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Resumo 

As pressões deflagradas pelo homem impactam a sustentabilidade dos corpos 
hídricos e aceleram o processo de degradação e escassez. Isto vem se intensificando com o 
passar do tempo e incremento das necessidades humanas. O conceito de desenvolvimento 
sustentável surgiu em meados da década de 1980 visando o equilíbrio entre o crescimento 
econômico, a equidade social e a preservação ambiental. Para melhor identificação dos 
problemas ambientais os indicadores de sustentabilidade são fundamentais por sintetizar e 
auxiliar o processo de tomada de decisão. Os indicadores de pressão se referem aos 
fenômenos que causam os problemas urbano-ambientais, e fazem parte da Matriz PEIR 
(Pressão, Estado, Impacto e Resposta), cujos atributos caracterizam as variáveis que melhor 
refletem a sustentabilidade. Nesse sentido, o presente trabalho discute a aplicação de 
indicadores de Pressão ambiental. Foram formulados indicadores de pressão no contexto da 
matriz PEIR como subsídio à avaliação de sustentabilidade dos recursos hídricos para a 
cidade de Rio Claro – SP  

 

Palavras-chave: indicador de sustentabilidade, sustentabilidade, recursos hídricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Aluna do curso de graduação em geografia da UNESP/Campus de Rio Claro.  
Bolsista FAPESP processo 08/51443-1 
2 Professor do curso de graduação em geografia da UNESP/Campus de Rio Claro. 



 2

Introdução 

 

O processo acelerado de urbanização ocorrido no Brasil nas últimas décadas não 

acompanhou a capacidade de adaptação ambiental. A expansão irregular em áreas de 

mananciais, o aumento na produção de efluentes sanitário, pluvial e industrial despejado em 

bacias hidrográficas, a impermeabilização do solo devido à colocação de asfalto e concreto 

com aumento no escoamento superficial e o desvio e construção de canais são algumas das 

principais causas dos prejuízos ambientais. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surge na década de 80 como um novo 

paradigma em resposta aos desequilíbrios ambientais até então colocados. Visa não apenas o 

crescimento econômico, mas também a equidade social e a preservação ambiental.  

A água, como recurso finito e indispensável à vida, é uma das prioridades nos debates 

de sustentabilidade ambiental. Dado o aumento pela demanda e seu uso indiscriminado, 

diminuindo sua quantidade e qualidade, a sociedade civil e os governos buscam formas de 

atenuar os impactos das atividades humanas nos corpos hídricos.  

Os Indicadores são capazes de transmitir o conhecimento de forma simplificada de 

algo relevante para a sociedade, sendo imprescindível como fonte de informações para a 

gestão ambiental das cidades. Desta forma os indicadores de sustentabilidade refletem se um 

dado local possui ou não características ambientais desejáveis. Por isso a utilização de 

indicadores de sustentabilidade é necessária durante o processo de avaliação ambiental, 

sobretudo em relação aos recursos hídricos. 

 

           O conceito de desenvolvimento sustentável 

 A visão predominante até meados do século passado considerava o desenvolvimento 

como sinônimo de crescimento econômico. Isto acarretou diversas transformações no cerne 

das sociedades, com exacerbado aumento nas desigualdades sociais e problemas de cunho 

ambiental.  

A progressiva deterioração das condições de existência necessárias à maior parte da 

população e da crescente pressão da degradação ambiental gerou uma forte insatisfação por 

parte de cientistas e pesquisadores (MONTIBELLER, 2001). Os estudiosos começam a se 

conscientizar de que a degradação ambiental não deve ser vista como um fator dissociado das 

questões de caráter econômico, social e ainda cultural, pois as contradições existentes entre as 

relações sociais levam cada vez mais a um agravamento da crise ambiental.  



 3

Em 1972 o Relatório sobre os limites do crescimento foi publicado pelo Clube de Roma, 

órgão não governamental que reúne cientistas e líderes políticos para discutir as mudanças 

globais. O estudo rompeu com a idéia de ausência de limites na exploração dos recursos 

naturais e alertou para o fato de que a humanidade teria, obrigatoriamente, de modificar o 

modelo econômico então praticado, baseado no consumo exacerbado e altamente concentrado 

em poucas nações. 

Um ano depois surgiu o conceito de ecodesenvolvimento, introduzido por Maurice 

Strong e difundido por Ignacy Sachs. Veio como crítica ao modelo economicista de 

desenvolvimento vigente até então, que privilegiava o crescimento econômico em detrimento 

dos recursos naturais.  

O termo foi mais tarde substituído pelo de desenvolvimento sustentável. Em 1987 o 

conceito foi consolidado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, formado pela Organização das Nações Unidas (ONU), através do relatório 

Nosso Futuro Comum, comumente chamado Relatório Bruntland. Segundo este documento, 

desenvolvimento sustentável contém a seguinte definição: desenvolvimento que responde às 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de 

satisfazer suas próprias necessidades (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - CMMAD, 1988).   

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 

no Rio de Janeiro em 1992 teve como objetivo não apenas buscar a preservação ambiental, 

mas também o equilíbrio entre o crescimento econômico, equidade social e preservação 

ambiental. A Agenda 21, documento produzido pela Conferência, aborda com prioridade a 

questão do desenvolvimento sustentável. 

Desenvolvimento sustentável pode ser entendido como um processo de melhoria das 

condições de vida (de todos os povos), enquanto minimize o uso de recursos naturais, 

ocasionando um mínimo de distúrbios ou desequilíbrios ao ecossistema (RATTNER, 1994). 

Ele só é percebido ao longo do tempo, pois a sustentabilidade de um sistema é evidenciada 

apenas em momento futuro (VAN BELLEN, 2006). Além disso, o nível de sustentabilidade é 

variado e é mais forte quanto menor for a exploração indiscriminada dos recursos.  

 

Sustentabilidade e recursos hídricos 

A água é um bem limitado, fundamental para existência da vida e para o 

desenvolvimento das sociedades. Por isso seu uso irracional acarreta perda de qualidade ou 

ainda escassez. Isso afeta direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da 
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população; as atividades sociais e econômicas; a fauna e a flora; as condições estéticas e 

sanitárias do meio; e a qualidade dos recursos ambientais (BORSOI; TORRES, 1977). 

O Brasil possui água doce em abundância e sua disponibilidade em relação ao planeta é 

de cerca de 10% (TUCCI et al, 2006). Entretanto, sua distribuição em relação à densidade 

populacional é desigual. Na região Norte há menor concentração populacional e encontra-se a 

maior disponibilidade hídrica. Nas outras regiões verifica-se maior demanda aliada a menor 

oferta. Na região Sudeste o crescimento da urbanização, a ampliação do parque industrial e a 

intensificação das atividades agrícolas, aumentaram os custos do tratamento, tornando a água 

tratada um bem extremamente caro (TUNDISI, 2003). 

As sociedades utilizam os recursos hídricos para múltiplos fins: agricultura, 

abastecimento urbano, hidroeletricidade, usos industriais, recreação, turismo, pesca, 

navegação e mineração. De acordo com o crescimento das cidades e incremento das 

necessidades humanas estes usos vão crescendo concomitantemente às pressões engendradas 

nos recursos hídricos. “As águas não invadem as cidades, elas é que foram invadidas por 

essas” (BRAGA, 2003, pg. 23). Nota-se que mesmo em países em desenvolvimento as 

populações urbanas consomem mais água per capita e desperdiçam água em maior quantidade 

comparada às populações rurais e ribeirinhas.  

A necessidade em manter os recursos hídricos em quantidade e qualidade adequadas ao 

consumo leva à preocupação para a gestão dos recursos hídricos. A gestão ambiental objetiva 

controlar as intervenções no meio ambiente, elaborando princípios e diretrizes que orientem 

sistemas gerenciais, projetos e planos voltados ao uso, proteção e conservação do meio 

ambiente (LANNA, 1995). 

No Brasil, uma das primeiras ações a este respeito tratou-se da criação, em 1934, do 

Código de águas. Este modelo de gestão visava à distinção entre os usos das águas e sua 

execução competia ao Ministério da Agricultura. Para Borsoi e Torres (1997), tratava-se de 

um modelo burocrático e ineficaz, contendo um vasto conjunto de normas de difícil 

compreensão e muitas vezes conflitantes. 

Apenas em 1997 institui-se a Lei 9433/97 contendo a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os principais 

aspectos encontrados nesta lei tratam-se do gerenciamento a partir de bacias hidrográficas 

pelo Comitê e Agência de Bacia, do estabelecimento da outorga e cobrança pelo uso da água, 

da elaboração dos Planos de Recursos Hídricos e do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos. A partir dela a gestão dos recursos hídricos brasileira possui um caráter 
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descentralizado e participativo, em acordo com outros países do mundo que já possuíam estas 

características.  

 

Indicadores  

Os indicadores são instrumentos científicos capazes de refletir de maneira simplificada 

determinada realidade a partir de dados brutos.  Podem ser tão variados quanto os fenômenos 

considerados, provêm de diferentes fontes e possuem três funções básicas – quantificação, 

simplificação da informação e comunicação. Desta forma são capazes de contribuir à 

percepção dos progressos alcançados e despertar a consciência da população (PERH, 2005). 

A partir das interações entre os indicadores podem ser feitas proposições extremamente 

úteis ao planejamento e a tomada de decisões. “A valorização dos indicadores durante a 

implementação de políticas públicas decorre justamente de sua aplicabilidade à sinalização do 

desenvolvimento, em todas as suas facetas, como o crescimento econômico, o bem-estar 

humano e a qualidade ambiental” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). Desta maneira sua 

utilização é muito difundida para instauração de programas e ações governamentais e para 

avaliações daquelas já existentes. 

Durante a montagem de indicadores, a primeira etapa a seguir corresponde à definição 

do conceito abstrato que se pretende analisar. A partir disso, passa-se à especificação de suas 

dimensões e formas de interpretação, tornando possível de ser indicado de forma quantitativa. 

O próximo passo consiste em buscar estatísticas públicas, vindas de censos, pesquisas 

amostrais, etc. Por fim, as estatísticas disponíveis são computadas e combinadas aos 

indicadores, traduzindo o conceito abstrato em termos quantitativos. (JANUZZI, 2001). 

Os indicadores devem conter determinadas características desejáveis para seu melhor 

desempenho. A seguir encontram-se algumas características essenciais que devem estar 

presentes entre os indicadores: 

 - Comparabilidade nas escalas temporal e local (CORREA; TEIXEIRA, 2008; 

PERH, 2005; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002). Os indicadores devem possuir uma 

padronização para possíveis comparações entre diferentes realidades temporais e espaciais. 

- Preditividade (CORREA; TEIXEIRA, 2008; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002; 

JANUZZI, 2001). Trata-se da habilidade em fornecer informações de advertências e antecipar 

condições e tendências. Avisando assim antes que os problemas se tornem de difícil solução. 

- Fácil compreensão (PERH, 2005; MARZALL; ALMEIDA, 2008; MIRANDA; 

TEIXEIRA, 2002; JANUZZI, 2001). Os indicadores devem ser facilmente compreensíveis 

para análises por todos os interessados (pesquisadores e população em geral). 
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- Relevância (PERH, 2005, MARZALL; ALMEIDA, 2008; MIRANDA; TEIXEIRA, 

2002; JANUZZI, 2001). Os indicadores devem ser pertinentes a descrição do fenômeno 

monitorado. Sua produção e utilização precisam ser significativas à sociedade. 

- Sensibilidade (PERH, 2005; MARZALL; ALMEIDA, 2008; MIRANDA; 

TEIXEIRA, 2002; JANUZZI, 2001). Este critério diz respeito a sua capacidade em reproduzir 

as mudanças do fenômeno estudado se as condições forem alteradas. Está intimamente ligada 

a validade e a transparência do indicador (JANUZZI, 2001). 

- Periodicidade (PERH, 2005; JANUZZI, 2001). É necessário que as informações 

sejam levantadas e processadas regularmente, para acompanhamento e comparação das 

mudanças ocorridas e avaliação do efeito dos programas implementados. 

- Confiabilidade (PERH, 2005; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002; JANUZZI, 2001). 

Refere-se ao emprego de dados e informações de qualidade obtidos em fontes confiáveis. As 

medidas mais confiáveis dizem respeito às realizadas pelas agências públicas, pois são 

coletadas de forma padronizadas, por profissionais qualificados e relativamente estáveis 

(JANUZZI, 2001). Garante que as transformações observadas a partir do indicador no 

decorrer do tempo sejam confiáveis para análises e tomada de decisões. 

- Mensurabilidade (PERH, 2005). É necessário que os indicadores sejam passíveis de 

medição, facilitando sua análise. 

- Acessibilidade e obtenção dos dados (PERH, 2005; MIRANDA; TEIXEIRA, 2002, 

JANUZZI, 2001). Diz respeito a facilidade na determinação dos dados e informações, de 

modo a estarem disponíveis ou que possam ser reunidos rapidamente, sempre que necessário. 

Além disso o custo e o tempo para obtenção devem ser compatíveis com as necessidades de 

aplicação dos indicadores. 

- Permitir enfoque integrado (MARZALL; ALMEIDA, 2008). Necessitam se 

relacionar com outros indicadores, de modo a permitir a análise dessas relações. 

- Transparência (MARZALL; ALMEIDA, 2008; JANUZZI, 2001). A metodologia 

adotada tanto para sua determinação quanto para sua leitura e interpretação deve ser clara e 

objetiva para os observadores.  

- Definição de metas (MIRANDA; TEIXEIRA, 2002). Caracteriza-se em permitir o 

estabelecimento de metas a serem alcançadas. 

- Capacidade de síntese (MIRANDA; TEIXEIRA, 2002). Característica que indica a 

qualidade de transmitir rapidamente uma informação, permitindo acesso aos detalhes, se 

necessário. 
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- Validade (JANUZZI, 2001). O indicador deve ser capaz de refletir o conceito abstrato 

a que o indicador se propõe a medir. Esta característica diz respeito à proximidade existente 

entre o indicador e o fenômeno monitorado, essencial para justificar o emprego de 

determinados dados como indicador.  

Apesar de ser essencial a presença das características acima descritas, é muito rara a 

produção de indicadores contendo todas as propriedades ensejadas. “Esta operação de seleção 

de indicadores é uma etapa delicada, pois não existe uma teoria formal que permita orientá-la 

com estrita objetividade” (JANUZZI, p.31). Entretanto, o referido autor aponta que durante a 

elaboração dos indicadores algumas características devem ser garantidas prioritariamente. Em 

primeiro lugar deve-se certificar que o indicador se relacione ao conceito abstrato, ou seja, 

possua validade. Em seguida deve assegurar-se a confiabilidade das fontes de dados e a 

transparência na metodologia.  

Os indicadores de sustentabilidade começaram a ser desenvolvidos a partir dos anos 

1980, de acordo com a definição de desenvolvimento sustentável existente no relatório 

Bruntland. Apesar de recente, sua utilização a nível global e nacional vem crescendo. 

Atualmente inúmeros organismos governamentais, não-governamentais, institutos de pesquisa 

e universidades fazem uso de indicadores de sustentabilidade. Em nível mundial podem-se 

citar órgãos que fazem uso de indicadores de sustentabilidade, entre outros, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA) e o governo francês (MAGALHÂES, 2007).  

Como exemplo de indicadores de sustentabilidade pode-se citar a matriz pressão – 

estado – impacto - resposta - PEIR. Trata-se de um sistema originado da matriz pressão -

estado- resposta - PER, desenvolvida pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em 1993.  A proposta da matriz PER era fornecer mecanismos para o 

monitoramento do progresso ambiental para os países que fazem parte da instituição, com 

grande importância internacional (VAN BELLEN, 2005). A matriz PER, compreende um 

sistema de indicadores que avaliam a pressão sobre o meio ambiente, o estado do meio 

ambiente e a resposta da sociedade aos danos causados ao meio ambiente. 

 Em 1995, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) aprimorou 

o modelo PER, acrescentando o elemento Impacto (que reflete os efeitos do estado do meio 

ambiente) e formulando a matriz PEIR.  

Os indicadores de pressão se referem aos fenômenos que causam os problemas urbano-

ambientais. Estes por sua vez, irão refletir a condição quantitativa e qualitativa em que o meio 

ambiente se encontra, constituindo os indicadores de estado. Os indicadores de impacto 
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mostram os efeitos do estado do meio ambiente. Os projetos, ações políticas e programas 

ambientais promovidos por governos locais, sociedade civil e organizações não 

governamentais correspondem aos indicadores de resposta. 

 

A cidade de Rio Claro 

Rio Claro situa-se entre as latitudes 22° 33’16’’ S e 22°14’37’’ S e longitudes 

47°46’00’’ W e 47°27’5’’ W, com uma área 498,01 km². Em 2008 possuia uma população de 

191.211 habitantes, sendo 187.141 habitantes em área urbana e 4.070 habitantes em área rural 

(SEADE, 2008). 

O principal sistema de drenagem da região é representado pelo rio Corumbataí e seus 

afluentes: rio Passa Cinco, Cabeça e Ribeirão Claro, pertencentes a bacia do rio Corumbataí. 

Através da Lei Estadual nº 7663 de dezembro de 1991 dividiu-se o Estado de São Paulo em 

22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs. A bacia do rio Corumbataí 

corresponde à UGRHI 5 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

O ribeirão Claro e o rio Corumbataí abastecem a cidade de Rio Claro.  Contam com 

duas estações de tratamento de água (ETA), que atendem a 100% da população. A 

porcentagem atual do esgoto tratado corresponde a apenas 30% do total. 

O rio Corumbataí possui extensão aproximada de 120 km e tem suas nascentes na Serra 

de Santana, a cerca de 800 m de altitude. Seu principal afluente da margem esquerda é o 

Ribeirão Claro e os da margem direita é o rio Passa Cinco e o rio Cabeça. 

(TROPPMAIR,1992) 

O Ribeirão Claro pode ser considerado um rio quase exclusivamente municipal, pois, 

embora tenha suas nascentes no município de Corumbataí, estão muito próximas do limite do 

município de Rio Claro. Tem seu curso de norte para sul, contornando o setor leste da área 

urbana de Rio Claro no sentido NNE – SSW e deságua no rio Corumbataí a poucos 

quilômetros a sul de Rio Claro (ZAINE, 2000). 

No município uma extensa área é representada por silvicultura de eucalipto no Horto 

Florestal “Navarro de Andrade”. As poucas áreas de vegetação nativa são representadas por 

mata e cerrado e concentram-se acompanhando as cuestas e morros testemunhos, na Fazenda 

São Jose (nordeste de Rio Claro) e ainda próximo a Corumbataí, Analândia e Itirapina.  

Os impactos ambientais na área ocorrem devido principalmente ou uso do solo por 

atividade de mineração e pela ocupação urbana e rural. As principais, mas não únicas 

alterações vistas são: assoreamento dos corpos hídricos, aumento na erosão, lançamento de 

esgoto sem o devido tratamento, ocupação humana em áreas inadequadas próximas a 
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mananciais, retificação e canalização de corpos d’água, impermeabilização do solo gerando 

aumento no escoamento superficial, cultivo excessivo da cana e utilização exacerbada de 

agrotóxicos. 

 

Métodos 

Os indicadores de sustentabilidade dos recursos hídricos foram inicialmente 

selecionados com base nos indicadores dos Projetos GEO Cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Em seguida foram analisados de acordo com os seguintes critérios desejáveis aos 

indicadores: validade, confiabilidade, fácil compreensão, comparabilidade nas escalas 

temporal e local, preditividade, relevância, sensibilidade, periodicidade, mensurabilidade, 

acessibilidade e obtenção dos dados, admissão de enfoque integrado, transparência, definição 

de metas e capacidade de síntese.  

Primeiramente analisou-se a presença ou ausência dos critérios já comentados, com 

especial enfoque aos três primeiros critérios acima citados. Em seguida os indicadores foram 

apreciados segundo as características da realidade local, ou seja, visou-se sua capacidade de 

refletir os fenômenos urbano-ambientais de Rio Claro. 

Outro processo motivador de modificação e inclusão de indicadores surgiu após leituras 

específicas concernentes aos recursos hídricos e aos indicadores de sustentabilidade. Isto só 

foi possível de acordo com análises de experiências de outros pesquisadores da área. Além 

disso, buscou-se bibliografias relacionadas à realidade rioclarense. 

Após estas etapas os indicadores foram finalmente escolhidos. Foram ainda divididos 

em sub-indicadores que melhor refletissem os fenômenos a serem analisados. Só então os 

dados e informações foram procurados nas seguintes fontes: Prefeitura Municipal de Rio 

Claro, Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro (DAAE), Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Resultados e discussão 

Os indicadores foram elaborados de acordo com as etapas anteriormente descritas.  

Foram ainda encontradas fontes confiáveis para cada sub-indicador e o período que se 

encontravam disponíveis (Quadro 1).  
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Quadro 1: Indicadores de Pressão, sub-indicadores, unidade e período  
Indicador Sub-indicadores  Unidade Período 

Vulnerabilida
de Urbana 

IPVS - SEADE  2000 
Porcentagem de Domicílios em Setores 
Subnormais mais Assentamentos Precários – 
Secretaria Nacional de Habitação 

% 2000 

Pontos de alagamento/ inundação/ enchente  - 
Defesa Civil 

Nº 2007 

Pontos de deslizamento de terra/erosão – Defesa 
Civil 

Nº 2007 

 
Acesso a rede 

de esgoto e 
destinação de 

águas 
residuais 

Nível de atendimento de esgoto sanitário – Seade- 
SNIS 

% 2000, 2004 

Proporção de esgoto não tratado - Seade % 2003,2007 
Carga orgânica doméstica remanescente - Comitês 
das bacias  PCJ 

kg DBO/dia 1999,2001,2003,20
05,2007 

Carga orgânica industrial remanescente - Comitês 
das bacias  PCJ 

kg DBO/dia 2007 

Volume de esgoto coletado - SNIS 1000m3/ano 2000,2001,2002,20
03,2004,2005,2006 

Volume de esgoto tratado - SNIS 1000m3/ano 2000,2001,2002,20
03,2004,2005,2006 

Volume do esgoto faturado - SNIS 1000m3/ano 2000,2001,2002,20
03,2004,2005,2006 

Redução da 
cobertura 

vegetal 

Vegetação nativa remanescente em relação a área 
do município -  
Comitês das bacias PCJ

%  1988, 1989, 2005 

 
Crescimento e 

densidade 
populacional 

Densidade demográfica - SEADE hab/km2 
 

2000,2001,2002,20
03,2004,2005, 
2006  

Taxa geométrica de crescimento anual da 
população - SEADE 

(em % a.a.) 2000,2007 

Atendimento 
urbano de 

água 

Nível de atendimento urbano de água - Prefeitura 
de Rio Claro, Comitês das bacias  PCJ e Seade 

% 2000,2003,2007 

Consumo de 
água 

Consumo per capita - Comitês das bacias  PCJ Litros/pessoa.
dia  
 

2003, 2007 

Índice de perdas físicas de água - Comitês das 
bacias  PCJ 

% 2003 (físicas) e 
2007 

Elaboração: Graziele Muniz Miranda 

 

Indicadores de Pressão 

Vulnerabilidade urbana 

O conceito de vulnerabilidade envolve a idéia de riscos e está atrelado a dimensão 

ambiental e ao contexto socioeconômico. Estes riscos são considerados no momento em que 

causam danos às populações. A vulnerabilidade é vista como o grau de capacidade de resposta 

e de habilidade de adaptação. A sua diminuição é tida como fundamental para o aumento da 

sustentabilidade (MARANDOLA; HOGAN 2003). 

Os sub-indicadores referentes correspondem ao Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS), Porcentagem de Domicílios em Setores Subnormais mais Assentamentos 
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Precários, Pontos de alagamento/inundação/enchente e Pontos de deslizamento de 

terra/erosão. 

O IPVS foi formulado pela Fundação Seade (2008) e consiste em uma tipologia 

derivada da combinação entre duas dimensões – socioeconômica e demográfica –, que 

classifica o setor censitário (média de 300 domicílios territorialmente contíguos, 

independentemente do porte populacional do município em que esteja localizado) em seis 

grupos de vulnerabilidade social. Os seis grupos, em ordem crescente de condições de 

pobreza são: nenhuma vulnerabilidade; vulnerabilidade muito baixa; vulnerabilidade baixa; 

vulnerabilidade média; vulnerabilidade alta; vulnerabilidade muito alta (SEADE, 2008). 

O sub-indicador referente à Porcentagem de Domicílios em Setores Subnormais mais 

Assentamentos Precários foi obtido através de um estudo realizado pelo Centro de Estudos da 

Metrópole para a Secretaria Nacional de Habitação. Segundo o estudo, assentamentos 

precários são setores com grande concentração de domicílios improvisados, sem coleta de lixo 

ou cujos responsáveis têm renda muito baixa, mas que não constituam favela ou assemelhado. 

O IBGE considera como setor subnormal um conjunto de no mínimo 51 domicílios que ocupa 

ou ocupou até período recente terreno alheio (público ou particular), disposto de forma densa 

e desordenada, em sua maioria, carente de serviços públicos básicos (IBGE, 2000).   

Os sub indicadores “Pontos de alagamento/inundação/enchente” e “Pontos de 

deslizamento de terra/erosão” foram incorporados ao indicador por tratarem-se de 

vulnerabilidades ambientais urbanas. Estes fenômenos são presenciados em períodos 

chuvosos (dezembro a março). As enchentes são fenômenos naturais onde as águas atingem o 

leito maior do rio devido a excepcionalidades climáticas. O crescimento na freqüência e na 

intensidade das enchentes em áreas urbanas ocorre devido ao aumento do escoamento 

superficial pela perda de permeabilidade do solo em detrimento do concreto e asfalto. Os 

deslizamentos são sentidos durante chuvas prolongadas, em vertentes mais susceptíveis à 

erosão. Os impactos destes fenômenos engendram prejuízos materiais e psicológicos para a 

sociedade.  

As informações referentes às áreas de risco de inundação e erosão podem ser obtidas na 

Defesa Civil de Rio Claro. Infelizmente o órgão possui apenas os dados de pontos de risco de 

inundação e erosão para o ano de 2007.  

 

Destinação de águas residuais 

A falta de acesso à rede de esgoto e correta destinação de águas residuais implica em 

lançamento inadequado de efluentes em mananciais. Observa-se que no Brasil muitos 
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municípios não são totalmente satisfeitos quanto aos serviços de rede de esgoto. Este 

problema constitui-se em um fator gerador de pressão nos corpos hídricos e prejudicial à 

sustentabilidade ambiental. 

Os sub-indicadores escolhidos foram: Carga orgânica doméstica remanescente e Carga 

orgânica industrial remanescente.  

As informações podem ser obtidas nos sites do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) e do Comitê de Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e possuem 

periodização.   
 

Redução da cobertura vegetal 

A redução da cobertura vegetal causa uma série de impactos à sustentabilidade 

ambiental e é proporcional ao crescimento urbano. Dentre os principais prejuízos notados está 

o aumento no escoamento superficial, a aceleração dos processos erosivos e a perda da 

qualidade do solo. A vegetação nativa é reduzida por diferentes utilizações do solo, como 

pastagens, culturas agrícolas e infra-estrutura urbana.   

O sub-indicador relacionado trata-se da “Vegetação nativa remanescente em relação à 

área do município”. Os dados referentes a sub-bacia do rio Corumbataí encontram-se 

disponíveis no site da Agência de Água das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(PCJ) para os anos de 1988/1989 e 2005. 

 

Crescimento e densidade populacional 

O crescimento demográfico está diretamente relacionado às transformações ocorridas no 

espaço urbano. Quando ele ocorre de maneira desordenada a infra-estrutura urbana não é 

totalmente satisfeita e os corpos de água são prejudicados. Por isso o indicador referente ao 

crescimento demográfico e a densidade populacional é importante para avaliar a 

sustentabilidade ambiental do espaço urbano.  

Os sub-indicadores escolhidos relacionam-se a Densidade demográfica e a Taxa 

geométrica de crescimento anual da população. Os dados concernentes podem ser facilmente 

encontrados nos sites do SEADE e do IBGE. 
 

Consumo de água 

O consumo de água em áreas urbanas enseja suprir as necessidades e aumentar o bem-

estar da sociedade. O consumo total de água é relacionado ao consumo residencial, industrial, 
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comercial e de serviços. Esses diversos usos podem ser acelerados com o aumento da 

população e engendrar impactos aos recursos hídricos. 

A eficiência da prestadora de serviços da cidade pode ser evidenciada através da 

medição das perdas físicas da água. A perda física é medida através da água desperdiçada em 

vazamentos, ou seja, que não chega a ser consumida. A perda não física caracteriza-se pela 

água utilizada pelos consumidores.  

Para este estudo foram selecionados os sub-indicadores “Consumo médio per capita de 

água” e “Índice de perdas físicas de água”. O site do Comitê de bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí dispõe de dados referentes aos anos de 2003 e 2007. 

 

Conclusões 

Este trabalho discutiu a questão dos recursos hídricos e a sua sustentabilidade em 

ambientes urbanos. Como subsídio à análise e avaliação dos fenômenos urbano-ambientais é 

fundamental a utilização de indicadores de sustentabilidade, os quais foram elaborados 

considerando a existência de características essenciais aos indicadores e a realidade local.  

Os indicadores e sub-indicadores são capazes de subsidiar avaliações ambientais, 

particularmente relacionados aos recursos hídricos. Se forem aplicados juntamente com outros 

indicadores componentes da matriz PEIR poderão refletir melhor a sustentabilidade. Pois além 

das causas dos problemas urbano-ambientais, poderão mostrar as condições quantitativa e 

qualitativa em que o meio ambiente se encontra, os efeitos do estado do meio ambiente e os 

projetos, ações políticas e programas ambientais promovidos em prol da sustentabilidade.  
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