, social 
and environmental demand without compromising the right of future generations 
to meet their own needs. One of the strategies for assessing sustainable 
development is the use of environmental indicators, which serve as tools for 
evaluating decisions, as well as providing insights on complex issues of the 
three dimensions of sustainability (economic, social and environmental). Among 
the indicator systems found in the literature, the Sustainability Barometer 
method was used, which subdivides the indicators of these three dimensions of 
sustainable development into two subsystems for this method: human well-
being and ecological well-being. The Sustainability Barometer presents values 
between zero and one hundred, classifying the municipalities on a scale with 
five intermediate ranges: unsustainable, potentially unsustainable, intermediate, 
potentially sustainable and sustainable. In this way, it was possible to obtain the 
scale of local development for the Municipality of Pelotas, contributing with the 
process of awareness of the management of public power over its 
responsibilities with the socioeconomic and environmental environment. The 
objective of the study was to qualitatively and quantitatively analyze sustainable 
development indicators for the evaluation of environmental quality in the city of 
Pelotas through the Sustainability Barometer method, as well as to demonstrate 
the importance of environmental indicators in municipal decision-making 
processes. The results indicated that the Municipality of Pelotas is on the 
intermediate scale of the Sustainability Barometer for both subsystems, of 
human well-being and ecological well-being. However, it can be seen that in 
evaluating sub-dimensions there are still shortcomings in municipal 
management, with land cover issues being far below (30.96), followed by health 
indicators (35,20) and economic indicators (40,28) . The conclusions of the 
study indicate that the use of indicators of environmental sustainability is a great 
ally of municipal managers, and should represent all sectors present in a 
society, since their conduct reflects directly and indirectly in the problems of the 
local community. The Municipality of Pelotas, has a lot to evolve, as it presents 
lags in some basic indicators of sustainability dimensions, such as loss of water 
distribution (%) and coverage rate of the selective collection service (%), 
showing that there is no Depends only on good municipal management, such 
as public awareness in terms of environmental education, because the 
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sustainability of a city depends on all citizens and can thus sustain a good 
environmental quality and life for all. 
 

Keywords: sustainable development; Barometer of Sustainability; management; 
planning; Indicators. 
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1 Introdução 

 
Nenhuma sociedade está equilibrada e em harmonia com a natureza, a 

menos que seu meio socioambiental interaja em prol do mesmo ideal: a 

sustentabilidade (Armstrong et al., 2005). Nos últimos anos, a busca pelo 

equilíbrio entre o crescimento econômico e a manutenção dos recursos 

naturais tem fortalecido o paradigma do desenvolvimento sustentável, e para 

tal tem-se procurado estabelecer mecanismos capazes de subsidiar as ações 

da sociedade direcionadas ao desenvolvimento sustentável (COUTO, 2007). 

A divulgação do Relatório Brundtland (CMMAD, 1988, p. 49), em 1987, 

intitulado Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento das Nações Unidas (1988, p. 46), difundiu a expressão 

"desenvolvimento sustentável" e sua definição, considerada a mais próxima do 

consenso oficial, no qual o "desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atenderem as suas próprias necessidades". Segundo Edwards 

(2008, p. 49), “o conceito de sustentabilidade envolve a noção do meio 

ambiente como um sistema holístico e interdisciplinar”. Para Benetti (2006), a 

sustentabilidade é algo que não pode ser obtido instantaneamente, ela é um 

processo de mudança, de aperfeiçoamento constante e de transformação 

estrutural que deve ter a participação da população como um todo, e a 

consideração de suas diferentes dimensões. E Acselrad (2001), diz que a 

sustentabilidade não se refere apenas ao meio ambiente, mas também às 

questões econômicas, sociais e políticas, devendo estas serem entrelaçadas 

em todas as suas esferas para embasar uma discussão. 

Neste contexto, para auxiliar nas avaliações sobre a sustentabilidade 

ambiental, utilizam-se frequentemente os indicadores ambientais, cujo papel 

como ferramenta é o estabelecimento de uma visão de conjunto que exige um 

processo de avaliação de resultados em relação às metas de sustentabilidade 

estabelecidas, provendo às partes interessadas condições adequadas de 

acompanhamento e dando suporte ao processo decisório (MALHEIROS et al., 

2008). 
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Um indicador é um parâmetro ou uma função proveniente dele, o qual 

possui capacidade para descrever um estado ou uma resposta dos fenômenos 

que ocorrem no meio ambiente. Ou seja, um indicador representa uma forma 

de percepção da realidade que se dá através de um conjunto de dados 

representativos de parâmetros capazes de traduzir o estado de um ambiente, 

facilitando a comunicação acerca de questões ambientais (SANTOS, 2004). 

A elaboração de indicadores é importante e essencial tanto para a 

sociedade quanto para o poder público. Para este último como instrumento de 

apoio às tomadas de decisões, e, para a sociedade, como ferramentas para o 

monitoramento da sustentabilidade dessas políticas (FERREIRA, 2000; VAZ, 

2000; KAYANO E CALDAS, 2002). 

A utilização dos indicadores para diagnóstico e acompanhamento da 

realidade de um determinado local, em seus vários aspectos, tem sido uma 

tendência crescente nos últimos anos. No contexto da sustentabilidade, os 

indicadores surgem como instrumentos para análise e acompanhamento dos 

processos de desenvolvimento, servindo não só como subsídio para a 

formulação de políticas públicas, mas também como monitoramento da 

execução e dos efeitos dessas políticas (CUNHA, 2003). 

O conceito de indicador ambiental, quando desenvolvido no âmbito 

municipal, é o da representação integrada de um conjunto de dados, 

informações e conhecimento acerca de determinado fenômeno relacionado ao 

meio urbano-ambiental, capaz de expressar e comunicar, de maneira simples e 

objetiva, as características essenciais e o significado desse fenômeno aos 

tomadores de decisão e à sociedade em geral. Entre seus atributos principais, 

encontram-se a ocorrência, a magnitude e a evolução do fenômeno, enquanto 

em relação a seu significado destacam-se as consequências e a importância 

socioambiental associadas. A escolha por um determinado indicador 

compreende a perspectiva de que possa ser utilizado no acompanhamento de 

cada fenômeno urbano-ambiental ao longo do tempo, sobretudo no sentido de 

avaliar o progresso ou retrocesso em relação à situação do meio ambiente 

(SVMA/IPT, 2004). 

Desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, muitas ações foram 
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iniciadas no sentido de construir as bases para um desenvolvimento 

sustentável. Como recomendação dessa Conferência, muitos países 

elaboraram suas Agendas 21 nacionais, regionais ou municipais. Como, no 

caso da cidade de Pelotas, que em, 2004, concretizou o projeto “Agenda 21 de 

Pelotas, Construindo a Cidadania Ambiental”. 

Localizada no litoral sul do Rio Grande do Sul, na região do estuário da 

Laguna dos Patos, Pelotas é uma cidade de características econômicas e 

ambientais predominantemente urbanas. O município está situado numa área 

de contato entre dois grandes biomas sul-americanos, o Pampa, tipicamente 

constituído por áreas de vegetação campestre e a Mata Atlântica, tipicamente 

uma região florestal. Contudo, a intensa ocupação reduziu o maciço florestal 

original a um conjunto de fragmentos de mata (VENZKE, 2012). 

As alterações sofridas pelo modelo agroexportador no final da década de 

70, desencadearam um forte impacto na economia pelotense, em especial com 

a falência e o fechamento de diversas grandes indústrias voltadas para o 

beneficiamento de produtos agrícolas destinados à exportação. Atualmente, 

dada a sua caracterização predominantemente urbana, a economia tem cada 

vez mais avançado para o setor terciário, principalmente dominado pelo 

comércio, turismo e pela prestação de serviços. Como qualquer centro urbano, 

o Município de Pelotas é quotidianamente vitimado por conflitos ambientais de 

uso e ocupação do solo, gerenciamento de resíduos sólidos, poluição 

atmosférica, ainda pequena se comparada a outros centros urbanos, poluição 

visual e sonora (SILVA, 2004).  

Assim, partindo da premissa de que a construção de um 

desenvolvimento sustentável é essencial para garantir que haja continuidade 

na melhoria das condições ambientais e na qualidade de vida da população, 

bem como, a utilização de indicadores que possam ser monitorados e 

avaliados constantemente, objetivou-se, através da utilização do método do 

Barômetro de Sustentabilidade, avaliar quali-quantitativamente, a qualidade 

ambiental do Município de Pelotas - RS, demonstrando como esses 

indicadores podem vir a influenciar na comunidade local. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar um diagnóstico da 

qualidade ambiental da sustentabilidade do Município de Pelotas, através do 

método do Barômetro de Sustentabilidade. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os temas mais críticos para a implementação de políticas de 

preservação ambiental; 

- Demonstrar a importância dos indicadores ambientais nos processos 

decisórios municipais; 

- Verificar a escala de sustentabilidade, através do método do Barômetro 

de Sustentabilidade. 
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Ambiente 

 
Em uma definição corrente e ampla, ambiente refere-se a tudo o que nos 

rodeia e envolve a nossa existência, sendo um termo que abrange os mais 

diferenciados níveis de entendimento de ambientes naturais a artificiais, 

ambientes mistos a ambientes pessoais e sociais (SERRÃO, 2014).  

Frequentemente, o ambiente é associado com ecossistema, no qual o 

ambiente é um conjunto de todos os fatores com os quais um ser vivo interage 

e se envolve. Sendo assim, é tudo o que influencia, direta ou indiretamente, um 

indivíduo. Um indivíduo pode ser um organismo, uma população, uma 

sociedade humana ou toda a sociedade humana. Geralmente, a noção de 

ambiente vivo é concebida no sentido do ambiente humano (STOJANOV, 

2007).  

O conceito de meio ambiente, conforme definido na Política Nacional do 

Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 3°, revela uma 

situação de equilíbrio entre “as condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas”, entretanto, esse artigo versa sobre a forma mais popular do 

meio ambiente, que é o natural.   

Dentro de uma visão mais estática, Art (1998) conceitua ambiente como 

o conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera 

como um todo ou em parte desta, abrangendo elementos do clima, solo, água 

e de organismos, e por meio ambiente a integração total das condições 

externas circundantes no interior das quais um organismo, uma condição, uma 

comunidade ou um objeto existe. 

Gliessman (2000, p. 329) considera que,  

(...) o ambiente de um organismo pode ser definido como a soma de 
todas as forças e fatores externos, tanto bióticos quanto abióticos, 
que afetam seu crescimento, sua estrutura e reprodução (...) o 
ambiente no qual o organismo ocorre precisa ser compreendido como 
um conjunto dinâmico, em constante mudança, de todos os fatores 
ambientais em interação, ou seja, como um complexo ambiental. 

Essas relações complexas entre o mundo natural e o ser vivo, no 

significado corrente da expressão ambiente, influi na vida e no comportamento 
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desse mesmo ser. Logo, o uso dessa expressão deve levar em conta as 

características de cada reino, assim como, os componentes e relações que 

constituem o espaço no qual um organismo vive, isso porque a dependência 

dos seres em relação às características do ambiente varia de uma espécie 

para outra (ABBAGNANO, 2003).  

Desta forma, a expressão ambiente dificilmente irá abranger todas as 

particularidades existentes de cada ser vivo. O meio ambiente é, nesse sentido, 

algo que envolve ou cerca um indivíduo em particular, “é a penumbra das 

condições externas que para ele são relevantes em face das interações 

efetivas que mantêm com aqueles aspectos do mundo exterior” (LEWONTIN, 

2002, p.54), varia de acordo com o que é relevante para uma espécie ou 

organismo. À medida que o ser humano evolui, o mesmo ocorre com suas 

necessidades e com a forma como se relaciona com o meio natural. A 

capacidade do homem de modificar o ambiente em que vive manifesta-se nos 

efeitos sobre os ciclos de curto e longo prazos da natureza, ou na ordem 

natural (ASPROMOURGOS, 1996). 

Atualmente, as questões ambientais, indiscutivelmente, são problemas 

universais, devendo estar cada vez mais presentes nos debates e agendas 

políticas do mundo, onde o tema central seja o avanço do crescimento 

econômico vinculado com a utilização sustentável dos recursos naturais, de 

modo a que haja sempre um equilíbrio entre os meios. 

Este meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme estabelecido 

no art. 225, da Constituição Federal de 1988, coloca a questão ambiental como 

um dos fundamentos da estruturação das políticas públicas, no qual os 

atributos de qualidade de vida resultam da garantia da saúde, da manutenção 

dos ecossistemas, do bem-estar social, da segurança, da preservação das 

condições de equilíbrio atuais e da possibilidade das gerações futuras em 

usufruírem desses elementos.  

Em busca destas relações de harmonia entre o homem e o meio em que 

vive, o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou grande importância, 

como forma de preservar o meio ambiente ao mesmo tempo em que são 

permitidas as atividades humanas, ou seja, respeitando os limites e condições 

de cada ambiente. 
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2.2 Desenvolvimento Sustentável 

 
O termo “desenvolvimento sustentável” foi cunhado pela estratégia 

mundial de conservação IUCN em 1980 (IUCN, UNEP e WWF, 1980), 

afirmando que “Para que o desenvolvimento seja sustentável deve levar em 

conta os fatores sociais e ecológicos, bem como os econômicos”. O relatório de 

Brundtland, Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1988) traz o conceito de 

desenvolvimento sustentável como um papel crítico na formulação de políticas 

(MEBRATU, 1998; HOPWOOD et al., 2005). Entretanto, as imprecisões do 

conceito, combinada com o seu crescente nível de importância na formulação 

de políticas nacionais e internacionais, levaram a um amplo debate e uma 

variedade de definições de "sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" 

(SANTILLO, 2007).   

Na Conferência do Rio de Janeiro em 1992, foi apresentado um 

documento intitulado Agenda 21 Global. Assinado por 179 países, o documento 

com 40 capítulos constituiu uma abrangente tentativa de promover um novo 

padrão de desenvolvimento, denominado desenvolvimento sustentável, onde 

trata, entre diversos assuntos, a promoção do desenvolvimento sustentável dos 

assentamentos humanos e integração entre meio ambiente e desenvolvimento 

na tomada de decisões. Conforme a Agenda 21 Brasileira (BRASIL, 2012, p. 

11),  

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de 
planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em 
diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 
ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

Além da Agenda 21, foram produzidos outros cinco relatórios na 

conferência da Cúpula da Terra: a Declaração do Rio, com 26 princípios, 

dentre os quais se destacam a implementação do Princípio da Precaução para 

o desenvolvimento sustentável; a Declaração de Princípios das Florestas; a 

Convenção sobre Diversidade Biológica; e a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas.  

Para Edwards (2008, p. 41), esta conferência serviu como forma de 

aviso ao mundo “sobre os iminentes problemas ecológicos e ambientais 

associados ao desenvolvimento urbano”. Corroborando essa ideia, Rogers 

(2009, p. 3), afirma que “a sobrevivência da sociedade sempre dependeu da 
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manutenção do equilíbrio entre as variáveis de população, recursos naturais e 

meio ambiente”. Como apontado por este autor: 

O âmago desse conceito de desenvolvimento sustentável está na 
redefinição da riqueza para incluir o capital natural: ar limpo, água 
potável, camada de ozônio efetiva, mar sem poluição, terra fértil e 
abundante diversidade de espécies. Os meios propostos para garantir 
a proteção deste capital natural são normas reguladoras que, mais 
importante ainda, devem fixar um preço adequado para o uso desse 
capital natural, patrimônio que anteriormente havia sido considerado 
ilimitado e, portanto, sem qualquer custo. O objetivo final do 
desenvolvimento sustentável é deixar para as futuras gerações uma 
reserva de capital natural igual ou maior que nossa própria herança 
(ROGERS, 2009, p. 5). 

O significado da palavra sustentabilidade veio sendo amadurecido e 

assimilado ao longo das diversas reuniões entre países, como a exemplo do 

Protocolo de Kyoto em 1998 e, principalmente, da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, no ano de 2002. 

Dessa forma, os estados entraram em consenso e perceberam que a 

necessidade de um "desenvolvimento sustentável" é diretamente influenciada 

pelas políticas internacionais ambientais. Segundo Santos (2005), o tripé da 

sustentabilidade foi reconhecido pela Cúpula da Terra de Joanesburgo: 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a proteção ambiental, 

conforme evidenciado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Desenvolvimento Sustentável - Tripé da sustentabilidade.  
Fonte: SIKDAR, 2003, p.1930 
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De acordo com Saches (2002), podemos definir a dimensão econômica 

como a que representa o desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, 

a qual deve primar pela: segurança alimentar; incentivo de pesquisa científica e 

tecnológica para a modernização contínua dos instrumentos de produção; 

produtos e mercados variados e a garantia na geração de renda.  

Já a dimensão social, se refere ao alcance de um processo de 

desenvolvimento que conduza a um crescimento estável com uma justa 

distribuição de renda, geração de empregos, qualidade de vida e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços. E, por fim, a dimensão ambiental, trata-se de 

respeitar a capacidade de resiliência dos ecossistemas naturais, preservando 

os recursos naturais, bem como, a limitação e uso correto dos recursos não-

renováveis (SACHES, 2002). 

Alguns autores consideram a cúpula como um "progresso na 

transposição do conceito de desenvolvimento sustentável para uma exploração 

mais produtiva da relação entre desenvolvimento econômico e qualidade 

ambiental" (ASEFA, 2005, p. 1). De acordo com Thomé (2013), a capacidade 

de satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras depende da 

nossa capacidade de equilibrar os três elementos, de modo que nenhum deles 

seja negligenciado, como apontado por Thomé e Araújo (2015, p.18). 

O crescimento, além da simples retórica da sustentabilidade, deve 
efetivamente equilibrar os pilares do desenvolvimento sustentável, 
por exemplo, passando a inserir os riscos decorrentes dos 
empreendimentos industriais sobre o meio e a saúde humana na 
análise do custo-benefício para o início ou a continuidade de 
determinadas atividades. Para se atingir o efetivo equilíbrio entre 
crescimento econômico, proteção ambiental e equidade social, deve-
se partir da consolidação de algumas premissas básicas. No contexto 
da crise socioambiental contemporânea, a harmonização dos três 
pilares do princípio do desenvolvimento sustentável deve ser 
implementada a partir da condição sine qua non da melhoria dos 
níveis de proteção socioambiental. 

A Constituição Federal/88, no artigo 170, dispõe sobre fundamentos e 

princípios da ordem econômica, que buscam relação de harmonização entre a 

atividade econômica e a preservação ambiental, na qual “a ideia principal é 

assegurar a existência digna da pessoa humana, através de uma vida com 

qualidade” buscando um “ponto de equilíbrio” entre o desenvolvimento social, o 

crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais, ou seja, o 

desenvolvimento sustentável (FIORILLO, 2013). 
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Para Barbieri (2000), o conceito de desenvolvimento sustentável passou 

por diversas transformações. A primeira transformação caracterizou-se pela 

percepção da degradação ambiental. A segunda demonstrou que a 

problemática ambiental é compreendida como um fenômeno geral e sem 

limites territoriais dos Estados Nacionais. A terceira transformação apresentou 

a degradação como um problema planetário que prejudica a todos e está 

atrelada ao tipo de desenvolvimento praticado. 

Sachs (2004) aponta a evolução da ideia de desenvolvimento 

sustentável como multidimensional e complexa, caracterizando o 

desenvolvimento sustentável em cinco pilares: social, ambiental, territorial, 

econômico e político. Dessa forma, o mesmo afirma que o desenvolvimento 

sustentável “obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade com as 

gerações presentes e futuras e exige a explicitação de critérios de 

sustentabilidades social e ambiental e de viabilidade econômica” (2004, p. 36). 

A grande problemática referente ao desenvolvimento sustentável 

encontra-se nos indivíduos e no objetivo comum. Cada indivíduo tem uma 

percepção e um conceito sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, há uma 

maneira implícita de como interagir com o ambiente. A questão é como 

estabelecer um objetivo conjunto, pois mesmo que sejam consideradas as 

pretensões de cada indivíduo, recai na forma como cada um percebe este 

“objetivo maior”. Conforme Benetti (2006, p. 24), “uns acreditam que o objetivo 

almejado seja o desenvolvimento sustentável, outros pensam que se trata do 

próprio processo, e outros ainda, o percebem como um conjunto disso tudo”. 

A sustentabilidade é um processo de mudança, o qual não pode ser 

obtido instantaneamente ou em definitivo. É um aprimoramento constante e de 

transformação estrutural que deve ter a participação da população e 

considerando sempre suas diferentes dimensões (BENETTI, 2006).   

Para que o desenvolvimento seja sustentável, ele deve respeitar e 

proporcionar o desenvolvimento humano, compromisso com a justiça social e 

econômica; havendo cuidado com a comunidade da vida em toda sua 

diversidade; desenvolver trazendo saúde e qualidade de vida (UNESCO, 

2005). Segundo Capra (2005, p. 17), isto é um grande desafio: 

O principal desafio deste século – para os cientistas sociais, os 
cientistas da natureza e todas as pessoas – será a construção de 
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comunidades ecologicamente sustentáveis, organizadas de tal modo 
que suas tecnologias e instituições sociais – suas estruturas materiais 
e sociais – não prejudiquem a capacidade intrínseca da natureza de 
sustentar a vida. 

Um grande debate que vem sendo discutido refere-se a como alcançar a 

sustentabilidade e, neste contexto, apenas a Educação Ambiental para as 

Sociedades Sustentáveis pode contribuir para o equilíbrio entre o ser humano e 

a natureza, desde que, conforme mencionado por Pedrini (2006), haja uma 

ética ambiental que priorize uma educação sistematizada, ligada à situação 

cultural da comunidade, considerando, no mínimo, os aspectos políticos, 

econômicos, socioculturais, científicos, tecnológicos e éticos. 

A utilização racional dos recursos naturais é primordial nos dias de hoje, 

visto as decorrências negativas causadas pelo histórico de má utilização dos 

mesmos. Deve-se então, buscar por um desenvolvimento sustentável, o qual 

integre a natureza ao homem, pois corroborando esta ideia, Chiavenato (2005, 

p.7) afirma que “Não adianta chorar a árvore derrubada. Lágrimas não 

purificam o rio poluído. Dor ou raiva não ressuscita os animais. Não há 

indignação que nos restitua o ar puro. É preciso ir à raiz do problema”. 

Em um panorama de contínua degradação dos ecossistemas e, cada 

vez mais pressionados pelos humanos, o alcance do desenvolvimento 

sustentável requer um melhor entendimento da medida da dependência 

humana com relação a serviços ecossistêmicos e, por conseguinte, da 

vulnerabilidade do bem-estar humano frente às mudanças nos ecossistemas 

(EFTEC, 2005). 

Então, conforme Cunha e Augustin (2014, p. 120), a sustentabilidade é 

um termo que “expressa que se deve preservar o existente e, para mantê-lo 

efetivamente, deve haver meios instrumentais (regulatórios) que equilibrem o 

social, o econômico, o ecológico, o político e o ambiental”. Sendo assim, o 

desenvolvimento sustentável deve ser encarado como alternativa de 

conservação e continuidade dos recursos, interagindo com diferentes áreas 

econômicas e necessitando de ferramentas que possam mensurar a 

sustentabilidade de suas ações.  

Da mesma forma, o significado de sustentabilidade para Martins e 

Candido (2010) consiste na possibilidade de alcançar continuamente condições 

iguais ou superiores de vida em um determinado ecossistema vislumbrando a 
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perpetuação da vida, ou seja, o desenvolvimento sustentável do ambiente 

precisa ser idealizado de modo sistêmico, sendo iminente a necessidade da 

mensuração da sustentabilidade que possibilite operacionalizar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, de modo a suprir a demanda econômica, social e 

ambiental sem comprometer o direito das gerações futuras de atenderem às 

suas próprias necessidades. 

Neste sentido, a criação de indicadores de sustentabilidade é de grande 

estima para que se concretize, cada vez mais, o processo de desenvolvimento 

sustentável. Estes indicadores refletem o estado de desenvolvimento 

sustentável apoiado em diversos temas nas três dimensões da sustentabilidade 

capazes de representar a qualidade ambiental de um determinado local. 

 

2.3 Indicadores Ambientais 

 

Em um tempo em que é crescente a preocupação com os impactos 

ambientais, locais e globais, nossas estratégias de gestão ambiental para 

aumento da qualidade ambiental devem e necessitam alcançar o 

desenvolvimento de forma mais ambientalmente correta possível, visando é 

claro, um desempenho das escolhas que sejam equilibrados pela 

sustentabilidade ambiental, econômica e social (MUGA; MIHELCIC, 2008).  

Um indicador ambiental pode ser definido como um número que indica o 

estado e desenvolvimento do ambiente e/ou condições que afetam o meio 

ambiente, o qual dificilmente será apresentado como um dado único, mas deve 

ser colocado em algum contexto, para que assim, seja possível inferir sobre o 

real significado do indicador (ALFSEN; SÆBØ, 1993). 

Desta forma, uma das estratégias para avaliação do desenvolvimento 

sustentável é a utilização de indicadores ambientais, os quais servem como 

ferramentas para avaliação de decisões, principalmente relacionados aos 

processos de educação, comunicação e de cunho político. Conforme apontado 

por Lira (2008, p. 72): 

O maior desafio, quando se trata de discutir a questão da 
sustentabilidade, é o de compatibilizar o crescimento econômico com 
a preservação ambiental e justiça social. Para isso, o gerenciamento 
do conhecimento no uso dos indicadores de sustentabilidade pode 
ser um instrumento adequado para tais evidências, principalmente 
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porque nestes sistemas de indicadores estão contidas todas as 
informações pertinentes à situação econômica, social, e ambiental de 
um espaço geográfico em um determinado período. 

Os indicadores de sustentabilidade podem ser usados como base de 

referência para informar as decisões e fornecer intuições sobre questões 

complexas, equilibrando as três dimensões de sustentabilidade (KWATRA et 

al., 2016). De acordo com Dewulf (2005), os indicadores devem adotar uma 

abordagem “adequada para o seu propósito”, ou seja, usando diferentes 

conjuntos de indicadores para diferentes finalidades, em vez de fazer um 

conjunto genérico de indicadores adequados para todas as aplicações, os 

quais podem ser quantitativos ou qualitativos (MOLDAN, 2012) e podem 

enquadrar-se nas categorias de indicadores descritivos, de desempenho ou de 

eficiência (STANNERS et al., 2007).  

Os desafios futuros incluem uma necessidade crítica de encontrar 

indicadores para capturar a dinâmica de mudanças e tendências, estabelecer 

metas de sustentabilidade que possam medir o progresso e, conforme 

mencionado por Dahl (2012, p. 14), “desenvolver indicadores globais de 

sustentabilidade planetária e fornecer indicadores individuais que reflitam seu 

próprio progresso e incentivos positivos para esforços futuros”, pois nenhuma 

parte do sistema terrestre existe isoladamente. Corroborando com essa 

perspectiva, ressalta Meadows (1998), que apesar de ser importante o 

estabelecimento de indicadores globais que informem problemas comuns, é 

necessário, a partir de paradigmas próprios, definir o que é vital para ser 

mensurado em cada região, estado ou localidade. 

Os indicadores surgem de valores (nós medimos o que nos 
preocupa), e eles criam valores (nós nos preocupamos com o que é 
medido). Carregam, portanto, modelos mentais sobre o mundo 
baseado na cultura, na personalidade, nos valores e na experiência 
de quem participa de sua criação (MEADOWS, 1998, p. viii). 

Manter a qualidade adequada dos serviços da natureza implica em 

saber gerenciar essas interações complexas; requer abordagens integrativas e 

interdisciplinares que enfatizem a complexidade de todos os sistemas sócio-

ecológicos (FOLKE et al., 2005; ROTMANS; LOORBACH, 2009). Uma gestão 

eficaz demanda a medição do estado e das tendências dos ecossistemas para 

informar quais as ações são susceptíveis de serem eficazes e se estas ações 

tiveram o efeito pretendido (JONES et al., 2011; DAHL, 2012).  
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Medir todos os aspectos de sistemas é complexo, devido à grande 

quantidade de variáveis e processos presentes. Entretanto, se forem 

consideradas apenas algumas variáveis “X” como representantes 

características do sistema mais amplo e que são suficientemente simples para 

serem medidas, podem ser adotadas como indicadores atuando como resumos 

simplificados das condições e do comportamento do sistema (DALE; 

BEYELER, 2001). 

O bom desempenho dos indicadores tem sido amplamente discutido 

(PARR et al., 2010; MOLDAN, 2012), com o consenso de que os indicadores 

devem ser rentáveis; fornecer informações confiáveis sobre status e 

tendências; fornecer informações em múltiplos níveis e resoluções; permitir 

relatórios frequentes; ser significativo para o público; e, responder 

previsivelmente à mudança de política (JONES et al., 2011). Além dessas 

considerações, Gomes (2011), destaca outras características para a produção 

de bons indicadores, como, por exemplo, representatividade, ou seja, refere-se 

à capacidade de retratar os problemas da área de estudo; sensibilidade às 

mudanças, ou seja, à medida que ocorrem alterações no ambiente, mesmo que 

pequenas, a resposta do dado é imediata, mudando o seu valor; 

disponibilidade e acesso; participação popular e fácil compreensão.  

O desenvolvimento de indicadores deve ser visto como uma ferramenta 

poderosa para se comunicar com as partes interessadas sobre o status e as 

tendências dos ecossistemas, bem como apoiar diretamente a tomada de 

decisões como ferramenta de gestão, ajudando a identificar as ligações entre 

subsistemas ambientais, humanos e econômicos (JØRGENSEN et al., 2013). 

Em termos de interpretação, se os indicadores são aplicados ao longo 

de um período de tempo, eles podem ser usados para determinar uma 

tendência. Embora os valores absolutos da linha de base para um indicador 

possam não importar realmente, de uma perspectiva de sustentabilidade 

ambiental é importante avaliar e comparar o desempenho com um resultado 

que é considerado aceitável. Assim, a ideia mais atraente continua tendo um 

valor numérico para a sustentabilidade. Esse valor de referência dá então o 

significado do indicador e distingue-o dos dados brutos (GALLOPIN, 1997). 
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A principal motivação por detrás das iniciativas de indicadores está em 

sua grande capacidade de representarem uma forma abrangente, confiável e 

fácil de compreender as tendências ecológicas, sociais e econômicas de uma 

forma concisa (EUROSTAT, 2009; ROSENSTRÖM; PALOSAARI, 2000). Para 

tanto, as informações ambientais devem ser sistematizadas a partir de uma 

cadeia causal das interações entre a sociedade e o ambiente. Essa 

sistematização deve ser orientada pelas seguintes questões: “O que está 

acontecendo com o estado do meio ambiente ou dos recursos naturais? Por 

que isso está acontecendo? O que estamos fazendo sobre isso? ” (HAMMOND 

et al., 1995, p. 11). Desse modo, definir indicadores ambientais requer um 

satisfatório conhecimento e domínio dessas interações. A estrutura lógica 

dessa sistematização tem considerado como modelo básico a concepção 

conhecida como Pressão–Estado–Resposta, conforme estes mesmos autores 

definem: 

Indicadores de mudanças ou tendências no estado físico ou biológico 
do mundo natural (indicadores estado) correspondem à primeira 
questão, os indicadores de estresse ou pressões das atividades 
humanas que causam mudanças ambientais (indicadores de pressão) 
correspondem a segunda questão e, medidas da política adotada em 
resposta a problemas ambientais (resposta indicadores) 
correspondem a terceira questão (HAMMOND et al., 1995, p.11). 

Com a difusão e identificação das limitações desse modelo surgiram 

outras conformações resultantes de derivações dessa concepção, tais como: 

Pressão-Estado-Efeito-Resposta (PEER); Pressão-Estado-Impacto-Resposta 

(PEIR); Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (FPEIR); Força Motriz-

Estado-Resposta (FER). Diversos outros indicadores temáticos, também 

podem ser incluídos, podendo ser de viés ambiental, social, econômico, 

institucional e/ou político.  

Um resumo dos sistemas de indicadores encontrados na literatura, bem 

como suas principais características é apresentado na Tabela 1 (DELAI, 2006). 

Conforme Farsari e Prastacos (2012) e Bellen (2004), entre os índices 

existentes, aqueles mais voltados para a temática do desenvolvimento 

sustentável são o Barômetro de Sustentabilidade, o Painel da Sustentabilidade, 

a Pegada Ecológica e o Índice de Sustentabilidade Ambiental.  
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Tabela 1 (continua...): Sistema de mensuração do desenvolvimento sustentável.  

METODOLOGIA CONCEITO CONCEITO DS DIMENSÕES ESFERA DADOS FONTE 

Comissão para 
Desenvolvimento 
Sustentável da 

ONU (CSD) 

Guia para o desenvolvimento 
de programas nacionais de 
indicador de mensuração do 
desenvolvimento sustentável. 

Baseada na Agenda 21. 

Atende às necessidades do 
presente sem comprometer 
a habilidade das gerações 
futuras em atender às suas 

próprias necessidades 
(Brundtland). 

Social 
Ambiental 
Econômica  
Institucional 

Países 

-Quantitativos 
-Social (19 ind.) 
-Ambiental (19 ind.) 
-Econômico (14 ind.) 
-Institucional (6 ind.) 
-Indicadores não agregados 

www.un.org/
esa/sustdev 

Painel de 
Sustentabilidade 

É um índice agregado de 
vários ind. que são avaliados 

em termos de 
sustentabilidade e processo 

decisório a partir da 
importância e performance de 

cada indicador. 

Idem ao da CSD. 

Ecológico 
Social 

Econômica  
Institucional 

Continental 
Nacional 
Regional 

Local 
Organiza-cional 

-Quantitativos 
-Índice de Sustentabilidade (SI) 
-I. Ecológico (13 ind.) 
-I. Social (12 ind.) 
-I. Econômico (7 ind.) 
-I. Institucional (7 ind.) 

Hardi (2000) 

Barômetro de 
Sustentabilidade 

Ferramenta que combina 
indicador e mostra seus 
resultados por meio de 

índices. 

Combinação equilibrada 
entre o bem-estar humano e 
o bem-estar do ecossistema. 

Ecológico 
Social 

Global 
Continental 

Nacional 
Regional 

Local 

-Quantitativos 
-Índice de Bem-Estar Geral 
(WI) -nível de 
sociedade/ecossistema 
-Índice Ecológico (5 ind.) 
-Índice Humano (5 ind.) 

Prescott-
Allen (1997) 

Iniciativa Global 
para Relatórios 

(GRI) 

Guia para elaboração de 
Relatórios de 

Sustentabilidade de qualquer 
tipo de empresa reportando 
as dimensões econômica, 
ambiental e social de suas 

atividades, produtos e 
serviços. 

Equilíbrio nas complexas 
relações atuais entre 

necessidades econômicas, 
ambientais e sociais que 

não comprometa o 
desenvolvimento futuro 

(tripé da sustentabilidade) 

Ecológico 
Social 

Econômica  
Organizações 

-Indicador de performance 
(quantitativos e qualitativos) e 
divididos em principais e 
adicionais 
-Econômico (13 ind) 
-Sociais (49 ind.) 
-Ambientais (35 ind.) 
-Não agregados 

www.gri.org 

Fonte: DELAI, 2006, p.103-105. 
DS – Desenvolvimento Sustentável 
CSD – Comissão para Desenvolvimento Sustentável 
GRI – Iniciativa Global para Relatórios 
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Tabela 1 (continuação...): Sistema de mensuração do desenvolvimento sustentável. 

METODOLOGIA CONCEITO CONCEITO DS DIMENSÕES ESFERA DADOS FONTE 

Indicador de DS do 
IChemE 

Segue a metodologia do GRI, 
mas adaptada para as 

indústrias de processamento. 

Relatório Brudtland, 
sumarizada no tripé da 

sustentabilidade 

Ecológico 
Social 

Econômica 

Empresa 
Planta 

Grupo de 
Plantas 

Cadeia de 
Fornecimento 

Processo 

-Ambientais (5 sub-grupos) 
-Econômicos (3 sub-grupos) 
-Social (2 sub-grupos) 
-Cada sub-grupo tem ind. 
específicos 
-Sem agregação 

IChemE 
(2005) 

Índice Dow Jones 
de 

Sustentabilidade 
de Corporativa 

Visa avaliar a habilidade das 
empresas em criar valores de 

longo prazo para os 
acionistas. 

Criar valor de longo prazo 
para os acionistas com o 

uso das oportunidades e da 
redução ou resguardo dos 

riscos/custos do 
desenvolvimento 

econômico, social e 
ambiental. 

Social 
Ambiental 
Econômico 

Empresas 

-Questionário com perguntas 
fechadas 
-Cada pergunta e critério tem 
pontuação específica 
-60% do escore vem de 
perguntas gerais a todos os 
setores 
- Índice agregado 

Dow Jones 
(2005) 

Indicador de 
responsabilidade 
social empresarial 

– ETHOS 

É um instrumento de auto-
avaliação e aprendizagem de 
uso essencialmente interno, 

útil no planejamento de 
estratégias e monitoramento 

do desempenho geral da 
empresa. 

Não apresenta na medida 
em que tem maior enfoque 

social 

Ambiental 
Social 

Empresas 

-Questionários cm perguntas 
que avaliam qualitativamente 
-Questionários dividido em 7 
grupos 
-Alguns ind. quantitativos 
sugeridos para utilização interna 
para alguns grupos 

Instituto 
Ethos 
(2004) 

Índice Composto 
de 

Desenvolvimento 
Sustentável (Icsd) 

– artigo 

Artigo que apresenta um 
índice formado por 3 outros e 
baseado nas linhas do GRI e 

testado em uma empresa 
química. 

Mesmo do GRI 
Ecológico 

Social 
Econômico 

Indústrias 

-Quantitativos 
-Índice Geral (Icsd) 
-Sub-índice Econômico (Is1) 
-Sub-índice Ambiental (IS2) 
-Índice agregado 

Krajnc e 
Glavic 
(2005) 

Indicador de 
Desenvolvimento 

Sustentável para a 
Indústria de 

Minerais – artigo 

Ind. para uso interno ou 
externo da organização 

baseado no GRI e em ind. 
específicos do setor. 

Relatório Brundtland. 

Econômica 
Social 

Ambiental 
Institucional 

Indústria 
Minerais 

-Dados qualitativo e quantitativo 
-Diferencia-se do GRI por incluir 
alguns outros ind. e a forma de 
mensuração 
-Econômica (26 ind.) 
-Ambiental (62 ind.) 
-Social (47ind.) 
-não agregado 

Azapagic. 
(2004) 

  IChemE – Métricas do Instituto dos Engenheiros da Inglaterra 
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Tabela 1 (continuação...): Sistema de mensuração do desenvolvimento sustentável. 

METODOLOGIA CONCEITO CONCEITO DS DIMENSÕES ESFERA DADOS FONTE 

Indicador de 
produção 

sustentável – artigo 

Conjunto de ind. para 
mensuração e divulgação da 
sustentabilidade baseado no 

modelo da Massachisetts 
Loewell e da Iso 14000 

Não abordado 
Ambiental 

Social 
Econômico 

Empresas ou 
processos 
produtivos 

-Dados quantitativos 
-Ind. principais e adicionais 
-Aspectos/ind. 
-Não divide aspectos em 
dimensões 
-Cada aspecto tem ind. com 
mensurações específicas 
-Não agregado 

Valeva 
(2001) 

Indicador de 
produção 

sustentável – artigo 

Conjunto de indicadores para 
indústrias baseado no 

IChemE, AIChE, FEA e FEM, 
Veleva(2001) e Azapagic 

(2000) 

Indústrias que equilibram os 
objetivos sociais, 

econômicos e ambientais 

Sociais 
Ambiental  
Econômico 

Industriais 

-Quantitativos 
-Sociais (10 ind.) 
-Ambientais (63 ind.) 
-Econômico (16 ind.) 
-Não agregado 
-Ind. apresentam forma de 
mensuração 

Krajne; 
Glavic (2003) 

Índice de 
Sustentabilidade 

de (SAFE) – artigo 

Índice de sustentabilidade 
agregado através da 

metodologia lógica difusa que 
define o % de 

sustentabilidade do sistema 
em análise. 

Equilíbrio das dimensões 
ecológica e humana. 

Ecológica 
Humana 

Nacional 
Estadual 

Local 

-Quantitativos 
-Indicador global %  
-Sistema Ecológico (4 sub-
índices) 
-Sistema Humano (4 sub-
índices) 
-Grupos desdobrados em ind. 
de pressão, status e resposta 
(PSR). 

Phillis; 
Andriantiatsa 

Holiniaina 
(2001) 

Framework para 
avaliar 

desempenho 
sustentabilidade de 
indústrias – artigo 

Propõe um conjunto de 
indicadores para empresas 

industriais com base no GRI, 
IChemE, CSD e Ind. do 

Instituto Wippertal. 

Atender às necessidades da 
empresa e seus públicos 

enquanto protege, mantém 
e desenvolve os recursos 
humanos/naturais para o 

futuro. 

Econômica 
Social 

Ambiental 
Corporativa 

(Institucional) 

Empresas 

-Divide em 4 níveis: 
1-Estratégia de 
responsabilidade corporativa 
2-Iniciativas Operacionais e 
Iniciativas Societárias 
3-Sustentabilidade Econômica, 
Social e Ambiental 
4-Dimensões divididas em 
grupos 
-Não Agregado 

Labuschagn
e (2005) 

 
      SAFE - Avaliação da sustentabilidade pela avaliação difusa 
      AIChE - Instituto Americano de Engenheiros Químicos 
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Segundo Defra (2003), os indicadores podem representar um papel 

central na avaliação da eficácia das políticas implementadas através da 

medição do progresso em direção a objetivos específicos. 

Os indicadores são ferramentas que medem, simplificam e 
comunicam questões e tendências importantes. Eles são valiosos 
para fornecer um ponto de referência contra o qual o progresso futuro 
pode ser medido. Os indicadores podem ajudar as pessoas a 
compreender a amplitude das questões de desenvolvimento 
sustentável e as relações entre elas. Aqueles que usam indicadores 
descobriram que eles são inestimáveis não apenas como um meio de 
medir o progresso, mas como uma ferramenta para aumentar a 
conscientização das questões-chave entre o público e os decisores 
políticos, e para ajudar as pessoas a entender o que eles próprios 
precisam fazer (DEFRA, 2003, p.5). 

O compromisso com a melhoria da sustentabilidade ambiental deve 

levar em consideração o conhecimento e o desenvolvimento de novos 

processos de apreensão da realidade, que permitam a percepção integrada 

dos diferentes fatores sociais, econômicos e ecológicos que determinam a 

qualidade ambiental. Essa perspectiva requer a definição de indicadores que 

relacionem as condições de sustentabilidade ambiental com os diferentes 

setores da produção social. Esse processo faz parte, objetivamente, da agenda 

21, que determina que os países devam desenvolver sistemas de 

monitoramento e avaliação dos avanços, em relação ao desenvolvimento 

sustentável, através do uso de indicadores que meçam as mudanças nas 

dimensões econômica, social e ambiental. O capítulo 28 da agenda 21 

estabelece que: 

(...) cada autoridade em cada país implemente uma agenda 21 local 
tendo como base de ação a construção, operacionalização e 
manutenção da infraestrutura econômica, social e ambiental local, 
estabelecendo políticas ambientais locais e prestando assistência na 
implementação de políticas ambientais nacionais (MMA, 2003). 

Ainda segundo a Agenda 21, como muitos dos problemas e soluções 

apresentados neste documento têm suas raízes nas atividades locais, a 

participação e cooperação das autoridades locais são fatores determinantes 

para o alcance de seus objetivos. Com esse intuito, em 2001, a cidade de 

Pelotas fez uso desse instrumento, implementando a agenda 21 de Pelotas: 

A Agenda 21 de Pelotas é o conjunto de diretrizes que assegura o 
desenvolvimento sustentável, contemplando ações na esfera 
econômica, na inclusão social e na proteção do ambiente próprio ou 
compartilhado com seus vizinhos imediatos ou remotos. É também 
um instrumento educativo que garante o debate socioambiental de 
todas as questões atinentes ao planejamento da cidade, atendendo 
às necessidades das gerações atuais sem comprometer o futuro 
(SILVA, 2004, p.5). 
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Neste contexto, os próximos itens a seguir tratam sobre a caracterização 

da problemática ambiental da cidade de Pelotas, bem como o método do 

Barômetro de Sustentabilidade, o qual, segundo Kronemberger (2003), 

Collares (2004) e Silva (2006), vem sendo amplamente utilizado em diversos 

trabalhos acadêmicos no Brasil em escala local, devido à sua capacidade de 

sintetizar uma série de informações quantitativas e semi-quantitativas, 

associadas à sustentabilidade do desenvolvimento. 

 

2.4 Contextualização Ambiental do Município de Pelotas - RS 

 

Nos últimos anos, os desafios do desenvolvimento de uma cidade 

sustentável, como a cidade de Pelotas, vêm evoluindo sensivelmente, tanto 

nos seus indicadores sociais, como econômicos, ambientais e políticos. 

Referente à decisão política, foi criada uma Secretaria de Qualidade Ambiental, 

em 2001, que contribui para isto. Entretanto, ainda há grandes preocupações 

com a qualidade ambiental da cidade de Pelotas.  

Pelotas apresenta um histórico significativo de inundações, que até hoje 

causam dano à boa parte da população. A cidade iniciou seu processo de 

urbanização de maneira desordenada e equivocada, ou seja, às margens dos 

rios e arroios, muitos em áreas de preservação permanente (APP). Dentre os 

fatores agravantes das inundações pode-se citar a topografia plana da cidade; 

a disposição inadequada dos resíduos sólidos; “a frequente supressão da 

vegetação e impermeabilização do solo, que vem aumentando o escoamento 

superficial e diminuindo a infiltração das águas pluviais e, as ocupações 

irregulares em áreas de risco de inundações” (HANSMANN, 2013). 

A grande quantidade de canais existentes na cidade, além dos erros de 

planejamento ocorridos no passado, criou a necessidade de um sistema 

permanente de controle das cheias, o que faz com que as atividades de 

drenagem e dragagem figurem constantemente no cenário local de 

licenciamento (SILVA, 2004). Apesar de Pelotas contar com essas medidas, os 

alagamentos e enchentes são recorrentes, pois o sistema apresenta 

fragilidades e falhas, além da inadequada ocupação das áreas baixas, sujeitas 

às inundações (XAVIER, 2010).  
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De acordo com Tucci (2003), o sistema de drenagem, na grande maioria 

das cidades brasileiras - bem como em alguns bairros de Pelotas - é do tipo 

misto, ou seja, o sistema recebe esgoto cloacal e águas pluviais em um mesmo 

canal. Esse fator, somado ao lixo presente nas ruas, contribui para a 

disseminação de patógenos, tornando-se uma questão de saúde pública, pois 

durante os eventos de chuva, o extravasamento do sistema, seja por 

ineficiência ou danificação, acaba levando a água contaminada, da drenagem 

mista, para os logradouros (ruas, avenidas, praças, jardins, etc.), apresentando 

riscos à população de contrair doenças de veiculação hídrica como, por 

exemplo, leptospirose, febre tifoide, cólera, hepatite A, amebíase, verminoses e 

doenças de pele.  

No que diz respeito aos recursos hídricos no município, o descarte 

inadequado de resíduos sólidos as margem do Arroio Pepino e também a 

contenção do acúmulo de lixo na parte final do arroio, situado na região do 

Porto, causam grande transtorno, não apenas na questão da poluição das 

águas, mas também nas três vertentes da sustentabilidade, econômica, social 

e ambiental. O Arroio Pepino percorre os bairros do Areal, Centro, Três Vendas 

e Porto, desaguando no Canal São Gonçalo, que faz ligação entre a Lagoa 

Mirim e Laguna dos Patos. Isto envolve um extenso ecossistema, onde estão 

presentes espécies nativas da flora e fauna da região (VALENTE et al., 2016).  

Em decorrência disso, os efeitos negativos tornam-se ainda mais graves, 

pois uma das grandes fontes de abastecimento de água para o Município de 

Pelotas é o Canal São Gonçalo (VALENTE et al., 2016). Mucelin e Bellini 

(2008) afirmam que essas práticas habituais podem provocar a contaminação 

dos corpos d’água, assoreamento, proliferação de vetores transmissores de 

doenças, poluição visual, mau cheiro, contaminação do ambiente e enchentes. 

O município é privilegiado devido a abundância de seus mananciais, 

mostrando importantes reflexos sobre aspectos físicos e econômicos da região. 

No entanto, por falta de investimento e estrutura, joga 82% de seu esgoto sem 

tratamento no canal São Gonçalo que, por sua vez, desemboca nas Praias do 

Laranjal, sendo uma das consequências deste descaso, a qualidade 

comprometida do banho e também do turismo (JORNAL DO LARANJAL, 

2017). 
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A necessidade de se melhorar a balneabilidade das Praias do Laranjal, 

além de ser uma questão socioambiental, é também uma questão econômica. 

Afinal, com uma boa qualidade de banho, o turismo seria fortemente 

alavancado, onde as pessoas poderiam voltar a desfrutar da lagoa como um 

todo, não apenas admirando sua vista.  

Outra questão que causa impactos ambientais no município é a 

disposição inadequada dos resíduos sólidos. O gerenciamento dos resíduos 

sólidos deve ser melhorado, pois a sua presença em locais inapropriados 

acarreta problemas sociais, ambientais, econômicos e administrativos. Desta 

forma, a coleta seletiva e a reciclagem devem ser priorizadas para uma correta 

gestão dos resíduos sólidos da cidade, na qual a população tem um papel 

essencial, devendo realizar a segregação, o acondicionamento e a disposição 

correta dos resíduos domiciliares. Para isso, são necessários programas de 

educação ambiental que contemplem os diferentes âmbitos sociais, para que 

seja alcançado o desenvolvimento sustentável do município e a melhoria da 

qualidade de vida da população. (PEREIRA et al., 2016). 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Prefeitura Municipal de Pelotas (PMGIRS) revela que o serviço de coleta 

seletiva, implementado em 2010, cobre parcialmente a área urbana, 

aproximadamente 65%, sendo esse serviço realizado em 18 zonas do 

município (PMGIRS, 2014).  

A pesquisa realizada por Godecke e Walerko (2015) mostra que a 

situação atual da coleta seletiva em Pelotas é deficiente em diversos aspectos 

como, por exemplo, a limitada frequência da coleta, a falta de regularidade de 

horários, a limitada área de abrangência do serviço e o pagamento de valor fixo 

ao terceirizado, independente da quantidade coletada. 

Além disso, outra questão relevante é o aterro “Colina do Sol”, que teve 

encerrada suas atividades de recepção de resíduos pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental (FEPAM) em 2012, por estar localizado dentro do 

perímetro urbano da cidade e ainda, pela proximidade com a Barragem Santa 

Bárbara. De acordo com o PMGIRS (2014) os resíduos são encaminhados 

para o aterro sanitário Metade Sul, localizado na cidade de Candiota/RS, a 
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150km de Pelotas. Este foi projetado para receber resíduos de 20 municípios 

da região sul do Estado, com uma vida útil estimada em 24 anos. 

Com relação ao abastecimento de água, o Município de Pelotas 

apresenta elevada taxa de perda de água, segundo o SNIS (2015) é de 

aproximadamente 48,84%. As perdas de água provêm de dois tipos: a 

aparente, que consiste nos consumos não autorizados, como roubo e fraudes 

ou na imprecisão e/ou sistema arcaico dos equipamentos de medição de vazão 

de água, como hidrômetros e, as perdas reais, que são todas perdas físicas 

decorrentes de vazamentos no sistema, que podem ocorrer desde a captação 

até a distribuição de água, além dos rompimentos – superficiais e/ou 

subterrâneos - nas tubulações (SANEP, 2016). Diante disto, um dos problemas 

gerados por este agravante é a falta de água nos pontos mais distantes da 

cidade, como, por exemplo, o Laranjal. 

Com tantos problemas, alcançar o desenvolvimento sustentável de um 

município, depende diretamente de uma gestão ambiental pública eficaz, que 

apresente em seu contexto a existência de uma política ambiental que traga 

todas as multidisciplinaridades das questões ambientais, com ampla 

participação e envolvimento de toda a sociedade na sua elaboração, desde a 

fase de planejamento até a concretização de suas atividades. Pelotas já deu 

seu primeiro passo, no momento em que levantou a questão da agenda 21, 

entretanto, é essencial o acompanhamento deste desenvolvimento.  

A implementação de um sistema de mensuração de desenvolvimento 

sustentável, como no caso da utilização do Barômetro de Sustentabilidade é de 

fundamental importância; sendo esta uma ferramenta que auxilia a tomada de 

decisões, além de garantir que haja continuidade na melhoria das condições 

ambientais do município e na qualidade de vida da população. 

 

2.5 Barômetro de Sustentabilidade 

 

O Barômetro de Sustentabilidade, conforme Van Bellen (2002), foi 

desenvolvido por um grupo de especialistas vinculados às Instituições The 

World Conservation Union (IUCN) e The International Development Research 

Centre (IDRC). Segundo seus autores, essa ferramenta foi desenvolvida com o 
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propósito de mensurar a sustentabilidade a nível global e local e que pode 

servir de base para tomadores de decisão governamental e demais pessoas 

que estejam associadas à questão do desenvolvimento sustentável 

(PRESCOTT-ALLEN, 1997). 

De acordo com Guijt, Moiseev e Prescott-Allen (2001) a metodologia do 

Barômetro de Sustentabilidade consiste na combinação entre bem-estar 

humano e bem-estar ecológico. O bem-estar humano compreende uma 

situação em que todos os membros da sociedade possam determinar e 

satisfazer suas necessidades, dentro de uma série de escolhas e limites. Já, o 

bem-estar do ecossistema consiste na manutenção da diversidade e da 

qualidade do ecossistema, bem como da sua capacidade de suporte à vida, 

além do potencial de adaptação às mudanças e do fornecimento de uma ampla 

gama de opções e oportunidades para o futuro. 

Os resultados são apresentados por meio de um gráfico bidimensional, 

conforme apresentado na figura 2, um dos seus eixos representado pelo bem-

estar humano e o outro pelo bem-estar do ecossistema. Cada eixo possui uma 

escala que varia de 0 a 100, dividida em cinco intervalos (GUIJT; MOISEEV; 

PRESCOTT-ALLEN, 2001). Deste modo, a localização do ponto definido por 

estes dois eixos, dentro do gráfico bidimensional, fornece uma medida de 

sustentabilidade ou insustentabilidade do sistema (VAN BELLEN, 2004). 

 
Figura 2: Barômetro de Sustentabilidade. 
Fonte: Adaptado de Prescott-Allen, 2001 p. 23. 
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Uma das principais características do Barômetro de Sustentabilidade, 

segundo Prescott Allen (2001), é a capacidade de combinar indicadores, 

permitindo-se chegar a uma conclusão a partir de muitos dados considerados 

na pesquisa. Para avaliação do desenvolvimento sustentável, esta 

característica, se torna muito importante, visto a grande variedade de questões 

e dimensões que podem ser agregadas ao estudo.  

Desta forma, para a composição dos índices de bem-estar, a 

metodologia do Barômetro de Sustentabilidade não apresenta um número 

exato de indicadores, o que a torna uma ferramenta bastante flexível. A 

composição dos indicadores é realizada pelo pesquisador, conforme os dados 

disponíveis para a área de estudo e as possibilidades de construção de escalas 

de desempenho (KRONEMBERGER et al., 2008). 
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3 Metodologia 

 

3.1 Descrição do Local de Estudo 

 

O Município de Pelotas está localizado no extremo-sul do estado do Rio 

Grande do Sul, entre a latitude 31º 46'19" Sul e longitude 52º 20'33'' Oeste. De 

acordo com dados estimados pelo IBGE (2010), é a terceira cidade mais 

populosa do estado com, aproximadamente, 328.275 habitantes, sendo que, 

305.296 (93%) vivem na zona urbana e os 22.979 (7%) na zona rural. A 

densidade demográfica é de 203.89 hab./km², ocupando uma área de 

1.610,084 km². 

 

 

Figura 3: Localização do Município de Pelotas. 

 

Por estar situada numa planície próxima ao oceano, a área urbana do 

município situa-se em baixa altitude, em média a 7 metros acima do nível do 

mar (ROSA, 1985). O interior do município está sobre um planalto com 

elevações médias, denominado Serras de Sudeste. O clima de Pelotas é 

subtropical úmido ou temperado (GRUPELLI et al., 2003). 
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A temperatura média anual do município é de 17,5°C, e a precipitação 

média anual é de 1.379 mm (EMBRAPA,2012), com chuvas regularmente 

distribuídas durante todo o ano, sendo fevereiro, com 145 mm de precipitação, 

o mês mais chuvoso. A umidade relativa do ar é bastante elevada, com média 

anual de cerca de 80% (GRUPELLI et al., 2003). 

Em termos fitogeográficos, o Município de Pelotas encontra-se numa 

área de contato entre dois grandes biomas sul-americanos, o Pampa e a Mata 

Atlântica. O primeiro está associado a um clima temperado, enquanto o 

segundo está ligado a um clima tropical. Assim, em Pelotas e municípios 

vizinhos, podem ser encontrados tanto espécies botânicas de regiões tropicais, 

quanto espécies de climas mais amenos (VENZKE, 2012). 

A região de Pelotas é a maior produtora de pêssego para a indústria de 

conservas do País. O município responde por aproximadamente 28% da 

produção de arroz do Estado, 10% da produção de grãos, 16% do rebanho 

bovino de corte, e possui a maior bacia leiteira, com produção de 30 milhões de 

litros por ano, além de possuir expressiva criação de cavalos e ovelhas (28% 

do rebanho de equinos e 30% da produção de lãs). Sua matriz econômica 

inclui o comércio, que atrai habitantes de toda a região; a indústria têxtil, metal 

mecânica, de curtimento de couro e de pele e, a panificação (PELOTAS, 2016). 

O município conta com a Praia do Laranjal, bairro localizado à beira da 

Lagoa dos Patos. Além dos balneários Santo Antônio e Valverde, o bairro conta 

também com o Balneário dos Prazeres (conhecido popularmente como Barro 

Duro) e a Colônia Z3, uma colônia de pescadores que explora principalmente a 

pesca artesanal do camarão (ROSA, 1985). Alguns destes balneários sofrem 

com problemas de drenagem urbana, saneamento básico e outros tipos de 

infraestrutura, como por exemplo, falta de água frequente no Laranjal e 

arruamentos precários. 

Além disso, a cidade dispõe de grandes atrativos culturais e turísticos, 

com várias edificações tombadas pelo Patrimônio Cultural. Como exemplos, 

podemos citar as Charqueadas, a Feira Nacional do Doce – Fenadoce, além de 

diversos prédios históricos, museus, parques, praças, monumentos, teatros, 

entre outras atrações. 
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3.2 Indicadores Ambientais 

 

Para a identificação dos indicadores ambientais, utilizou-se das três 

dimensões do desenvolvimento sustentável - dimensão econômica, dimensão 

social e dimensão ambiental, representadas pelo tripé da sustentabilidade, 

conforme demonstrado na Figura 1, apresentada no item 2.2.  

Através destas dimensões foi possível definir os temas chaves, e seus 

respectivos indicadores, para após realizar o levantamento geral sobre a 

qualidade ambiental da cidade de Pelotas.  

Para a obtenção dos indicadores, preocupou-se em buscar dados já 

reportados na literatura. Desta forma, baseou-se no estudo de Cetrulo, Molina 

e Malheiros (2013), sendo utilizados documentos governamentais, além de 

dados de instituições, os quais são publicados de maneira regular e 

disponibilizados para a sociedade. 

Os indicadores para o Município de Pelotas foram retirados de forma 

direta ou indireta dos documentos apresentados abaixo:  

 Departamento de informação do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS); 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Secretaria do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental e Fundação Zoobotânica (IBAMA; SEMA/FEPAM; 

FZB); 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP); 

 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); 

 Fundação de Economia Estatística do Rio Grande do Sul 

(FEE/RS); 

 Secretaria de Vigilância em Saúde e Coordenação Geral de 

Informações e Análise Epidemiológica (MS/SVS/CGIAE); 

 Sistema de Informações de Beneficiários, Agência Nacional de 

Saúde Suplementar e Ministério da Saúde (SIB/ANS/MS); 

 Sistema Informatizado de Monitoramento de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (SIMRPPN); 
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 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

 

3.2.1 Dimensão econômica 

 

A dimensão econômica requer uma interligação entre os setores 

econômico, social e ambiental, preconizando sempre por uma gestão mais 

eficiente dos recursos naturais e, principalmente, no desenvolvimento da 

economia, com a finalidade de gerar melhoria na qualidade de vida das 

pessoas. Deste modo, é apresentado um tema para representar esta 

dimensão, totalizando quatro indicadores distintos, conforme apresentado na 

Figura 4. 

 

Figura 4: Temas e Indicadores Referentes à Dimensão Econômica.  

 

3.2.2 Dimensão social  

 

A dimensão social, conhecida como capital humano, consiste no aspecto 

social relacionado às qualidades dos seres humanos, buscando a melhoria de 

qualidade de vida da sociedade, através de uma justa distribuição de renda, 

geração de empregos e, igualdade no acesso aos recursos e serviços.  

Para representar esta dimensão, são apresentados cinco temas: 

demografia, educação, justiça social, saúde e segurança. Deste modo, 

representando 16 indicadores distintos, conforme apresentado na Figura 5.   

Indicador Tema Dimensão 

Econômica Economia 

Rendimento per capita (R$) (Fonte: Atlas 
do Desenvolvimento Humano, 2010) 

PIB per capta (R$) (Fonte: FEE/RS, 2014)  

Índice de Gini da distribuição do 
rendimento mensal (Fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Humano, 2010) 

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 
(Fonte: Atlas do Desenvolvimento 

Humano, 2010) 
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Figura 5: Temas e Indicadores Referentes à Dimensão Social. 

Indicador Tema Dimensão 

Social 

Demografia 

Esperança de vida ao nascer (anos) (Fonte: FEE/RS, 
2010) 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil hab/ano) 
(Fonte: FEE/RS, 2010)  

Grau de urbanização (%) (Fonte: IBGE, 2010) 

Taxa média anual de crescimento populacional 
(2000/2010) (%) (Fonte: IBGE,2000/2010) 

Educação 

Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos mais de 
idade (%) (Fonte: IBGE, 2010) 

Pessoas com 25 anos ou mais de idade com 11 anos ou 
mais de estudo (%) (Fonte: IBGE, 2010) 

Índice de desenvolvimento da educação básica (Fonte: 
INEP, 2015)  

Justiça 
Social 

Taxa de trabalho infantil (%) (Fonte: IBGE, 2010) 

Relação entre rendimento de pessoas de cor preta ou 
pardo/branco (%) (Fonte: IBGE, 2010) 

Relação entre rendimento de mulheres/homens (%) 
(Fonte: IBGE, 2010) 

Saúde 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de saúde (%) 
(Fonte: SIB/ANS/MS, 2016; IBGE, 2010) 

Mortalidade Infantil (p/ 1000 nascidos) (Fonte: Atlas do 
Desenvolvimento Humano, 2010) 

Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.) (Fonte: 
DATASUS, 2016; IBGE, 2010) 

Número de estabelecimento de saúde (por 1000 hab.) 
(Fonte: IBGE, 2010) 

Segurança 

Porcentagem de homicídios por 100.000 hab. (Fonte: 
MS/SVS/CGIAE, 2015) 

Coeficiente de mortalidade por acidente de transporte 
(por 100.000 habitantes) (Fonte: MS/SVS/CGIAE, 2015) 
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3.2.3 Dimensão ambiental 

 

A dimensão ambiental, ressalta a importância da proteção do meio 

ambiente, no qual devemos respeitar a capacidade de resiliência do meio, e 

garantir a sobrevivência do planeta mediante a preservação dos recursos 

naturais. Neste estudo, a dimensão ambiental é subdividida em cinco itens 

distintos, sendo eles sanitário, saúde ambiental, cobertura vegetal, consumo e 

produção sustentável. Deste modo, representando 11 indicadores distintos, 

conforme apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6: Temas e Indicadores Referentes à Dimensão Ambiental. 

Indicador Tema Dimensão 

Ambiental 

Sanitário 

Domicílios com esgotamento sanitário por redes de 
esgotos (Fonte: SNIS, 2015) 

Casas sem serviços de abastecimento de água (Fonte: 
SNIS, 2015) 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva 
urbana  (%) (Fonte: SNIS, 2015) 

Domicílios com coleta de lixo (%) (Fonte: SNIS, 2015) 

Saúde 
ambiental 

Número de doenças relacionadas ao saneamento 
ambiental inadequado (para 100.000 hab) (Fonte: 

DATASUS, 2016) 

Cobertura 
vegetal 

Número de focos de calor (focos por 1000 hectares) 
(Fonte: INPE, 2016)  

RPPN (% em área) (Fonte: SIMRPPN) 

Unidades de Conservação (% em área) (Fonte: 
IBAMA; SEMA/FEPAM E FZB, 2008) 

Consumo e 
produção 

sustentável 

Índice de Dependência das Atividades 
Potencialmente Poluidoras da Indústria (INDAPP-I) 

(Fonte: FEE/RS, 2009 ) 

Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) 
(Fonte: FEE/RS, 2009) 

Índice de perdas na distribuição de água (%) (Fonte: 
SNIS, 2008-20015) 
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3.3 Método do Barômetro de Sustentabilidade 

 
O Barômetro de Sustentabilidade tem como característica a capacidade 

de combinar, uma grande alçada de indicadores em dois subsistemas 

principais, bem-estar ecológico e bem-estar social, sendo que o resultado é 

apresentado em forma gráfica e de fácil interpretação (PRESCOTT-ALLEN, 

2001; VAN BELLEN, 2006). 

Desta forma, para uma melhor visualização dos resultados obtidos pelos 

indicadores apontados através das dimensões do tripé da sustentabilidade, 

utilizou-se do Barômetro de Sustentabilidade para transformar os dados 

coletados em índice do bem-estar ecológico, onde se identifica tendência na 

função do ecossistema no tempo, com indicadores de terra, água, ar, 

biodiversidade e recursos; e, em índice do bem-estar humano, no qual se 

considera indicadores referentes à saúde, educação, desemprego, pobreza, 

entre outros.  

Uma vez obtidos os valores para cada um dos índices, de bem-estar 

humano e ecológico, eles são colocados em seu respectivo eixo, 

representando o valor da região em estudo na escala do Barômetro de 

Sustentabilidade. O ponto de intersecção desses índices indica a região de 

sustentabilidade, podendo a mesma ser: insustentável, potencialmente 

insustentável, intermediária, potencialmente sustentável e sustentável, 

conforme mostrado na Figura 2.  

Na Tabela 2 é apresentado a relação entre a escala e a região de 

sustentabilidade. 

 

Tabela 2: Escalas do Barômetro de Sustentabilidade. Fonte: Adaptado de Precott-Allen, 
2001. 

BS Insustentável 
Potencialmente 

Sustentável 
Intermediária 

Potencialmente 
Sustentável 

Sustentável 

BSM 
Faixa de 

desempenho 
inaceitável 

Faixa de 
desempenho 
indesejável 

Faixa de 
desempenho 

neutro ou 
fase de 

transição 

Faixa de 
desempenho 

aceitável 

Faixa de 
desempenho 

desejável 

ESCALA 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

BS: Barômetro de Sustentabilidade BSM: Barômetro de Sustentabilidade Municipal 
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3.3.1 Transformação do Valor de Desempenho na Escala Municipal para a 

Escala do Barômetro 

 
O desenvolvimento da transformação do valor de desempenho na escala 

municipal para a escala do barômetro foi baseado na metodologia proposta por 

Cetrulo, Molina e Malheiros (2013), os quais apresentaram uma proposta de 

metodologia de Barômetro de Sustentabilidade para aplicação em Estados 

Brasileiros (BSE), e a validam aplicando o modelo BSE para o estado de 

Rondônia. 

De acordo com os autores, inicialmente, se determina os valores de 

referência, ou seja, os limites inferiores e superiores do padrão estabelecido. 

Desta forma, os valores de referência foram escolhidos de maneira a 

representar a realidade, em sua grande maioria, dos municípios do Rio Grande 

do Sul, de acordo com os subsistemas, indicadores e fonte, conforme é 

apresentado na tabela 3. Os valores do limite superior é o melhor desempenho 

encontrado entre os municípios do Rio Grande do Sul disponíveis para 

pesquisa, e o pior desempenho encontrado entre os mesmos municípios foi 

utilizado como limite inferior.  

A partir dos valores de referência - limites inferior e superior - foi 

construída a Escala de Desempenho Municipal, obtida por meio de um 

escalonamento em cinco faixas entre os valores do limite inferior e superior, 

para ser correlacionadas com as cinco faixas da Escala do Barômetro Geral, 

conforme proposto por Cetrulo, Molina e Malheiros (2013). 
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Tabela 3: Subsistemas, indicadores e fontes. 

BEM-ESTAR HUMANA Fonte BEM-ESTAR ECOLÓGICO Fonte 

Indicadores demográficos Indicadores sanitários 

Esperança de vida ao nascer 

(anos) 
FEE/RS, 2010 Domicílios com esgotamento 

sanitário por redes de esgotos (%) 

 

SNIS, 2015 

 Mortalidade Geral (nº de óbitos por 

mil hab./ano) 
FEE/RS, 2010 

Grau de urbanização (%) IBGE, 2010 Casas sem serviços de 

abastecimento de água (%) 

 

SNIS, 2015 

 Taxa média anual de crescimento 

populacional (2000/2010) (%) 
IBGE,2000/2010 

Indicadores de educação 
Taxa de cobertura do serviço de 

coleta seletiva urbana (%) 

 

SNIS, 2015 

 
Taxa de Analfabetismo das 

pessoas de 15 anos mais de idade 

(%) 

IBGE, 2010 

Porcentagem de pessoas com 25 

anos ou mais de idade com 11 

anos ou mais de estudo (%) 

IBGE, 2010 
Domicílios com coleta de lixo (%) 

 

SNIS, 2015 

 
Índice de desenvolvimento da 

educação básica 
INEP, 2015 

Indicadores econômicos Indicadores de saúde ambiental 

Rendimento mensal (R$) 

Atlas do 

Desenvolvimento 

Humano, 2010 

 

Número de doenças relacionadas 

ao saneamento ambiental 

inadequado (para 100.000 hab.) 

 

IDS, 2015 

PIB per capita (R$) FEE/RS, 2014 

Índice de Gini da distribuição do 

rendimento mensal 

Atlas do 

Desenvolvimento 

Humano, 2010 

Indicadores de cobertura vegetal 

Razão de Renda 

Atlas do 

Desenvolvimento 

Humano, 2010 

Número de focos de calor (focos 

por 1000 hectares) 
INPE, 2016 

Indicadores de justiça social 

Taxa de trabalho infantil (%) IBGE, 2010 

 

RPPN (% em área) 
SIMRPPN Relação entre rendimento de 

pessoas de cor preta ou 

pardo/branco (%) 

IBGE, 2010 

Relação entre rendimento de 

mulheres/homens (%) 
IBGE, 2010  

Unidades de Conservação (% em 

área) 

IBAMA; 

SEMA/FEPAM 

E FZB, 2008 

 
Indicadores de saúde 

Pessoas com 60 anos ou mais 

com plano de saúde (%) 

SIB/ANS/MS, 2016; 

IBGE, 2010 
Indicadores de consumo e produção sustentável 

Mortalidade Infantil (p/ 1000 

nascidos) 

Atlas do 

Desenvolvimento 

Humano, 2010 

 

Índice de Dependência das 

Atividades Potencialmente 

Poluidoras da Indústria (INDAPP-I) 

 

FEE/RS, 2009 
Número de leitos p/ internação 

(por 1000 hab.) 

DATASUS, 2016; 

IBGE, 2010 

Número de estabelecimento de 

saúde (por 1000 hab.) 
IDS, 2015  

Índice de Potencial Poluidor da 

Indústria (INPP-I) 

 

FEE/RS, 2009 
Indicadores de Segurança 

Porcentagem de homicídios por 

100.000 hab. 

MS/SVS/CGIAE, 

2015  

Índice de perdas na distribuição de 

água (%) 

 

SNIS, 2008-

2015 

Coeficiente de mortalidade por 

acidente de transporte (por 

100.000 hab.) 

MS/SVS/CGIAE, 

2015 
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Por estes indicadores estarem em diversas escalas, de acordo com os 

autores, é necessário transpor os valores encontrados para uma escala de 0 a 

100, divididos em cinco faixas, conforme apresentado na Tabela 2, item 3.3. 

Para transposição dos indicadores foi realizado uma interpolação linear simples 

dos valores obtidos pelos estados para a Escala do Barômetro Sustentável, por 

meio da Equação 1. 

 

𝑉𝐵 =
𝐸𝐷𝐵𝑖 + (𝑉𝑅 − 𝐸𝐷𝑀𝑖) 𝑥 (𝐸𝐷𝐵𝑓 − 𝐸𝐷𝐵𝑖)

(𝐸𝐷𝑀𝑓 − 𝐸𝐷𝑀𝑖)
 (1) 

 

Onde: 

VB – Valor na Escala do Barômetro 

EDBi – Valor inicial na Escala de Desempenho do Barômetro 

EDBf – Valor final na Escala de Desempenho do Barômetro 

VR– Valor Real do Município de Pelotas 

EDMi – Valor inicial na Escala de Desempenho do Barômetro Municipal 

EDMf – Valor final na Escala de Desempenho do Barômetro Municipal 

 

3.3.2 Elaboração do Índice para cada Subsistema e Representação Gráfica 

 

Após encontrar o valor de cada indicador, dentro da Escala do 

Barômetro, é feita a elaboração do índice para cada subdimensão, através da 

equação 4, desta forma, é possível gerar os índices para os subsistemas, do 

bem-estar humano e do bem-estar ecológico, conforme as equações 2 e 3.  

 

𝐵𝐸𝐸 =  ∑ 𝑉𝐵𝐸𝑖/𝑁𝑠
𝑁

𝑖=1
 (2) 

 

𝐵𝐸𝐻 =  ∑ 𝑉𝐵𝐻𝑖/𝑁𝑠
𝑁

𝑖=1
 (3) 

 

𝐼𝑆𝐷 =  ∑ 𝑉𝐵𝑆𝑖/𝑁 
𝑁

𝑖=1
 (4) 
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Onde: 

 

BEE – Índice de Bem-Estar Ecológico 

BEH – Índice de Bem-Estar Humano 

ISD – Índice para cada subdimensão 

VBE – Valor na Escala do Barômetro (ecológico) 

VBH - Valor na Escala do Barômetro (humano) 

N – Número Total de Indicadores 

Ns - Número Total de Subdimensões 

i – Indicador 

 

Com os valores obtidos para o Índice de Bem-Estar Ecológico e Índice 

de Bem-Estar Humano, pode-se então fazer a intersecção dos mesmos no 

gráfico do Barômetro de Sustentabilidade – Figura 2, subitem 2.5 – indicando 

então, a região de sustentabilidade local. 
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4 Resultados e Discussões 

 
4.1 Análise dos Valores de Referência e Escalas de Desempenho 

Municipal 

 

Na tabela 4 estão apresentados os dados correspondentes aos Valores 

de Referência tanto para os limites inferiores e superiores como o valor para o 

Município de Pelotas.  

Ao analisar a tabela, pode-se perceber que nem todo Valor de 

Referência alto representa uma situação de melhor sustentabilidade, como, por 

exemplo, a Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

(%) e Número de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

(para 100.000 habitantes.); bem como, nem todo valor baixo representa uma 

pior sustentabilidade, como, por exemplo, a Taxa de trabalho infantil (%), 

porcentagem de casas sem serviços de abastecimento de água. 

Os Valores de Referência dos indicadores, em sua grande maioria, 

foram criados unindo os dados já existentes dos documentos citados 

anteriormente, entretanto, outros valores foram obtidos de forma direta. Desta 

forma, no Apêndice A está demonstrado como foi adquirido cada indicador, 

tanto para os limites inferior e superior como para o valor referente ao 

Município de Pelotas. 

Para alguns dos indicadores, valor inferior e superior, foi necessário 

redefinir os limites dos Valores de Referência, posto que, os mesmos ficaram 

ou muito acima ou muito abaixo, como, por exemplo, para a Taxa Média Anual 

de Crescimento Populacional (2000/2010) (%), a qual em muitas cidades 

apresentou valores negativos, visto o decréscimo populacional, sendo então 

empregado como Valor de Referência 0. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Tabela 4: Valores de Referência 

Indicador 

Valor de Referência 

Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Pelotas 

Esperança de vida ao nascer (anos) 70,96 78,38 75,64 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil hab./ano) 13,37 1,97 7,98 

Grau de urbanização (%) 100 5,52 93,27 

Taxa Média Anual de crescimento populacional (2000/2010) (%) 4,25 0 0,16 

Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos mais de idade 
(%) 

20,11 0,95 4,12 

Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais de idade com 
11 anos ou mais de estudo (%) 

14,1 73,1 54,1 

Índice de desenvolvimento da educação básica 2,7 6,2 3,5 

Rendimento per capita (R$) 336,44 1.758 894 

PIB per capita (R$) 10.638 184.669 19.464 

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal 0,72 0,28 0,54 

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 55 4,03 16,32 

Taxa de trabalho infantil (%) 69,94 1,76 6,46 

Relação entre rendimento de pessoas de cor preta ou 
pardo/branco (%) 

34,13 100 59,64 

Relação entre rendimento de mulheres/homens (%) 32,65 100 67,75 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de saúde (%) 0 100 23 

Mortalidade Infantil (p/ 1000 nascidos) 19 8,49 12,39 

Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.) 0,54 14,41 3,93 

Número de estabelecimento de saúde (por 1000 hab.) 0,29 0,98 0,5 

Taxa de homicídios por 100.000 hab. 107,99 3,1 35,03 

Coeficiente de mortalidade por acidente de transporte (por 
100.000 habitantes) 

320 2,27 24,07 

Domicílios com esgotamento sanitário por redes de esgotos (%) 0,03 100 48 

Casas sem serviços de abastecimento de água (%) 93,1 0 5,61 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva urbana (%) 3,2 100 60 

Domicílios com coleta de lixo (%) 10,11 100 97,31 

Número de doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado (para 100.000 hab.) 

737,4 55,5 285,75 

Número de focos de calor (focos por 1000 hectares) 4,76 0,05 0,44 

RPPN (% em área) 0 3,49 0,041 

Unidades de Conservação (% em área) 0 59,57 0 

Índice de Dependência das Atividades Potencialmente 
Poluidoras da Indústria (INDAPP-I) 

1 0 0,6 

Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) 13,12 0 0,62 

Índice de perdas na distribuição de água (%) 81,82 0,00 48,84 
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Segundo Kronemberger (2008), este tipo de situação é conhecido como 

escala dupla, na qual os valores dos limites inferiores e superiores são muito 

além do padrão estabelecido, invertendo a situação de sustentabilidade. Desta 

forma, os indicadores de razão de rendimento também se encaixam nesta 

situação, pois no momento que não existe equidade entre essa relação de 

rendimento, seja ela com relação à razão de renda entre sexo ou cor, há 

desigualdade social.  

Com relação aos Valores de Referência apresentados para o Município 

de Pelotas, alguns indicadores chamam mais atenção, como no caso da 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil habitante/ano), o qual apresenta um 

valor de 7,98, representando o risco de óbito na comunidade que, se 

comparado com os outros municípios do Rio Grande do Sul, está alto. 

A população de Pelotas, nesta última década, cresceu a uma taxa média 

anual de 0,16%, apresentando um ritmo de crescimento populacional lento, 

chegando próximo do limite superior do valor de referência.  

Desta forma, se torna preocupante o fato de o número de pessoas com 

60 anos ou mais com plano de saúde do Município chegar a apenas a um 

quinto do valor superior encontrado para outros municípios do Estado, posto 

que a tendência dessa faixa etária é aumentar com o passar dos anos.  

Em Pelotas, o PIB per capita (R$) de R$ 19.464, em relação ao Valor de 

Referência superior, encontra-se extremamente baixo, não só quando 

comparado com os municípios, mas também quando comparado com as 

médias do Rio Grande do Sul e do Brasil, que são R$31.927 e R$28.046, 

respectivamente (FEE/RS, 2014). Deve-se ressaltar que Pelotas possui um PIB 

per capita muito abaixo de outras cidades de mesmo porte, como, por exemplo, 

Canoas, que possui o PIB per capita de R$ 29.400. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento do Brasil para o Município 

de Pelotas, a Renda per capita média de Pelotas cresceu 77,18% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 504,76, em 1991, para R$ 685,88, em 2000, e 

para R$ 894,35, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento de 3,47%, entre 1991 e 2000, e 2,69%, entre 2000 e 2010. Ou 

seja, apesar de haver um relativo crescimento do Rendimento per capita, sua 

taxa média anual de crescimento regrediu se comparado com a taxa da década 
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anterior, isto recai diretamente sobre o poder de compra da população. Além 

disto, quando confrontado com os outros municípios, Pelotas se encontra 

defasado. 

Essa desigualdade de renda no Município de Pelotas pode ser descrita 

através do Índice de Gini, posto que é um instrumento que mede o grau de 

concentração de renda. O índice varia de 0 a 1, sendo que, o valor nulo 

corresponde a hipótese de total igualdade, onde todos os cidadãos de 

determinado espaço receberiam o mesmo valor; em contrapartida, quanto mais 

próximo da unidade, pior a distribuição de renda em determinada região, 

representando uma sociedade na qual apenas um indivíduo deteria toda a 

renda da área.  

Desta forma, segundo o Portal ODM, Pelotas ficou praticamente 

estagnado nos anos de 1991 e 2000, não aumentando nem diminuindo sua 

desigualdade, com índice de 0,59. No ano de 2010, em relação à década 

passada, pode-se dizer que reduziu a desigualdade, caindo para 0,54. 

Entretanto, o Índice Gini do município ainda se encontra precário, visto que 

está mais próximo do limite inferior do valor de referência para tal indicador.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) combina o 

rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, o qual é aplicado no último 

ano das séries iniciais e finais do ensino fundamental, podendo variar de 0 a 

10. Para os Valores de Referência, foi consultado os resultados para os 

Municípios do Rio Grande do Sul, rede pública (Federal, Estadual e Municipal) 

em relação a 8ª série e/ou 9º ano, os quais foram retirados dos municípios 

participantes do IDEB observado para o ano de 2015, e, conforme apresentado 

na tabela 4, o Município de Pelotas está próximo do limite inferior.  

De acordo com o Portal ODM, entre os 5.565 municípios do Brasil, 

Pelotas está na 4.092ª posição, no caso dos alunos dos anos finais e, quando 

analisada a sua posição entre os 496 Municípios do Rio Grande do Sul, Pelotas 

está na 294ª posição nos anos finais. 

Para o Município de Pelotas, a Taxa de Trabalho Infantil (%), a qual 

segundo o IBGE é representada pela proporção da população residente com 

10 a 15 anos de idade que se encontra trabalhando ou procurando trabalho na 

semana de referência, em determinado espaço geográfico, no ano 
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considerado, encontra-se relativamente baixo, próximo ao limite superior. 

Entretanto, o melhor seria que essa taxa fosse zero, pois o trabalho infantil 

pode prejudicar de maneira permanente a saúde física e mental desse 

indivíduo.   

A mortalidade infantil no município passou de 19,1 óbitos por mil 

nascidos vivos, em 2000, para 12,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010, 

representando uma queda de 37,06%, estando mais próximo do limite superior 

do que do limite inferior. 

Quanto aos indicadores de saneamento, percebe-se a necessidade de 

melhoria no município, posto que o percentual de domicílios com esgotamento 

sanitário por redes de esgotos e cobertura do serviço de coleta seletiva estão 

próximos ou abaixo da média entre os valores inferiores e superiores dos 

Valores de Referência. Entretanto, para os indicadores de percentual de casas 

sem serviço de abastecimento de água e domicílios com coleta de resíduos 

sólidos urbanos, ambos se apresentam próximos dos limites superiores, 

representando uma boa gestão do município quanto a estes indicadores. 

Outro tema muito preocupante em razão dos valores encontrados para o 

município, são os indicadores de Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) (% em área) e Unidades de Conservação (% em área), pois além de 

preservar belezas cênicas e ambientes históricos, são atribuídas a essas áreas 

objetivos de proteção dos recursos hídricos, manejo de recursos naturais, 

desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção de equilíbrios climáticos 

ecológicos, recuperação ou restauração de ecossistemas degradados, entre 

vários outros serviços ambientais. 

Para o tema de consumo e produção sustentável o Índice de 

Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (INDAPP-

I) e o Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) constituem qualificar, 

quanto ao potencial poluidor, as subclasses das indústrias extrativas e de 

transformação na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), 

através das Saídas Contábeis Totais (SCT), segundo os critérios para fins de 

licenciamento ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(FEPAM). 
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O INDAPP-I evidencia a dependência de uma determinada unidade 

geográfica quanto às atividades industriais potencialmente poluidoras, 

ponderando as produções de baixo potencial poluidor, médio potencial poluidor 

e alto potencial poluidor, apresentando seu resultado no intervalo de 0 e 1.  

Desta forma, caso toda SCT estiver concentrada em baixo potencial 

poluidor, então o valor do Indapp-I será 0; se toda SCT estiver em alto 

potencial poluidor, o valor do Indapp-I será 1; e, se a concentração for 

perfeitamente simétrica entre os três níveis de potencial poluidor, o valor do 

índice será de 0,5. Como pode-se perceber, o valor do indicador para o 

Município de Pelotas está acima do 0,5, representando maiores concentrações 

de médio e/ou alto potencial poluidor das indústrias. 

Já o INPP-I foi elaborado com o objetivo de preencher uma lacuna 

deixada pelo INDAPP-I, pois este apresenta de forma relativa a dependência 

do município em relação às industriais potencialmente poluidoras. Isso significa 

dizer que podem existir dois municípios que são totalmente distintos quanto ao 

tamanho de sua produção industrial e, ainda assim, possuírem o mesmo 

INDAPP-I. Como esse é um índice relativo, esses dois municípios podem ter o 

mesmo nível de dependência das atividades industriais potencialmente 

poluidoras, sem, no entanto, terem o mesmo potencial poluidor (FEE, 2005).  

Assim, o INPP-I vem a apresentar de forma absoluta os resultados de 

potencial poluidor da indústria, além de cumprir as funções de comparação 

intermunicipal, intertemporal e entre municípios e Estado. 

Considerando a Participação INPP-I do Município de Pelotas sobre o 

Estado (%) temos uma representatividade de 0,7137 %, ou seja, o potencial 

poluidor da indústria com relação ao Estado do Rio Grande do Sul não chega a 

representar nem um por cento de todo potencial poluidor do Estado, posto que, 

conforme outros índices, Pelotas tem a maior parte das suas indústrias sendo 

de moderado potencial poluidor, representada pelo setor terciário (comércio e 

serviço). 

Em seguida, utilizando-se dos Valores de Referência, limites inferior e 

superior, foram construídas as Escalas de Desempenho Municipal (EDM), 

apresentados nas tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5: (continua...) Escala de Desempenho Municipal Fixa para Dimensão Bem-Estar Humano 

Indicadores 

Escala de Desempenho Municipal 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de melhor 

desempenho 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

d
e

m
o
g

rá
fi
c
o
s

 

Esperança de vida ao nascer (anos) 70,96 - 72,44 72,45 - 73,93 73,94 - 75,41 75,42 - 76,90 76,91 - 78,38 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil 

hab./ano) 
13,37 - 11,09 11,08 - 8,81 8,80 - 6,53 6,52 - 4,25 4,24 - 1,97 

Grau de urbanização (%) 100 - 81,10 81,09 - 62,21 62,20 - 43,31 43,30 - 24,42 24,41 - 5,52 

Taxa Média Anual de crescimento 

populacional (2000/2010) (%) 
4,25 - 3,40 3,39 - 2,55 2,54 - 1,7 1,69 - 0,85 0,84 - 0 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 e

d
u

c
a

ç
ã

o
 

Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 

anos mais de idade (%) 
20,11 - 16,28 16,27 - 12,45 12,44 - 8,61 8,60 - 4,78 4,77 - 0,95 

Porcentagem de pessoas com 25 anos ou 

mais de idade com 11 anos ou mais de 

estudo (%) 

14,1 - 25,90 25,91 - 37,7 37,71 - 49,5 49,51 - 61,3 61,31 - 73,1 

Índice de desenvolvimento da educação 

básica 
2,7 - 3,40 3,41 - 4,1 4,12 - 4,8 4,81 - 5,5 5,51 - 6,2 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 e

c
o
n

ô
m

ic
o

s
 Rendimento mensal (R$) 336,44 - 620,81 620,82 - 905,17 905,18 - 1189,54 1189,55 - 1473,90 1473,91 - 1758,27 

PIB per capita (R$) 10638 - 45444,2 45444,21 - 80250,4 80250,41 - 115056,6 115056,61 - 149862,8 149862,81 - 184669 

Índice de Gini da distribuição do 

rendimento mensal 
0,72 - 0,63 0,62 - 0,54 0,53 - 0,46 0,45 - 0,37 0,36 - 0,28 

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 55 - 44,81 44,80 - 34,61 34,60 - 24,42 24,41 - 14,22 14,21 - 4,03 
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Tabela 5: (continuação...) Escala de Desempenho Municipal Fixa para Dimensão Bem-Estar Humano 

Indicadores 

Escala de Desempenho Municipal 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de 

melhor 

desempenho 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

in
ju

s
ti
ç
a

 s
o

c
ia

l 

Taxa de trabalho infantil (%) 69,94 - 56,30 56,29 - 42,67 42,66 - 29,03 29,02 - 15,40 15,39 - 1,76 

Relação entre rendimento de pessoas de cor 

preta ou pardo/branco (%) 
34,13 - 47,30 47,31 - 60,48 60,49 - 73,65 73,66 - 86,83 86,84 - 100 

Relação entre rendimento de 

mulheres/homens (%) 
32,65 - 46,12 46,13 - 59,59 60 - 73,06 73,07 - 86,53 86,54 - 100 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 s

a
ú

d
e

 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de 

saúde (%) 
0 - 20,00 20,01 - 40,00 40,01 - 60,00 60,01 - 80,00 80,01 - 100,00 

Mortalidade Infantil (p/ 1000 nascidos) 19 - 16,90 16,89 - 14,80 14,79 - 12,69 12,68 - 10,59 10,58 - 8,49 

Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.) 0,54 - 3,31 3,32 - 6,09 6,10 - 8,86 8,87 - 11,64 11,65 - 14,41 

Número de estabelecimento de saúde (por 

1000 hab.) 
0,29 - 0,43 0,44 - 0,57 0,58 - 0,70 0,71 - 0,84 0,85 - 0,98 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

s
e

g
u

ra
n

ç
a

 Taxa de homicídios por 100.000 hab. 107,99  - 87,01 87 - 66,03 66,02 - 45,06 45,05 - 24,08 24,07 - 3,1 

Coeficiente de mortalidade por acidente de 

transporte (por 100.000 habitantes) 
320 - 256,45 256,44 - 192,91 192,90 - 129,36 129,35 - 65,82 65,81 - 2,27 
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Tabela 6: Escala de Desempenho Municipal Fixa para Dimensão Bem-Estar Ecológico 

Indicadores 

Escala de Desempenho Municipal 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de 

baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de 

melhor 

desempenho 
In

d
ic

a
d

o
re

s
 s

a
n
it
á

ri
o

s
 

Domicílios com esgotamento sanitário por redes 

de esgotos (%) 
0,03 - 20,02 20,03 - 40,02 40,03 - 60,01 60,02 - 80,01 80,02 - 100,00 

Casas sem serviços de abastecimento de água 

(%) 
93,1 - 74,48 74,47 - 55,86 55,85 - 37,24 37,23 - 18,62 18,61 - 0 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva 

urbana (%) 
3,2 - 22,56 22,57 - 41,92 41,93 - 61,28 61,29 - 80,64 80,65 - 100 

Domicílios com coleta de lixo (%) 10,11 - 28,09 28,10 - 46,07 46,08 - 64,04 64,05 - 82,02 82,03 - 100 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

d
e

 s
a

ú
d

e
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Número de doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado (para 100.000 hab.) 
737,4 - 601,02 601,01 - 464,64 464,63 - 328,26 328,25 - 191,88 191,87 - 55,50 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

c
o

b
e

rt
u

ra
 

v
e

g
e
ta

l 

Número de focos de calor (focos por 1000 

hectares) 
4,76 - 3,82 3,81 - 2,88 2,87 - 1,93 1,92 - 0,99 0,98 - 0,05 

RPPN (% em área) 0 - 0,70 0,71 - 1,40 1,41 - 2,09 2,10 - 2,79 2,80 -3,49 

Unidades de Conservação (% em área) 0 - 11,91 11,92 - 23,83 23,84 - 35,74 35,75 - 47,66 47,67 - 59,57 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

c
o

n
s
u

m
o

 e
 

p
ro

d
u
ç
ã

o
 

s
u

s
te

n
tá

v
e
l 

Índice de Dependência das Atividades 

Potencialmente Poluidoras da Indústria (INDAPP-

I) 

1 - 0,80 0,79 - 0,60 0,59 - 0,40 0,39 - 0,20 0,19 - 0,00 

Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) 13,12 - 10,50 10,49 - 7,87 7,86 - 5,25 5,24 - 2,62 2,61 - 0,00 

Índice de perdas na distribuição de água (%) 81,82 - 65,46 65,45 - 49,09 49,08 - 32,73 32,72 - 16,36 16,35 - 0 
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As Escalas de Desempenho Municipal foram divididas em cinco faixas 

de desempenho definidas por valores que representam condições variando da 

faixa de pior desempenho até a de melhor desempenho, fazendo analogia à 

Escala do Barômetro de Sustentabilidade, sendo esta, utilizada como 

parâmetro para avaliação da qualidade ambiental do Município de Pelotas. 

 

4.2 Análise da Escala de Desempenho do Barômetro  

 

As Tabelas 7 e 8 apresentam o Valor de Referência (VR) encontrado 

para o Município de Pelotas, a faixa que esse indicador se encontra na Escala 

de Desempenho Municipal (EDM) e a faixa equivalente na Escala de 

Desempenho do Barômetro (EDB), bem como o Valor correspondente na 

Escala do Barômetro (VB) discriminada para cada indicador e destacado na cor 

representativa da faixa, conforme apresentado na Tabela 2.  

Ao avaliar os indicadores de acordo com suas faixas e valores na escala 

do barômetro, podemos perceber que, dos 20 indicadores apresentados para a 

dimensão do bem-estar humano, dois estão na faixa de desempenho 

insustentável, representados pela cor vermelha; sete estão na faixa de 

desempenho potencialmente insustentável, representados pela cor rosa; dois 

estão na faixa de desempenho intermediária, representados pela cor amarela; 

cinco estão na faixa de desempenho potencialmente sustentável, 

representados pela cor azul; e, quatro estão na faixa de desempenho 

sustentável, representados pela cor verde. Ou seja, menos da metade dos 

indicadores para esta dimensão se encontram nos dois melhores 

desempenhos, evidenciando-se que ainda há muito a ser melhorado nesse 

subsistema, pois o ideal seria que estes 20 indicadores estivessem nestas 

classes. 

Dentro da faixa de desempenho insustentável, ainda é possível destacar 

o valor obtido para os indicadores Grau de urbanização (%) e PIB per capita 

(R$), pois tanto um quanto o outro não chegam nem à metade do valor 

relacionado à faixa, que vai de 0 a 20. 
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Tabela 7: (continua...) VR do Município de Pelotas, faixa equivalente na EDM e EDB para a dimensão bem-estar humano 

Indicadores VR 

Escala de Desempenho do Barômetro (EDB) 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 -100 

Escala de Desempenho Municipal (EDM) 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de 

baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de 

melhor 

desempenho 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

d
e

m
o
g

rá
fi
c
o
s
 

Esperança de vida ao nascer (anos) 75,64    63,07  

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil hab./ano) 7,98   47,28   

Grau de urbanização (%) 93,27 7,12     

Taxa Média Anual de crescimento populacional 

(2000/2010) (%) 
0,16     96,24 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

e
d

u
c
a

ç
ã
o
 

Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos 

mais de idade (%) 
4,12     83,46 

Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais 

de idade com 11 anos ou mais de estudo (%) 
54,1    67,80  

Índice de desenvolvimento da educação básica 3,5  22,86    

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

e
c
o

n
ô

m
ic

o
s
 

Rendimento per capita (R$) 894  39,24    

PIB per capita (R$) 19.464 5,07     

Índice de Gini da distribuição do rendimento 

mensal 
0,54  40,91    

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 16,32    75,89  
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Tabela 7: (continuação...) VR do Município de Pelotas, faixa equivalente na EDM e EDB para a dimensão bem-estar humano 

Indicadores VR 

Escala de Desempenho do Barômetro (EDB) 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 -100 

Escala de Desempenho Municipal (EDM) 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de 

baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de 

melhor 

desempenho 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

in
ju

s
ti
ç
a

 s
ó

c
ia

s
 Taxa de trabalho infantil (%) 6,46     93,11 

Relação entre rendimento de pessoas de cor preta ou 

pardo /branco (%) 

59,64 

 38,73    

Relação entre rendimento de mulheres/homens (%) 67,75   52,12   

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 s

a
ú

d
e

 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de saúde (%) 23  23,00    

Mortalidade Infantil (p/ 1000 nascidos) 12,39    62,89  

Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.) 3,93  24,46    

Número de estabelecimento de saúde (por 1000 hab.) 0,5  30,43    

In
d

ic
a

d
o

re
s
 d

e
 

s
e

g
u

ra
n

ç
a

 

Taxa de homicídios por 100.000 hab. 
35,03 

   69,56  

Coeficiente de mortalidade por acidente de transporte 

(por 100.000 habitantes) 

24,07 
    93,14 
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Tabela 8: VR do Município de Pelotas, faixa equivalente na EDM e EDB para a dimensão bem-estar ecológico 

Indicadores VR 

Escala de Desempenho do Barômetro (EDB) 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

Escala de Desempenho Municipal (EDM) 

Faixa de pior 

desempenho 

Faixa de 

baixo 

desempenho 

Faixa de 

desempenho 

intermediário 

Faixa de alto 

desempenho 

Faixa de 

melhor 

desempenho 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

s
a

n
it
á

ri
o
s
 

Domicílios com esgotamento sanitário por redes de 

esgotos (%) 
48   47,98   

Casas sem serviços de abastecimento de água (%) 5,61     93,97 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva 

urbana (%) 
60   58,68   

Domicílios com coleta de lixo (%) 97,31     97,01 

In
d

ic
a

d
o

re
s
 

d
e

 s
a

ú
d

e
 

a
m

b
ie

n
ta

l 

Número de doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado (para 100.000 hab.) 
285,75    66,23  
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Número de focos de calor (focos por 1000 hectares) 0,44     91,72 

RPPN (% em área) 0,041 1,17     

Unidades de Conservação (% em área) 0 0     
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Índice de Dependência das Atividades 

Potencialmente Poluidoras da Indústria (INDAPP-I) 
0,6  40,00    

Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) 0,62     95,27 

Índice de perdas na distribuição de água (%) 48,84  40,31    



63 

Para os indicadores Índice de desenvolvimento da educação básica, 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de saúde (%) e Número de leitos 

para internação (por 1000 hab.), os quais estão dentro da faixa de desempenho 

potencialmente insustentável, deve-se ter cautela, visto que todos estão 

extremamente próximos da faixa insustentável.  

Em relação à faixa de desempenho intermediária, os indicadores de 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil hab./ano) e Relação entre rendimento 

de mulheres/homens (%) estão praticamente na metade tanto para o valor da 

faixa quanto da escala do barômetro em si. Já, o Índice de Gini da distribuição 

do rendimento mensal por pouco não se encontra nesta faixa de desempenho, 

visto que seu valor na escala do barômetro é 40,91. 

Para os indicadores pertencentes às duas últimas faixas de melhor 

desempenho, devemos destacar os índices da Razão 10% mais ricos / 40% 

mais pobres, Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais de idade com 11 

anos ou mais de estudo (%), Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos 

mais de idade (%), Taxa de trabalho infantil (%), Coeficiente de mortalidade por 

acidente de transporte (por 100.000 habitantes), os quais apresentam valores 

prósperos na escala do barômetro. 

Já ao avaliar os indicadores de acordo com suas faixas e valores na 

escala do barômetro para a dimensão do bem-estar ecológico, podemos 

perceber que, dos 11 indicadores, dois estão na faixa de desempenho 

insustentável; dois estão na faixa de desempenho potencialmente 

insustentável; dois estão na faixa de desempenho intermediária; um está na 

faixa de desempenho potencialmente sustentável; e quatro estão na faixa de 

desempenho sustentável. Ou seja, apesar de termos uma boa 

representatividade dos indicadores nos dois melhores desempenhos, ainda sim 

o melhor seria que todos se encontrassem nessas condições de 

potencialmente sustentáveis e sustentáveis. 

Dessa forma, os indicadores que estão na faixa de desempenho 

insustentável são representados pelo tema de cobertura vegetal, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e as Unidades de Conservação, no 

qual os valores não chegam nem a cinco na escala do barômetro, ou seja, 

muito ruins.  
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O Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da 

Indústria (INDAPP-I) e o Índice de perdas na distribuição de água (%) 

encontram-se na faixa de desempenho potencialmente insustentável, 

entretanto, estão muito próximos da faixa intermediária, o que, mesmo ainda 

não sendo o melhor desempenho, representa uma possível troca na escala 

futuramente. 

Quanto aos indicadores da faixa de desenvolvimento intermediários, 

Domicílios com esgotamento sanitário por redes de esgotos (%) está precário, 

visto que é essencial não só para suprir a demanda básica sanitária, bem como 

na saúde ambiental. Entretanto, vale ressaltar que o indicador de Taxa de 

cobertura do serviço de coleta seletiva urbana (%) está próximo da faixa de 

desenvolvimento potencialmente sustentável. 

Com relação às faixas de desenvolvimento potencialmente sustentável e 

sustentável, os indicadores Casas sem serviços de abastecimento de água 

(%), Domicílios com coleta de lixo (%), Índice de Potencial Poluidor da Indústria 

(INPP-I), Número de doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado (para 100.000 hab.) e Número de focos de calor (focos por 1000 

hectares), encontram-se com desempenhos excelentes. Entretanto, ressalta-se 

que é necessário, não apenas manter a qualidade destes indicadores, bem 

como procurar melhorar os níveis dos outros que se encontram em escalas 

inferiores, de maneira a manter a equidade do desenvolvimento. 

Deve-se ressaltar que os indicadores Número de doenças relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado (para 100.000 hab.) e Número de focos 

de calor (focos por 1000 hectares) estão sendo comparados aos valores 

inferiores e superiores obtidos das Unidades da Federação, ao invés de serem 

comparados com os limites inferior e superior derivados destes indicadores 

para o pior e o melhor município do RS. De forma geral, os resultados obtidos 

para estes indicadores serão amenizados, pois o valor de referência de Pelotas 

é comparado com a média resultante para cada Estado. 

Em termos de sustentabilidade, bem como qualidade de vida, buscou-se 

fazer uma análise de acordo com a classe de sustentabilidade obtida para cada 

indicador, conforme é possível observar de maneira mais clara na tabela 9.  
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Tabela 9: Escala de Desempenho do Barômetro de acordo com cada indicador 

 
Temas Indicador 

Escala do 

Barômetro 

B
E

H
 

Demográficos 

Esperança de vida ao nascer (anos) 
Potencialmente 

Sustentável 

Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil hab./ano) Intermediária 

Grau de urbanização (%) Insustentável 

Taxa Média Anual de crescimento populacional (2000/2010) 

(%) 
Sustentável 

Educação 

Taxa de Analfabetismo das pessoas de 15 anos mais de 

idade (%) 
Sustentável 

Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais de idade 

com 11 anos ou mais de estudo (%) 

Potencialmente 

Sustentável 

Índice de desenvolvimento da educação básica 
Potencialmente 

Insustentável 

Econômicos 

Rendimento per capita (R$) 
Potencialmente 

Insustentável 

PIB per capita (R$) Insustentável 

Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal 
Potencialmente 

Insustentável 

Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 
Potencialmente 

Sustentável 

Injustiça 

social 

Taxa de trabalho infantil (%) Sustentável 

Relação entre rendimento de pessoas de cor preta ou 

pardo/branco (%) 

Potencialmente 

Insustentável 

Relação entre rendimento de mulheres/homens (%) Intermediária 

Saúde 

Pessoas com 60 anos ou mais com plano de saúde (%) 
Potencialmente 

Insustentável 

Mortalidade Infantil (p/ 1000 nascidos) 
Potencialmente 

Sustentável 

Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.) 
Potencialmente 

Insustentável 

Número de estabelecimento de saúde (por 1000 hab.) 
Potencialmente 

Insustentável 

Segurança 

Taxa de homicídios por 100.000 hab. 
Potencialmente 

Sustentável 

Coeficiente de mortalidade por acidente de transporte (por 

100.000 habitantes) 
Sustentável 

B
E

E
 

Sanitários 

% de domicílios com esgotamento sanitário por redes de 

esgotos 
Intermediária 

% de casas sem serviços de abastecimento de água Sustentável 

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva urbana (%) Intermediária 

Domicílios com coleta de lixo (%) Sustentável 

Saúde 

ambiental 

Número de doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado (para 100.000 hab) 

Potencialmente 

Sustentável 

Cobertura 

vegetal 

Número de focos de calor (focos por 1000 hectares) Sustentável 

RPPN (% em área) Insustentável 

Unidades de Conservação (% em área) Insustentável 

Consumo e 

produção 

sustentável 

Índice de Dependência das Atividades Potencialmente 

Poluidoras da Indústria (INDAPP-I) 

Potencialmente 

Insustentável 

Índice de Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I) Sustentável 

Índice de perdas na distribuição de água (%) 
Potencialmente 

Insustentável 
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Embora Pelotas tenha um grande potencial de áreas verdes que 

poderiam ser preservadas, contamos apenas com a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Pontal da Barra, conforme mostra o Apêndice B, 

não existindo nenhuma Unidade de Conservação, de acordo com o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), o qual é o órgão responsável 

pelas Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais e particulares 

criadas no território do Estado do Rio Grande do Sul, o que faz com que estes 

indicadores tenham índice próximo a zero, muito baixo (insustentável). 

Deve-se ressaltar que estas áreas protegidas, apresentam a função de 

manter os recursos naturais e a biodiversidade, conservando a diversidade 

genética das espécies de plantas e animais locais, regularizando o clima, o 

abastecimento de cursos d’água, a garantia de bem-estar social, a proteção de 

lugares de grande beleza, ou seja, desempenhando um papel fundamental no 

desenvolvimento da qualidade de vida e ambiental (BENSUSAN, 2006). Além 

de ser um espaço que proporciona a realização de diversas atividades de 

educação ambiental, sendo esta uma das maneiras mais eficazes de garantir a 

qualidade ambiental local. 

Já com relação ao Número de focos de calor (focos por 1000 hectares), 

que fornecem os possíveis pontos de queimadas, o índice encontra-se 

sustentável, visto que o número de focos encontrados para o município é 

pequeno. O monitoramento dos focos de calor pode ser realizado diariamente 

através do Portal do Monitoramento de Queimadas e Incêndios do INPE. 

Outro tema preocupante é o da demografia, que apresenta índice 

insustentável para o indicador Grau de urbanização (%), o qual levanta 

problemas relacionados às questões de processos de falta de planejamento, 

gestão e avaliação de políticas públicas, como, por exemplo, ocupações 

irregulares, adequação e funcionamento das redes de serviços sociais e da 

infraestrutura urbana da cidade, ou seja, de grande importância para as três 

dimensões da sustentabilidade. 

Quanto ao indicador de Mortalidade Geral (nº de óbitos por mil 

hab./ano), a região de sustentabilidade se encontra na escala intermediária, 

podendo estar associado às baixas condições socioeconômicas ou a elevada 

proporção de pessoas idosas na população total. 
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Para os outros dois indicadores - Esperança de vida ao nascer (anos) e 

Taxa Média Anual de crescimento populacional (2000/2010) (%) – o índice 

apresenta-se potencialmente sustentável e sustentável, respectivamente.  

Desta forma, a Taxa Média Anual de crescimento populacional 

(2000/2010) (%) reduziu relativamente quando comparado com a década 

anterior, na qual a taxa média de crescimento era de 1,17% ao ano. Deve-se 

ressaltar que essa taxa é influenciada pela dinâmica da natalidade, da 

mortalidade e das migrações, vindo ao encontro ao resultado obtido na 

mortalidade geral. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), a 

Esperança de vida ao nascer (anos) é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). No Município de Pelotas, a esperança de vida ao nascer cresceu em 

uma taxa de aproximadamente 4% na última década, passando de 72,7 anos, 

em 2000, para 75,64 anos, em 2010, o que revela um certo progresso na 

condição de vida e de saúde da população, como nos serviços de saneamento 

ambiental, índice de violência, poluição, serviços de saúde. 

Na dimensão econômica, representada pelo tema Econômico, o 

Município de Pelotas se encontra no limbo entre a situação potencialmente 

insustentável e intermediária, apresentando para os indicadores de 

Rendimento per capita (R$), PIB per capita (R$) e Índice Gini da distribuição do 

rendimento mensal, situações desfavoráveis na escala de desempenho do 

barômetro. 

Em 2014, o Município de Pelotas contribuiu com 1,9% do PIB estadual, 

estando na 10º posição dos 497 municípios do Estado, entretanto, quando é 

distribuído o PIB pela quantidade de habitantes local – PIB per capita (R$) - o 

município passa para 360° posição, devido ao fato de que o município não tem 

perfil industrial e agrícola, seu forte é o setor terciário, representando 83,79% 

do valor adicionado bruto do município. As atividades do setor terciário, 

representadas pelo comércio e serviço, não agregam grandes riquezas ao 

município e assim, aos habitantes, pois oferecem pequenos salários. 

Desta forma, muitos autores criticam a utilização do PIB per capita como 

um indicador de qualidade de vida, posto que, nem sempre os habitantes da 



68 
 
cidade se beneficiam de um aumento na produção local, ou seja, o PIB per 

capita pode aumentar enquanto os cidadãos ficam mais pobres, pois o mesmo 

não considera o nível de desigualdade de renda de uma sociedade. Além do 

mais, o produto interno bruto não considera os impactos ambientais causados 

à sociedade e ao meio ambiente. 

O índice Gini foi utilizado para medir o grau de concentração de renda, 

representando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos, o qual apresentou um valor potencialmente insustentável para Pelotas, 

devido à desigualdade de renda no município ser elevada. Entretanto, quando 

analisada a Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres, medida do grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 

per capita, apresenta um índice potencialmente sustentável.  

O problema referente à má distribuição de renda entre a população do 

Município de Pelotas, conforme evidenciado pelos resultados do Barômetro de 

Sustentabilidade, gera um processo de exclusão relacionado à moradia, 

educação, emprego, saúde, ou seja, vai muito além de apenas uma questão 

econômica.  

Para o tema da Educação, cujo índice da subdimensão é intermediária, 

a Taxa de Analfabetismo das Pessoas com mais de 15 anos de idade no 

município é considerada sustentável, diminuiu aproximadamente 35% na última 

década, passando de 6,3% para 4,1%. Em relação à escolaridade da 

população adulta (25 anos ou mais) com 11 anos ou mais de estudo, o 

Município de Pelotas encontra-se em índice potencialmente sustentável. Ou 

seja, estes indicadores refletem diretamente na forma como o cidadão interage 

dentro da sociedade, pois a educação é uma atividade social, política e 

econômica, fazendo com que essas pessoas possuam maior discernimento 

quanto às influências que podem causar ou não ao meio em que vivem.  

Já, a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

referente ao ano final (8ª série – 9º ano) aponta um desempenho 

potencialmente insustentável, uma vez que não se conseguiu alcançar as 

metas projetadas para o município (4.5 para o ano de 2015), apresentando 

resultados inferiores à média brasileira e gaúcha, tanto nas escolas estaduais 

quanto na rede municipal. 
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Desta forma, as escolas do município devem rever a maneira como 

trabalham com seus alunos, buscando melhores formas de ensino-

aprendizagem, reduzindo esta realidade distante da meta ideal. Salienta-se que 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (HADDAD, 2008) estabelece como 

meta que em 2021 o Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

O Município de Pelotas possui um grande capital natural, mas o uso 

destes recursos, conforme apresentado no tema consumo e produção 

sustentável, é intermediária.  

Os níveis de perda de água do município estão acima da meta 

estipulada no Plano Nacional de Saneamento Básico – 35% para a região Sul 

no ano de 2010 -, apresentando índice potencialmente insustentável para o 

indicador proposto (BRASIL, 2013).   

As perdas na distribuição de água, segundo a PLANSAB (2013), 

preveem que, mesmo considerando a parcela referente às perdas por 

faturamento, devem atingir níveis entre 29 e 33%, exigindo dos prestadores 

esforços para que se possa combater esse desperdício que atinge tanto a 

dimensão econômica, como social e ambiental. Isto pode ser feito por meio de 

gerenciamento do controle de perdas baseados no conhecimento do sistema, 

indicadores de desempenho e metas preestabelecidas, aumentar o índice de 

hidrometração dos diversos sistemas e utilizar hidrômetros de maior precisão, 

por exemplo.  

No Brasil, aproximadamente 83% da população é atendida com 

abastecimento de água tratada, sendo que a cada 100 litros de água coletada e 

tratada, cerca de 37% é perdida, seja com vazamentos, roubos e ligações 

clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no consumo de água 

(TRATA BRASIL, 2015). 

Quanto ao Índice de Dependência das Atividades Potencialmente 

Poluidoras da Indústria (INDAPP-I), o Município de Pelotas está potencialmente 

insustentável, posto que, o setor industrial pelotense pelo valor acrescentado 

bruto (VAB) da indústria é composto de 24,2% de indústrias de alto potencial 

poluidor, 72,4% de indústrias de médio potencial poluidor e 3,4% de indústrias 

de baixo potencial poluidor. Deve-se ressaltar que uma atividade é dita 



70 
 
potencialmente poluidora quando utiliza intensamente os recursos naturais, 

causando degradação ambiental de forma direta ou indireta, como, por 

exemplo, a capacidade de geração de despejos e/ou efluentes, resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas e ruídos. 

Entretanto, quando comparado à magnitude do impacto do município 

sobre o potencial poluidor total do Estado, representado pelo Índice de 

Potencial Poluidor da Indústria (INPP-I), pode-se perceber que o município é 

sustentável, pois este leva apenas em consideração as indústrias de alto 

potencial poluidor. 

No tema Injustiça social, a subdimensão encontra-se potencialmente 

sustentável, apresentando índice sustentável para a Taxa de Trabalho infantil 

(%). Entretanto, apesar de se encontrar na faixa sustentável, ainda existem 

crianças que, ao invés de estarem no ambiente escolar, estão trabalhando, 

corroborando com o resultado obtido pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), devido aos danos causados psicologicamente e 

fisicamente às mesmas. O trabalho infantil traz uma ilusão de aumento de 

qualidade de vida, entretanto, os impactos causados pela exploração do 

trabalho infantil vão muito além do instinto de sobrevivência, são problemas 

psicossociais que essa criança apresentará ao longo de sua vida. 

Portanto, o Município de Pelotas deve desenvolver mais debates sobre o 

tema trabalho infantil, seja através de palestras, seminários, programas 

vinculados às instituições escolares, que abordem a importância desta questão 

na sociedade, suas consequências que constituem um problema econômico, 

social, coletivo e que envolve a saúde pública. 

Outra questão é a desigualdade de renda entre os homens e as 

mulheres que, segundo os dados da Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE 

(SIS, 2015), no ano de 2015, reduziu relativamente se comparado com o ano 

anterior. No entanto, o rendimento das mulheres se equipara a 76% do 

rendimento dos homens, realidade não muito diferente do município, que tem 

como relação 67,75%, encontrando-se em uma faixa intermediária na escala 

do barômetro. 

O indicador mais preocupante neste tema é em relação ao rendimento 

de pessoas de cor preta ou parda/branca (%), no qual o índice apresenta-se 
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potencialmente insustentável, visto que as pessoas de cor preta ou parda 

ganham aproximadamente três quintos do que as pessoas de cor branca, 

evidenciando um problema de discriminação étnico-racial. 

Para o tema saúde, a subdimensão do índice se encontra 

potencialmente insustentável para três dos quatro indicadores, representando 

uma elevada precariedade no sistema de saúde do Município. 

O Número de leitos p/ internação (por 1000 hab.), apesar de apresentar-

se potencialmente insustentável, se comparado com os municípios do Estado 

do Rio Grande do Sul, atingiu o índice preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes.  

Quando analisado o Número de estabelecimentos de saúde (por 1000 

hab.), percebemos este índice defasado, representando um problema da 

dimensão social e econômica, no momento em que faz com que pessoas se 

exponham, muitas vezes às intempéries do clima para conseguir uma consulta. 

Este indicador, segundo o Ministério da Saúde, vem a contribuir nos processos 

de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas. 

Já, em relação ao indicador de Pessoas com 60 anos ou mais com plano 

de saúde (%), mostra-se em um patamar potencialmente insustentável, o que é 

preocupante, visto que a população idosa vem aumentando. De acordo com os 

dados do IBGE (2010), os idosos representam 15% de toda população do 

município. 

No tema Saúde Ambiental, o indicador Número de doenças relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado (para 100.000 hab.), se apresenta 

potencialmente sustentável, entretanto deve-se perceber a ampla variação na 

sua escala de desenvolvimento municipal, o que pode ter deixado o município 

um pouco acima na escala do Barômetro de Sustentabilidade. Além disto, é 

importante ressaltar que as doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado estão intimamente associadas ao abastecimento de água 

deficiente, ao esgotamento sanitário inadequado, à contaminação por resíduos 

sólidos ou às condições precárias de moradia. No caso do Município de 

Pelotas, conforme o tema do saneamento, todos estes são potencialmente 

sustentáveis. 
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Entretanto, o percentual de domicílios com esgotamento sanitário por 

redes de esgotos apresenta índice intermediário e, se comparado à meta 

estipulada pelo PLANSAB que é de 76% até 2018 e de 81% até 2023, está 

longe de ser sustentável. De todo esgoto gerado em Pelotas, apenas 48% é 

coletado e deste, 40% é tratado, ou seja, o nível total de coleta e de tratamento 

de esgoto sanitário do município é 19,2%. 

O tema segurança foi o único subsistema que apresentou-se 

sustentável, estando potencialmente sustentável para o indicador de 

Porcentagem de homicídios por 100.000 hab. e, sustentável para o Coeficiente 

de mortalidade por acidente de transporte (por 100.000 habitantes). Entretanto, 

apesar desta boa qualificação para o tema, acredito que ainda seja precária a 

situação relativa à segurança na cidade de Pelotas, devendo ser 

acrescentados outros indicadores para aumentar o grau de confiança desse 

subsistema. 

Os subsistemas de Saneamento e Segurança são os que mais se 

aproximam da sustentabilidade, segundo os critérios utilizados neste trabalho. 

Entretanto, deve-se levar em conta que estão representados alguns dos “N” 

indicadores de eficiência em saneamento e segurança, bem como, dos 

indicadores demográficos, de educação, econômicos, de injustiça social, de 

saúde, de saúde ambiental, de cobertura vegetal e de consumo e produção 

sustentável. 

Desta forma, todos os valores dos 31 indicadores municipais na escala 

do barômetro foram agregados em subdimensões (temas) e, logo após, para 

os subsistemas do “bem-estar humano” e “bem-estar ecológico”, conforme 

apresentado na tabela 10. 

Quando avaliado as subdimensões dos piores resultados encontrados 

em Pelotas são listados em primeiro lugar os indicadores de cobertura do solo 

(30,96), seguido dos indicadores de saúde (35,20) e os econômicos (40,28). 

Dessa forma, percebe-se falhas no sistema de gestão do município em ambos 

índices de bem-estar, pertencendo às três dimensões da sustentabilidade: 

econômica, social e ambiental. 
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Tabela 10: Valores da Escala do Barômetro para subdimensões e subsistemas 

 Subsistema “Bem-estar Humando” 

  ISD BEH 

S
u
b

d
im

e
n
s
õ

e
s
 Indicadores demográficos 53,43 

54,93 

Indicadores de educação 58,04 

Indicadores econômicos 40,28 

Indicadores de injustiça social 61,32 

Indicadores de saúde 35,20 

Indicadores de segurança 81,35 

 Subsistema “Bem-estar Ecológico” 

  ISD BEE 

S
u
b

d
im

e
n
s
õ

e
s
 Indicadores sanitários 74,41 

57,53 

Indicadores de saúde ambiental 66,23 

Indicadores de cobertura vegetal 30,96 

Indicadores de consumo e produção 

sustentável 
58,53 

ISD – Índice para cada subdimensão; BEH – Índice Bem Estar Humano;  

BEE – Índice Bem Estar Ecológico. 

 

Representados no gráfico bidimensional do Barômetro de 

Sustentabilidade Municipal, estes índices revelam a situação de 

sustentabilidade do Município de Pelotas, que é intermediária, embora próxima 

da condição potencialmente sustentável, conforme demonstrado na figura 7. 

 
Figura 7: Barômetro de Sustentabilidade Municipal - Pelotas, referente ao ano de 2017. 
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Conforme a tabela 2, relembrando, as regiões de sustentabilidade 

seguem a ordem de insustentável, potencialmente insustentável, intermediária, 

potencialmente sustentável e sustentável, respectivamente.  

Para uma melhor ponderação, quanto ao Município de Pelotas estar ou 

não numa escala relativamente sustentável, como parâmetro de comparação, 

foram plotados os desempenhos do Brasil (KRONEMBERGER, 2008) e do 

estado do Rio Grande do Sul (DALCHIAVON; BAÇO; MELLO, 2017), embora, 

deva-se ressaltar, não possam ser comparados diretamente, pois decorrem de 

conjuntos de indicadores diferentes, o que influencia na variação dos 

resultados de bem-estar humano e bem-estar ecológico. 

O Município de Pelotas, quando comparado com o Brasil, se encontra 

em uma melhor situação sustentável, entretanto, quando vai se restringindo a 

escala do Estado, percebe-se uma defasagem em seu resultado, tanto na 

dimensão do bem-estar humano, quanto ecológico. 

Desta forma, a metodologia do Barômetro de Sustentabilidade para 

avaliação da sustentabilidade parece ser influenciada pela quantidade de 

indicadores utilizadas para caracterizar o local de interesse, ou seja, quanto 

mais indicadores são incorporados, mais confiável ou representativo tende a 

ser o resultado da localidade trabalhada.  

Além disso, deve se considerar a grande influência dos limites do valor 

de referência, o qual pode ter ampla interferência nos resultados obtidos, ou 

seja, quanto mais restritiva a área de estudo da localidade, mais robustos serão 

os resultados obtidos no Barômetro da Sustentabilidade. 
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5 Conclusões 

 

A partir do trabalho realizado, pode-se concluir que a qualidade 

ambiental do Município de Pelotas está na escala intermediária do Barômetro 

de Sustentabilidade para ambos os subsistemas, de bem-estar humano e bem-

estar ecológico. Entretanto, quando avaliados individualmente, percebe-se que 

um terço dos indicadores ainda está na escala de potencialmente insustentável 

a insustentável, ou seja, ainda há muito a ser melhorado nas dimensões da 

sustentabilidade ambiental.  

Esta defasagem pode ser evidenciada através das metas estabelecidas 

pelos órgãos governamentais, as quais são baseadas em princípios básicos 

que a população deve ter, onde, na sua grande maioria, o Município de Pelotas 

está longe de alcançar. Exemplos disto, são as metas não alcançada para o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Perda de distribuição 

de água e Percentual de domicílios com esgotamento sanitário por redes de 

esgotos.  

Os indicadores de sustentabilidade ambiental devem representar todos 

os setores presentes em uma sociedade, a fim de promover uma reflexão 

sobre o significado do desenvolvimento sustentável, bem como a continuidade 

e manutenção da qualidade ambiental local, contribuindo com o processo de 

conscientização da gestão do poder público do Município, visto que sua 

conduta reflete direta e indiretamente nos problemas de sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental. 

Ressalta-se que os dados dos indicadores trabalhados são, em sua 

grande maioria, do censo do IBGE do ano de 2010. Dessa forma, para futuros 

estudos recomenda-se aplicar a metodologia do Barômetro de Sustentabilidade 

com dados mais recentes para o Município de Pelotas, de modo a alcançar um 

resultado de desenvolvimento de sustentabilidade mais próximo da realidade 

local e atual. Adicionalmente, a inserção de novos indicadores, como por 

exemplo, sobre o tema da poluição do solo, pode ser uma boa estratégia para 

melhor identificar o nível de sustentabilidade desta dimensão tão importante 

para avaliar a qualidade ambiental de um determinado local. 
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Apêndice A – Forma de obtenção dos Indicadores locais 

 
Indicadores Forma de obtenção 

Esperança de vida ao 

nascer (anos) 
Direta 

Mortalidade Geral (nº 

de óbitos por mil 

hab./ano) 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
)

 

Grau de urbanização 

(%) 
(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 

Taxa Média Aual de 

crescimento 

populacional 

(2000/2010) (%) 

[( √
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 )

𝑛

− 1] × 100 

n = número de anos no período 

População final e inicial referente ao período considerado. 

Taxa de 

Analfabetismo das 

pessoas de 15 anos 

mais de idade (%) 

Direta 

Porcentagem de 

pessoas com 25 anos 

ou mais de idade com 

11 anos ou mais de 

estudo (%) 

Somatório das pessoas com 25 ou mais de idade com 

fundamental completo e médio incompleto, médio completo 

e superior incompleto e, superior completo (representando 

os 11 anos ou mais de estudo) dividido pelo total de 

pessoas com 25 anos ou mais de idade. 

Índice de 

desenvolvimento da 

educação básica 

Direta 

Rendimento per capita 

(R$) 
Direta 

PIB per capita (R$) Direta 

Índice de Gini da 

distribuição do 

rendimento mensal 

Direta 

Razão 10% mais ricos 

/ 40% mais pobres 
Direta 
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Indicadores Forma de obtenção 

Taxa de trabalho 

infantil (%) 
Direta 

Relação entre 

rendimento de 

pessoas de cor 

preta ou 

pardo/branco (%) 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠
× 100 

Relação entre 

rendimento de 

mulheres/homens 

(%) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑚
× 100 

Pessoas com 60 

anos ou mais com 

plano de saúde (%) 

(
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎

∑ 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 60 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠
) × 100 

Mortalidade Infantil 

(p/ 1000 nascidos) 
Direta 

Número de leitos p/ 

internação (por 

1000 hab.) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000 )
 

Número de 

estabelecimento de 

saúde (por 1000 

hab.) 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎ú𝑑𝑒

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000 )
 

Taxa de homicídio 

por 100 000 hab. 

Ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 − 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠õ𝑒𝑠

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100 000 )
 

Coeficiente de 

mortalidade por 

acidente de 

transporte (por 

100.000 habitantes) 

Ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 − 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100 000 )
 

Domicílios com 

esgotamento 

sanitário por redes 

de esgotos 

Direta 
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Indicadores Forma de obtenção 

Casas sem 

serviços de 

abastecimento de 

água 

100 − Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

Taxa de cobertura do 

serviço de coleta 

seletiva urbana (%) 

Direta 

 
Domicílios com coleta 

de lixo (%) 
Direta 

Número de doenças 

relacionadas ao 

saneamento 

ambiental inadequado 

(para 100.000 hab.) 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑅𝑆𝐴𝐼

(
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

100 000 )
 

DRSAI= doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado 

Número de focos de 

calor (%) 

(
𝐹𝑜𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
) × 100 

Os focos de calor são referentes ao ano de 2016. 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 
(

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑅𝑃𝑃𝑁

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
) × 100 

Unidades de 

Conservação (% por 

área) 

(
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
) × 100 

Índice de 

Dependência das 

Atividades 

Potencialmente 

Poluidoras da 

Indústria (INDAPP-I) 

Direta 
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Indicadores Forma de obtenção 

Índice de Potencial 

Poluidor da Indústria 

(INPP-I) 

Direta 

Índice de perdas na 

distribuição de água 

(%) 

Direta 
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Apêndice B – Reserva Particular do Patrimônio Natural Pontal da Barra, Pelotas - RS 

 

 


