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R E S U M O  E X E C U T I VO  
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:  

UMA SÍNTESE A PARTIR DOS ESTUDOS DE CASO 

O Curso de Ciência Ambiental da Universidade Federal incluiu a agenda global de desenvolvimento pós-2015 
como tema de ensino, pesquisa e extensão universitária na turma de PPGMA do 2° semestre de 2014, na forma 
de estudos de casos no contexto brasileiro em escala nacional e municipal e que buscou investigar respostas sobre 
a seguinte questão: O que as políticas públicas podem contribuir para a implementação dos Objetivos e Metas de 
Desenvolvimento Sustentável na agenda global pós-2015? 

Os estudos de casos adotam o pressuposto da estratégia de desenvolvimento territorial sustentável em bases 
locais da escala geopolítica municipal, adotando a autonomia federativa de Municípios para potencializar 
articulação e cooperação em políticas multiatores e multinível de responsabilidade social, governança e 
desenvolvimento sustentável – Modelo Master (Ashley, 2012). Espera-se futuramente que o conhecimento gerado, 
sistematizado e publicado na prática didática sobre Políticas Públicas, Governança e Meio Ambiente, a partir da 
consolidação e análise comparativa de diversos estudos de casos, possa ter desdobramentos de forma a subsidiar 
processos sociais e políticos de análise e priorização de temas e diretrizes para políticas públicas para o 
desenvolvimento territorial sustentável. Articula-se e integra-se, assim, o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária, conectando de forma essencial a Universidade e a Sociedade e o Estado para o desenvolvimento 
social em bases sustentáveis.  A cooperação nacional e internacional em recursos, de todas as formas, para a 
formação de capacidades para o desenvolvimento com qualidade social, ambiental, econômica em escalas locais, 
nacionais e global é fundamental. Para isso, é primordial a organização, difusão e o diálogo de saberes profissionais, 
comunitários, acadêmicos e políticos visando a articulação e integração das missões, objetivos e metas de 
programas e projetos localizados em territórios culturalmente situados. 

Método dos Estudos de Casos 

Para os estudos, durante o segundo semestre de 2014, a turma se organizou em grupos de estudo e cada grupo 
selecionou um Município no Estado do Rio de Janeiro e um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS no 
âmbito do documento final do Grupo de Trabalho Aberto/Open Working Group (OWG) da ONU, o qual 
publicou em julho de 2014 uma lista de 17 objetivos e respectivas metas de desenvolvimento sustentável.  
Produziram um resumo para leigos sobre o ODS e sobre o Documento Técnico produzido para subsidiar as 
análises e debates realizados no âmbito do OWG sobre o respectivo ODS.  Em uma segunda etapa, foram objeto 
de buscas e priorização os projetos de lei no Senado Federal e na Câmara Federal que fossem relevantes para o 
tema do ODS em estudo por cada grupo.  Também foram selecionados Programas de Políticas Públicas no Plano 
Plurianual 2011-2015 do governo federal que fossem pertinentes ao ODS. Em seguida, os grupos buscaram na 
publicação oficial de Avaliação e Resultados da Agenda 21 Brasileira (BRASIL, 2012), organizada e publicada pelo 
Ministério do Meio Ambiente durante a Rio+20, e selecionaram quais políticas públicas do governo federal 
contribuíram para os objetivos da Agenda 21 Brasileira e que fossem pertinentes ao respectivo ODS selecionado 
para estudo.  Como etapa final, os grupos analisaram as condições sociais, econômicas, ambientais e políticas 
públicas municipais do respectivo Município selecionado para estudo de caso por cada grupo, coletando dados da 
Prefeitura junto ao IBGE, ao Atlas Brasil de Desenvolvimento Humano, ao Relatório Anual do Monitoramento 
de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e à Agenda 21 Local publicada.   

Em 2015, está planejada a publicação deste relatório consolidado e outras formas de disseminação de 
resultados, a exemplo da realização em junho de 2015 de um Workshop Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Sustentável com apresentação e publicação de pôsteres e palestras, incluindo o público-alvo de Foruns Locais da 
Agenda 21, especialmente dos Municipios estudados.  A partir de 2016, espera-se que o Programa de Extensão 
Ecocidades possa prestar serviços nos módulos Informação, Formação e Assessoramento do programa de 
extensão, na forma presencial e virtual via www.ecocidades.uff.br, com apoio de recursos do Proext 2016 e outras 
fontes de captação de recurso, junto ao público-alvo de instâncias de participação social e agentes públicos em 
escala municipal, estadual e nacional no Brasil em que haverá uma devolutiva por cada um dos grupos de estudo. 
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Sistematização e Apresentação dos Estudos de Caso 

Os 17 ODS do documento final de trabalho do OWG das Nações Unidas, publicado em julho de 2014. 
apontam a necessidade não só de avançar nos desafios contra a pobreza e desigualdade, propondo também ações 
conjugadas às mudanças climáticas e em prol da sustentabilidade para os parâmetros de desenvolvimento global.   
Nos estudos de casos aqui apresentados, os ODS escolhidos poderiam ser os mesmos entre as equipes, contanto 
que os municípios estudados fossem distintos.  Os ODS escolhidos livremente pelas equipes foram:  

 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável (Objetivo 2);  

 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos (Objetivo 6); 

 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos (Objetivo 7); 

 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos (Objetivo 13); 

 Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos, para o desenvolvimento 
sustentável (Objetivo 14). 

A Introdução de cada um dos estudos foi consolidada em uma só introdução na parte inicial deste Relatório 
Consolidado, visto ser idêntica para o template adotado para relatoria dos estudos de casos.  No Sumário deste 
relatório, os estudos de casos receberam um título padronizado e podem ser localizados pelo título de ‘Nome de 
um dos membros da equipe e colegas’: ODS ‘número do ODS’ e município de ‘Nome do município estudado’. 

Os municípios selecionados nos oito estudos de caso são oito municípios distintos, sendo: Cachoeiras de 
Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Saquarema.. Buscou-se selecionar 
preferencialmente os municípios que contam com uma Agenda 21 Local já publicada na forma de Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável - PLDS, cujos Foruns Locais da Agenda 21, à exceção do Rio de Janeiro, participam 
da Iniciativa Agenda 21 na Região do Leste Fluminense e tem seus dados sistematizados, comunicados 
publicamente e disponíveis em www.agenda21comperj.com.br.  

A relatoria dos estudos de casos segue, para cada estudo de caso, uma estrutura padrão de quatro seções: Ficha 
de Estudo de Caso, Resultados, Resumo Informativo e Conclusão. A Ficha de Estudo de Caso contém os dados 
dos integrantes do grupo, o objetivo e município escolhido em cada estudo de caso. Na seção Resultados, seus 
tópicos estão divididos de acordo com o modelo analítico Política, Ambiente Integral e Sociedade (PAIS v.2.0), 
onde também foi incluída uma apresentação histórica do município estudado. A seção Conclusão está dividida nas 
escalas global, nacional e municipal e os grupos informaram os Avanços alcançados e os Desafios ou limites 
(relevantes ao objetivo escolhido) em cada uma dessas escalas. 

Análise Comparativa das Seções de Conclusão dos Estudos de Caso 

Nesta relatoria consolidada, a partir da análise comparativa das conclusões dos estudos de caso sobre políticas 
nacional e local no Brasil que possam contribuir para a agenda global de desenvolvimento sustentável, os avanços 
alcançados, quando evidentes nos estudos de caso, em escala nacional, apoiaram-se na transparência em processos 
de participação, monitoramento e controle social de políticas públicas, e em escala global, quando apoiados na 
formação de alianças, parcerias e acordos entre países. Há políticas públicas consistentes e adequadas nos 
municípios, porém falham na disponibilidade de recursos suficientes, disponibilidade de capacidade institucional 
nos municípios e investimentos adequados para a implementação das políticas públicas.  Algo que não tem sido 
novidade no contexto nacional das políticas municipais e da implementação de políticas nacionais que dependam 
da iniciativa e articulação com municípios, com exceções nos casos da execução por órgãos públicos federais e 
apoio de fontes públicas de financiamento. 

Os desafios a se destacar encontram-se no âmbito da ação compartilhada, ou seja, uma união entre Estado, 
empresas e sociedade para a adoção de uma responsabilidade compartilhada, constituindo propostas que integrem 
todas as escalas, sejam elas municipais, nacionais ou globais. Os municípios necessitam de apoio de entidades 
federais e estaduais para financiarem e apoiarem tecnicamente as políticas públicas com fins de desenvolvimento 
sustentável, pois não possuem recursos próprios suficientes para desenvolverem instrumentos efetivos de 
planejamento governamental e, especialmente, políticas ambientais. Outro desafio em escala municipal é a falta de 
contatos diretos para estabelecimento de parcerias com entidades internacionais, e, portanto, de conhecimento e 

http://www.agenda21comperj.com.br/
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de apoio a recursos e tecnologias sustentáveis disponíveis em escala global para transferência aos municípios, sem 
que haja a interveniência do Ministério das Relações Exteriores e de autorização do governo federal.  

A principal recomendação dos oito estudos de caso está na educação ambiental para a sociedade. Na interface 
Universidade e Sociedade, a aproximação da comunidade acadêmica com os municípios em ações integradas de 
ensino, pesquisa e extensão, fortalece a formação de capacidades em diálogo de saberes para o planejamento, 
execução e monitoramento de políticas públicas eficazes. Além disso, orienta para uma necessidade de precaução, 
e não só de combate aos problemas ambientais.  Este estudo pode servir como base para demais pesquisas no 
âmbito do que foi e do que não foi concretizado pelos municípios, e a partir disso poderiam ser elaboradas 
estratégias para alcançar melhorias nos objetivos e meios de implementação propostos pela agenda de 
desenvolvimento pós-2015.  

Palavras-chave: Agenda Global Pós-2015, desenvolvimento sustentável, políticas públicas, Agenda 21, práticas 
de aprendizagem, Ciência Ambiental. 
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I N T RO D U Ç Ã O  

POLÍTICAS PÚBLICAS, GOVERNANÇA E MEIO AMBIENTE 

O Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental contempla 4 (quatro) dimensões de formação: estudos e processos 
ambientais; estudos e processos políticos e estratégicos; estudos e processos de organização e gestão; e 
comportamento e cidadania socioambiental.  A dimensão de formação ‘estudos e processos políticos e estratégicos’ 
é transversal aos componentes curriculares do módulo de conteúdos de Ciências Humanas e Ciências Sociais 
Aplicadas.  Nesse módulo de conteúdos situa-se o componente curricular Políticas Públicas, Governança e Meio 
Ambiente, ministrada aos estudantes a partir do 4° período do curso, que busca a formação de habilidades para 
análise integrada de condições institucionais, sociais, econômicas e ambientais de Municípios e a recomendação de 
diretrizes de políticas públicas para o desenvolvimento local sustentável.   

OBJETIVO GERAL DOS ESTUDOS DE CASOS 

Contribuir para a formação discente em Ciência Ambiental a partir da experiência teórica e empírica de uso do 
método de estudo de caso sobre políticas públicas e desenvolvimento sustentável, tomando como referência dados 
com disponibilização pública e gratuita em fontes estatísticas oficiais no Brasil e articulação do ensino, pesquisa e 
extensão universitária. 

Espera-se que o conhecimento gerado possa ter desdobramentos de forma a subsidiar processos sociais e políticos 
de análise e priorização de temas e diretrizes para políticas públicas para o desenvolvimento territorial sustentável. 
Nesse sentido, haverá uma devolutiva dos resultados à Prefeitura Municipal, sociedade local e demais instituições 
e organizações, por meio de ação de extensão universitária a ser objeto de elaboração participativa com os atores 
e público-alvo local.   

O estudo busca a estratégia de desenvolvimento territorial sustentável em bases locais da escala geopolítica 
municipal, adotando o pressuposto da autonomia federativa de Municípios para potencializar articulação e 
cooperação em políticas multiatores e multinível de responsabilidade social, governança e desenvolvimento 
sustentável – Modelo Master (Ashley, 2012)1.   

CONTRIBUIÇÃO PEDAGÓGICA 

A prática do método de estudo de caso proposto poderá ser replicada em outros municípios, permitindo-se a 
sistematização do método para fins de assessoramento parlamentar para empresas, organizações da sociedade civil 
e órgãos públicos, além de proposição e assessoramento em políticas públicas.  Também permitirá articular ensino, 
pesquisa e extensão de forma indissociável e oportunizando a integração teórica e prática na formação discente, 
seu desenvolvimento como profissional e cidadão na busca pela função social do trabalho e da inovação 
emancipatória. 

                                                      

1 ASHLEY, P. A. The Master Model on Multi-actor, Multilevel and Territorial Social Responsibility: A Mapping Tool for Social Responsibility, Development 

and Equity Policies and Studies. In: P.A.Ashley and David Crowther. (Org.). Territories of Social Responsibility: Opening the Research and Policy Agenda. 1ed.Farnham 
(Surrey, UK): Gower Publishing, 2012, v. 1, p. 161-173 
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MÉTODO DOS ESTUDOS DE CASOS 

POLÍTICA, AMBIENTE INTEGRAL E SOCIEDADE: MODELO PAIS V.2.0 

Pode-se considerar um desafio pedagógico a formação e prática docente e discente que contribua para a 
compreensão interdisciplinar e transdisciplinar da complexidade do fenômeno ambiental para fins de políticas 
públicas e governança.  A escolha pelo método de estudo de caso oportuniza a sistematização do conhecimento e 
articulação de saberes de diversas unidades curriculares e entre equipes de estudantes e, quando possível a 
oportunidade, entre discentes, sociedade, governo e demais entidades locais situadas no contexto ambiental local. 

Os alunos em Políticas Públicas, Governança e Meio Ambiente – PPGMA – já tem formação prévia em unidades 
curriculares de formação básica, alguns já com formação intermediária e avançada nos conteúdos de uso 
instrumental no curso de Ciência Ambiental.   

Duas grandes dimensões - ‘Fatores Críticos Socioeconômicos e Ambientais do Objetivo da Agenda Global de 
Desenvolvimento aplicado ao contexto do Município’ e, de outro, a dimensão ‘Fatores Críticos em Políticas 
Públicas e Capacidade Institucional aplicadas ao contexto Nacional e Municipal’ - foram definidos para a segunda 
versão do modelo Política, Ambiente Integral e Sociedade, com a sigla PAIS v.2.0, versão essa elaborada pela Profa. 
Patricia Almeida Ashley com licença creative commons para uso livre e não comercial, aberto a futuras modificações 
e adaptações, citada a fonte original.    

Tal estrutura orientará os conteúdos a serem objeto de estudo de caso e os componentes a apresentarem em 
relatório final e seminário de conclusão da turma. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1 - Modelo PAIS 2.0 (Ashley, 2014) 



 

3 

 

 

COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Para o estudo de caso pelo Modelo PAIS, a coleta de dados em fontes secundárias é feita em fontes oficiais de 
dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, Ministérios, Poder Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público e demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais com acesso público e gratuito, que 
tenham regular e segura fonte para a sua disponibilização e confiabilidade.   

Com essa escolha estratégica, busca-se uma prática de uso de fontes oficiais para facilitar acesso público aos 
diversos segmentos sociais que possam usar o Modelo PAIS, especialmente educadores, gestores e profissionais, 
acrescentando-se temas e subtemas para as duas grandes dimensões conforme seja possível ter equipe e tempo 
suficientes para ampliação.   

O importante é compreender a articulação dos dados das duas dimensões - ‘Fatores Críticos Socioeconômicos e 
Ambientais do Objetivo da Agenda Global de Desenvolvimento aplicado ao contexto do Município’ e, de outro, 
a dimensão ‘Fatores Críticos em Políticas Públicas e Capacidade Institucional aplicadas ao contexto Nacional e 
Municipal’ - como um todo que cria oportunidade para a cidadania ativa pela ação política dos sujeitos em diversas 
escalas de organização social, desde a pessoa, passando pelas famílias, grupos, organizações, comunidades, 
instituições em diversos territórios.   

Busca-se, assim, educar o estudante na ação de interlaços entre universidade e sociedade, integrando ensino, 
pesquisa e extensão, ao mobilizar a articulação e participação social e pedagógica para a troca e sistematização de 
saberes teóricos, empíricos, quantitativos e qualitativos, objetivos e subjetivos com propósito e interesse público 
orientado para o desenvolvimento sustentável nos diversos segmentos e modos de organização dos espaços e 
relações sociais. 

Os limites e oportunidades para a seleção de dados a serem coletados e a forma de tratamento de dados depende 
do tempo disponível, da formação dos estudantes, da dimensão de temas e subtemas e da escala e densidade de 
fatos sociais, ambientais, econômicos e institucionais que se combinam, em múltiplas camadas, sobre o caso a ser 
objeto de estudo.  Recomenda-se o uso de software público e de uso gratuito quando necessário para tratamento 
e análise espacial dos dados coletados. 

SELEÇÃO DE FONTES RECOMENDADAS PARA COLETA DE DADOS  

Seguem as fontes indicadas para a coleta de dados segundo os itens das duas dimensões do Modelo PAIS 2.0.  
Lembrando que tais itens também estruturam as seções de Resultados no Relatório Final do Estudo de Caso. 

Quadro 1 - Fontes de Consulta de Dados para Estudo sobre Fatores Críticos Socioeconômicos e Ambientais  
do Objetivo da Agenda Global de Desenvolvimento aplicado ao contexto do Município 

1. Objetivos e metas de desenvolvimento na agenda 
global pós-2015, para temas específicos por grupo 
de estudo 

Site da ONU – Agenda Global Pós-2015 e website do 
PNUD – Centro Rio+ 

2. Situação global pelo documento técnico da ONU Site da ONU – Agenda Global Pós-2015 

3. Situação na Agenda de Oito Objetivos do Milênio 
até 2015 no Município 

Portal ODM – Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio - 
http://www.portalodm.com.br/ 

4. Situação  do Município no IDHM Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil – IDHM – 
PNUD -
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm   

5. Situação do Município no Cidades@ -  Cidades@ - 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php  

 

http://www.portalodm.com.br/
http://www.portalodm.com.br/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
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Quadro 2 – Fontes de Consulta de Fatores Críticos em Políticas Públicas e  
Capacidade Institucional aplicadas ao contexto Nacional e Municipal 

1. Projetos de Lei no Senado Federal e na Câmara 
Federal no tema específico 

Site de pesquisa de proposições legislativas no Senado 
Federal - http://www.senado.gov.br/atividade/  

Site de pesquisa de proposições legislativas na Câmara dos 
Deputados - http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp  

2. Políticas Nacionais implementadas na Agenda 21 
Brasileira 

Agenda 21 Brasileira – Avaliação e Resultados (2012) – 
Estudo feito por Patricia Almeida Ashley e Beatriz de 
Carvalho Souza e Silva (2013) e documento do MMA (2012) 

3. Programas de Políticas Públicas no PPA 2011-2015 
no tema específico 

Plano Plurianual do Governo Federal 2012-2015: Plano 
Mais Brasil – Programas Temáticos –  

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arq
uivos/spi/PPA/2012/Anexo%20I%20_Atualizado_LOA2
014_2.pdf 

4. Existência de Instrumentos de Planejamento de 
Políticas Públicas Municipais, com base na Pesquisa 
MUNIC, do IBGE 

Pesquisa MUNIC – Perfil dos Municípios Brasileiros - 
http://www.ibge.gov.br/munic2013/index.php  

6. Situação do Município no Diagnóstico e Diretrizes 
da Agenda 21 Local para o tema específico 

Iniciativa Agenda 21 Comperj 

http://www.agenda21comperj.com.br (exceto Rio de 
Janeiro – buscar na Prefeitura – website) 

5. Articulação social e diálogo local sobre o estudo de 
caso junto ao Município e Agenda 21 Local 

Preparação de Resumo Informativo a ser comunicado para 
divulgação dos resultados, visando organização de evento 
aberto ao público na UFF e/ou evento no município em 
2015.  

 

  

http://www.senado.gov.br/atividade/
http://www.senado.gov.br/atividade/
http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp
http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo%20I%20_Atualizado_LOA2014_2.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo%20I%20_Atualizado_LOA2014_2.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo%20I%20_Atualizado_LOA2014_2.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo%20I%20_Atualizado_LOA2014_2.pdf
http://www.ibge.gov.br/munic2013/index.php
http://www.ibge.gov.br/munic2013/index.php
http://www.agenda21comperj.com.br/
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CRONOGRAMA DE PROJETO DE ESTUDO DE CASO 

Etapas de elaboração de Projeto de Estudo de Caso 

2° Semestre de 2014 

Ago Set Out Nov 2015 

Objetivos e metas de desenvolvimento na agenda global pós-
2015, para temas específicos por grupo de estudo 

x     

Situação global pelo documento técnico da ONU x x    

Situação na Agenda de Oito Objetivos do Milênio até 2015 no 
Município 

  x x  

Situação  do Município no IDHM   x x  

Situação do Município no Cidades@ -    x x  

Projetos de Lei no Senado Federal e na Câmara Federal no 
tema específico 

  x x  

Políticas Nacionais implementadas na Agenda 21 Brasileira no 
tema específico 

  x x  

Situação na Agenda de Oito Objetivos do Milênio até 2015 no 
Município no tema específico 

  x x  

Programas de Políticas Públicas no PPA 2011-2015 no tema 
específico 

  x x  

Existência de Instrumentos de Planejamento de Políticas 
Públicas Municipais, com base na Pesquisa MUNIC, do IBGE 

  x x  

Situação do Município no Diagnóstico e Diretrizes da Agenda 
21 Local para o tema específico 

  x x  

Preparação de Resumo Informativo de 250 a 500 palavras para 
difusão de trabalho acadêmico 

  x x  

Produção de Relatório Final de Projeto    x  

Produção de Artigos para Periódicos e Anais     X 
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V I V I A N N E  R A M O S  L I M A  E  C O L E G A S :  
O D S  2  E  M U N I C Í P I O  D E  I TA B O R A Í  

 

FICHA DE ESTUDO DE CASO 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável no Documento Final 
do Grupo de Trabalho Aberto da 
ONU 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável. 

Município objeto de estudo de 
caso 

Itaboraí - RJ 

Equipe de Estudantes Participantes 

Matrícula Nome Completo Email @id.uff.br 

112095018 Marianna de Barros Amorim mariannaamorim@id.uff.br  

112095020 Pamela de Miranda Natividade pamelamiranda@id.uff.br 

112095028 Thalita da Fonseca Rodrigues thalitarodrigues@id.uff.br 

112095030 Vivianne Ramos Lima vrlima@id.uff.br 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo de caso, sendo 
que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns resultados concluídos em agosto 
(08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros concluídos até 07 de novembro e a última etapa 
de coleta de dados concluída até 25 de novembro.  A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos 
e anais de eventos está prevista para o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros 
desdobramentos em novos projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 
 

Berço de importantes personalidades da história e da cultura nacional, Itaboraí ainda se destaca pela beleza e 

imponência de seus monumentos arquitetônicos, remanescentes dos períodos colonial e imperial brasileiro. 

Nomes como o de João Caetano, considerado o maior teatrólogo brasileiro de todos os tempos; de Joaquim 

Manuel de Macedo, renomado escritor e autor do célebre romance ''A Moreninha"; dos governadores e ministros 

do Estado no século XIV: Visconde de Itaboraí, Alberto Torres e Duarte de Azevedo; do pintor colonial José 

Leandro; entre outros, destacam Itaboraí no cenário nacional e internacional. 

Com uma arquitetura representativa dos séculos XVIII e XIV no Brasil, Itaboraí, que fora apelidada pelo 

Imperador Pedro II, como ''Pernanbuco Pequeno", devido a sua importância econômica na época. Possui 

significativos monumentos, alguns tombados como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como as belíssimas 

ruínas do Convento de São Boaventura, a Igreja Matriz de São João Batista e o prédio da Prefeitura Municipal, 

sendo os dois últimos pertencentes ao Centro Histórico de Itaboraí, atual Praça Marechal Floriano Peixoto. 

A Igreja de N.ª S.ª da Conceição, em Porto das Caixas, onde a imagem do Cristo Crucificado teria sangrado em 

1968, é o principal ponto de visitação turística de Itaboraí, atraindo milhares de visitantes. 

 

ANOS MARCANTES NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

1567: Fundação da Vila de Santo Antonio de Sá, a primeira do recôncavo do Rio de Janeiro; 

1660: Começa a construção do Convento de São Boaventura; 

1671: Inauguração da Capela de São João Batista e Fundação de Itaboraí; 

1684: Já em ruínas, a Capela é substituída por outra; 

1808: Nasce em Itaboraí, no dia 27 de janeiro, o teatrólogo João Caetano; 

1827: Inauguração do Teatro João Caetano; 

1929: Uma epidemia de malaria denominada “Febres de Macacu” ocasiona a extinção da freguesia de Santo 

Antonio de Sá; 

1833: No dia 15 de Novembro Itaboraí é elevada a categoria de Vila; 

1860: Construída a estrada de ferro ligando o município de Cantagalo a Itaboraí. 

  

A origem está relacionada à história da extinta Vila de Santo Antônio de Sá ou Vila de Santo Antônio de “Macacu”, 

como também era conhecida, que tem sua origem em 1567. 
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O desbravamento do território remonta à época da fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, quando foram 

doadas, nas circunvizinhanças, sesmarias onde se instalaram lavouras de cana-de-açúcar e engenhos de açúcar e 

aguardente. Estabelecidas as sesmarias, surgiu um povoado, ligado à Vila de Santo Antônio de Sá, servindo de 

matriz a capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, na Fazenda de Iguá, atual Venda das Pedras, propriedade 

de João Correia. 

A fundação de Itaboraí ocorreu em 1672, com a inauguração de uma capela dedicada a São João Batista, substituída 

por outro templo em 1684. 

De 1700 a 1800, a freguesia de São João de Itaboraí apresenta um notável desenvolvimento. Em 1778, era a mais 

importante da Vila de Santo Antônio de Sá, considerada um grande centro agrícola. Em 1780, grande parte do 

açúcar produzido pelos 80 engenhos das freguesias próximas era embarcado em caixas de madeira nos 14 barcos 

pertencentes ao porto (daí o nome "Porto das Caixas"). 

Em 1829, a Freguesia São João de Itaboraí foi atingida por uma epidemia de malária, causando muitas mortes e 

grande prejuízo para a região. Em 15 de janeiro de 1833, através de um Decreto Imperial, a freguesia foi elevada à 

categoria de Vila e, a 22 de maio do mesmo ano, instalou-se a primeira Câmara de Vereadores. 

A partir de 1850, os transportes fluviais foram gradualmente substituídos pelos ferroviários e, em 23 de abril de 

1860, com a inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Niterói-Cantagalo, Itaboraí consolidou a sua 

importância econômica, pois recebia toda a produção de gêneros do Norte Fluminense pela ferrovia e a enviava 

em embarcações pelo rio Aldeia até o rio Macacu (e deste para a Baía de Guanabara para ser comercializada). 

Contudo, a Vila de Santo Antônio de Sá, começou a entrar em decadência, pois perdia a sua condição de entreposto 

comercial. 

Em 5 de julho de 1874 foi inaugurada a Estrada Ferro-Carril Niteroiense, partindo de Maruí, em Niterói, até Porto 

das Caixas. A estrada fazia a ligação de Nova Friburgo e Cantagalo diretamente ao porto da capital da província, 

substituindo o transporte fluvial realizado através de Porto das Caixas. A construção da estrada foi uma das 

principais causas do seu declínio e, por conseqüência, ao da Vila de São João de Itaboraí – este também agravado 

pela libertação dos escravos, que levou muitos fazendeiros à falência. 

Atualmente se encontra o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ na região de Itaboraí. 

Um dos maiores empreendimentos petroquímicos, com altos investimentos. Possuirá refinaria, central 

petroquímica, plantas industriais de segunda geração. 

Com olhar crítico, devem ser analisados não somente o aspecto econômico do complexo, mas também os aspectos 

socioambientais da região para então ocorrer um desenvolvimento, e não apenas um crescimento.  Contribuindo 

para a busca de uma harmonia local entre os diversos setores e interesses do presente Município. 

 

Figura 2: Mapa de Itaboraí e seus municípios limítrofes, Cidades - IBGE. 
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Figura 3: Imagem aérea da região do Centro do Município de Itaboraí 

 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DO OBJETIVO 
DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO APLICADO AO CONTEXTO DO 

MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA TEMAS 

ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável 

Metas:  

2.1 até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em 

situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.  

 

2.2 até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as metas acordadas 

internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender 

às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas mais velhas.  

 

2.3 até 2030, dobrar a produtividade agrícola e os rendimentos dos pequenos produtores de alimentos, 

particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio 

de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, 

mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não-agrícola.  

 

2.4 até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resistentes, 

que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade 
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de adaptação às alterações climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, 

e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. 

 

2.5 até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e 

suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de boa gestão de bancos de sementes e plantas diversificadas 

em nível nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios 

decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado 

internacionalmente.  

 

2.a aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa 

e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para 

aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos 

desenvolvidos.  

 

2.b corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a 

eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito 

equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha. 

 

2.c adotar medidas para garantir o bom funcionamento dos mercados de commodities de alimentos e seus 

derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, incluindo sobre as reservas de alimentos, a fim 

de ajudar a limitar a extrema volatilidade dos preços dos alimentos. 

 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

 

A Rio+20, um evento que acontece de tempos em tempos, onde vários países se reúnem para tratar de problemas 

como fome, pobreza e questões ambientas, resultou em um documento – “O Futuro que Queremos” – que 

apresenta Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O objetivo maior entre estes é alcançar todas as 

pessoas do planeta para gerar mudanças de pensamento e atitude, em diversos sentidos, que levem a uma melhor 

qualidade de vida. Quando todos nós estivermos andando na mesma direção, falando em uma só voz e olhando 

com a mesma visão, alcançaremos o desenvolvimento. 

Dentre estes objetivos, destacou-se o Objetivo 2: “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, 

e promover a agricultura sustentável”. Com base no Documento Final – Grupo de Trabalho Aberto para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, apresenta-se a seguir um resumo das metas que foram propostas para alcançar o 

Objetivo citado. 

Para se alcançar o objetivo de acabar com a fome, garantir a segurança alimentar e melhoria da nutrição, 

promovendo a agricultura sustentável, temos como metas que até 2020 se mantenha a variedade genética de 

sementes, plantas e animais (criados em casa ou que vivam em seu ambiente natural), fazendo um bom uso regional, 

nacional e internacional, principalmente dos bancos de sementes e das diferentes plantas. Garantindo acesso e 

divisão dos benefícios, da utilização dos recursos e dos conhecimentos tradicionais adquiridos, de forma igual 

internacionalmente. 
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Até 2030, existem diversas metas, a primeira listada no documento final, é de acabar com a fome e garantir o acesso 

suficiente de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas de baixa renda, incluindo crianças, à alimentos 

seguros e saudáveis durante todo o ano. 

Outra meta que deverá ser comprida até 2030 é a de acabar com todas as formas e tipos de desnutrição e garantir 

que os adolescentes, as mulheres grávidas, os bebês em período de amamentação e pessoas mais velhas tenham 

suas necessidades nutricionais atendidas. Sendo que as metas sobre desnutrição crônica e a desnutrição em crianças 

menores de cinco anos devem ser cumpridas até 2025, como foi combinado com outros países. 

Em relação à agricultura deverá ser dobrada a produtividade e lucro dos pequenos produtores de alimentos, 

principalmente das mulheres, índios, famílias de agricultores, pastores e pescadores, por meio de acesso seguro e 

bem dividido da terra, de outros meios produtivos e elementos necessários para produzir, conhecimento, serviços 

de ajuda financeira, mercados e oportunidades beneficiárias e de empregos que não estejam relacionados a 

agricultura, isto tudo também até 2030. 

A última meta com prazo até 2030, é de garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, ou seja, sistemas 

que aumentem a produtividade e a produção; que não sejam agressivos ao meio ambiente natural (ecossistema) no 

qual está inserido, mas que contribua para o enriquecimento dia-a-dia do solo; e que tenham a capacidade de 

adaptação à possíveis alterações do clima (períodos de seca, inundações, etc). 

Existe a necessidade de que sejam aumentados os investimentos em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de 

serviços agrícolas; desenvolvimento de tecnologia e dos bancos de sementes e animais; para que seja ampliada a 

produção agrícola em países em desenvolvimento, principalmente nos menos desenvolvidos. 

Maior apoio do Governo a facilitar ou restringir as trocas de produtos agrícolas nacionais e internacionais, 

incluindo a eliminação de todas as formas secundárias de contribuição financeira à exportação. 

Por fim, é necessário que sejam adotadas medidas para garantir o bom funcionamento do mercado de commodities 

de alimentos (mercadorias que são produzidas por diferentes produtores, mas possuem mesmas características, 

sendo produzidas em larga escala e comercializadas no mundo inteiro) e seus derivados, facilitando o acesso à 

informação de mercado, incluindo sobre as reservas de alimentos, para que limite a grande variação e inconstância 

dos preços dos alimentos. 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

 

A Organização das Nações Unidas – ONU analisou os maiores problemas mundiais em 2000, e então, estabeleceu 
Oito Objetivos do Milênio a fim de melhorar a qualidade de vida, e estes devem ser atingidos por todos os países 
até 2015. No Brasil, tais objetivos são chamados: 8 jeitos de mudar o mundo. 

As imagens e gráficos abaixo referem-se ao Objetivo 1 da Agenda de Oito Objetivos do Milênio no município de 
Itaboraí. Como podemos ver no gráfico abaixo, a desnutrição em Itaboraí começou a declinar em 2001, com uma 
queda drástica, porém podemos observar um leve crescimento novamente em 2012, onde não é de se esperar o 
resultado. 
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Gráfico 1: Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas – 1999-2013 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução da Meta 2 – Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população que sofre de fome. 

 

Podemos perceber no gráfico de porcentagem acima que felizmente a meta alcançada foi acima do esperado. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 
 

Os gráficos abaixo mostram a evolução do Município entre os anos de 1991 a 2010, no que diz respeito ao Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Para a medição de tal índice leva-se em consideração o Índice 
de desenvolvimento humano, a renda, a longevidade e a educação. A variação do índice é de 0 a 1, sendo quanto 
mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano local. 

 

 

Gráfico 3: Situação do Município no IDHM nos anos de 1991 e 2000. 
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Gráfico 4: Situação do Município no IDHM no ano de 2010. 

 

Nos gráficos abaixo podemos perceber o crescimento do IDHM no município de Itaboraí ao longo dos anos, 
porém seu IDHM nunca foi o ideal. O IDHM de Itaboraí em 2010 estava em 0,693 estando assim na faixa média, 
quase em alta taxa de desenvolvimento humano. Em comparação com os anos de 1991 e 2000 analisamos que o 
índice que mais teve aumento foi o da educação e  que menor se expandiu foi o de Renda. Já no ano de 2010, 
como mostra o gráfico acima, a educação continuou sendo o maior índice de crescimento comparado ao ano de 
2000. Logo, percebemos que o Município evoluiu de 0,415 a 0,693 em relação ao IDHM entre os anos de 1991 e 
2010, respectivamente, e nas outras três dimensões o Município também evoluiu, revelando, então, que o 
Município tem avançado para o desenvolvimento, proporcionando melhor renda, melhor qualidade de vida e 
acesso à educação à população local. Ressaltando que há necessidade de se aumentar o índice em todas as 
dimensões. 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ 

 

O Cidades@ é uma ferramenta oferecida através do site do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
para se obter informações à respeito de todos os municípios do Brasil. 

Através da busca pelo Município de Itaboraí, encontramos a Figura 4 que sintetiza dados gerais sobre o Município, 
como população atual e população estimada; área em km²; densidade demográfica; atual prefeito, etc. 

Buscas mais específicas podem ser realizadas através do site (endereço eletrônico: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330190), como Censo Agropecuário, Censo 
Demográfico, Número de Matrículas e Docentes da localidade, Mapa de Pobreza e Desigualdade, etc. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330190
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Figura 4: Valores sobre População estimada do Município até 2014; População em 2010; Área da unidade territorial (km²); 
Densidade demográfica (hab/km²); Código do Município no Cidades@; nome do atual Prefeito da cidade. 

 

 Informações relevantes do Município - @Cidades – IBGE 

 

 

Figura 5: Censo demográfico de 2010: 
Domicílios particulares permanentes rurais com existência de alguns bens duráveis. 
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Figura 6: Pirâmide demográfica de Itaboraí. 

 

 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E CAPACIDADE 
INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL E MUNICIPAL 

 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 

Nas tabelas abaixo serão informadas os Projetos de Lei do Senado Federal e da Câmara Federal respectivamente, 
mostrando quais Projetos de Lei foram encontrados relacionados à fome, agricultura e á pesca, assuntosa 
relacionados com o nosso objetivo do da Agenda Global. 

 

PROJETOS DE LEI DO SENADO FEDERAL 

NÚMERO ANO AUTOR EMENTA 

 SF PLS 51 2008 Senador Marcelo Crivella 
Institui a Política 
Nacional de 
Abastecimento. 

SF PLS 240 2014 Senadora Ana Rita 
Disciplina o Programa de 
Aquisição de Alimentos - 
PAA. 

SF PLS 90 2014 
Senador Roberto Requião 
e outros 

Declara de interesse 
social, para fins de 
desapropriação destinada 
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à reforma agrária, as áreas 
rurais que ladeiam os 
eixos rodoviários federais, 
os leitos das ferrovias 
nacionais, e as terras 
beneficiadas ou 
recuperadas por 
investimentos da União 
em obras de irrigação, 
drenagem, açudagem, e 
outras espécies de 
melhoramentos, que não 
estejam cumprindo sua 
função social, e dá outras 
providências. 

SF PLS 94 2014 Senador Mário Couto 

Altera a Lei nº 11.959, 29 
de junho de 2009, que 
dispõe sobre a Política 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca e 
regula as atividades 
pesqueiras no País e dá 
outras providências. 

SF PLS 135 2014 
Senador Alfredo 
Nascimento 

Altera a Lei nº 9.782, de 
26 de janeiro de 1996, 
para exigir que a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA avalie 
anualmente a presença e a 
toxicidade de agrotóxicos 
nos alimentos 
consumidos no Brasil. 

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA  FEDERAL 

NÚMERO ANO AUTOR EMENTA 

PL 7965 2014 Valmir Assunção - PT/BA 

Modifica a redação dos artigos 3º e 10 da Lei nº 
4.829, de 5 de novembro de 1965, para incluir como 
objetivo específico do crédito rural a produção de 
produtos agropecuários destinados à alimentação 
humana. 

PL 6867 2013 Arnaldo Jardim - PPS/SP 

Institui e estabelece diretrizes para a Política 
Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção 
da Função Social dos Alimentos - PEFSA, 
fundamentada em uma sociedade fraterna, justa e 
solidária. 
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POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA ESPECÍFICO 

Um dos principais empreendimento da Petrobras está situado no Município de Itaboraí e a partir de 2013 era para 
ter entrado em operação. Desde os primeiros momentos de implantação do empreendimento, este já vem alterando 
perfil socioeconômico e ambiental da cidade. 

Como medida de compensação, visando o estabelecimento de um relacionamento positivo com as comunidades 
sob influência direta das operações, a Petrobras desenvolveu uma metodologia para a Agenda 21 Local no 
Município. 

Como ações na região, a Petrobras desenvolveu diversos planos e programas como medidas compensatórias e de 
responsabilidade ambiental e social. 

Buscando um link com a implantação da Agenda 21 Local e o Objetivo do presente Estudo, encontramos os 
Projetos Sociais descritos abaixo: 

 

 

   

PL 7083 2014 
Alceu Moreira - 
PMDB/RS 

Dispõe sobre a produção de polpa e suco de frutas 
artesanais em estabelecimento familiar rural e altera 
a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994. 

PL 6054 2013 Padre João - PT/MG 

Acrescenta parágrafo único ao art. 106 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, para permitir que a 
apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf - 
DAP, emitida e registrada nos termos estabelecidos 
pelos órgãos federais competentes, constitua 
instrumento hábil de identificação e dispensa o 
pescador artesanal da comprovação da arqueadura 
bruta da embarcação para efeito de enquadramento 
como segurado especial do Regime Geral de 
Previdência Social. 

PL 6856 2013 Ana Rita - PT/ES 

Altera o art. 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009, para incluir grupos formais e informais de 
mulheres da agricultura familiar entre aqueles com 
prioridade na aquisição de gêneros alimentícios no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), e para estabelecer que pelo menos 
50% (cinquenta por cento) da venda da família será 
feita no nome da mulher. 
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 Fonte: Agenda 21 Local – Itaboraí | pg. 147 

 

 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015  

 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e 
viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é 
declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados 
para viabilizar as metas previstas, construindo um Brasil melhor. 

 

O PPA orienta o Estado e a sociedade no sentido de viabilizar os objetivos da República. O Plano apresenta a 
visão de futuro para o País, macrodesafios e valores que guiam o comportamento para o conjunto da 
Administração Pública Federal. Por meio dele o governo declara e organiza sua atuação, a fim de elaborar e executar 
políticas públicas necessárias. O Plano permite também, que a sociedade tenha um maior controle sobre as ações 
concluídas pelo governo. 

A seguir apresenta-se o Programa 2012: Agricultura Familiar o qual, de acordo com o tema pertinente, foi o que 
ressaltamos dentro do Plano Plurianual 2011-2015. São apresentados os seguintes dados: Indicadores, Objetivos e 
Metas. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL 

 

Abaixo seguem seções da Agenda 21 Local do município no Plano Local de Desenvolvimento Sustentável quanto 
ao diagnóstico sobre a situação atual e sobre diretrizes recomendadas para políticas em aspectos que são pertinentes 
ao tema específico de estudo de caso. 

 
 

AGRICULTURA 

 

 Capacitação do produtor rural 

 
 

1) Elaborar projetos técnicos que fortaleçam os arranjos produtivos locais. 
2) Realizar cursos de capacitação e qualificação profissional para o uso de novas tecnologias voltadas  para o 

desenvolvimento sustentável e utilização de maquinário. 
3) Formar profissionais de agronomia e veterinária para prestar apoio técnico aos produtores rurais. 
4) Construir novas escolas técnicas rurais. 

 
 

 Melhoria das condições de trabalho dos pequenos e médios produtores rurais 

 
1) Buscar subsídios para fortalecer as cooperativas agrícolas locais. 
2) Disponibilizar um serviço de atendimento ao produtor rural que garanta maior produtividade e custos 

mais baixos. 
3) Viabilizar o acesso ao financiamento de pequenos e médios produtores, desde que estejam legalmente 

aptos a receber as linhas de crédito. 
4) Desenvolver cadeias produtivas locais associadas á criação de Sistemas Agroflorestais (SAF) 
5) Fornecer maior assistência ao pequeno e médio produtor rural (apoio técnico, capacitação,infraestrutura) 
6) Desenvolver mecanismos que estimulem a organização das cadeias produtivas rurais locais. 
7) Criar um programa voltado ao desenvolvimento rural sustentável por intermédio da Secretaria Municipal 

de Agricultura. 
8) Criar e executar projetos que visem melhorar as condições de habitação e trabalho de pequenos e médios 

produtores rurais, fixando-os no campo. 
9) Estabelecer parcerias com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e o Fórum da Agenda 21 

Local para a implantação de programas de capacitação e qualificação dos trabalhadores e empregadores 
rurais, promovendo novos conhecimentos técnicos e culturais. 

 
 

 Estratégias para escoamento da produção agrícola 

 
1) Criar Sacolões Volantes 
2) Instalar centrais de abastecimento e entrepostos municipais para escoamento da produção no campo. 
3) Definir um local apropriado ao funcionamento do Mercado do Produtor Rural. 
4) Estimular as feiras distritais dos produtores rurais. 
5) Ativar o Mercado do Produtor. 

 
 

 Diversidade da produção agrícola local 

 
1) Promover a citricultura local 
2) Ampliar a produção de plantas ornamentais visando tornar o município o maior produtor do estado. 
3) Divulgar a existência de propriedades rurais que produzem plantas ornamentais. 
4) Buscar apoio técnico junto aos produtores de Holambra(São Paulo), visando melhores resultados quanto 

á produção de flores ornamentais e de corte. 
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5) Realizar cursos, seminários e palestras para auxiliar os pequenos apicultores da região. 
6) Fornecer maiores incentivos fiscais aos produtores rurais, buscando melhorias no cultivo de flores e de 

plantas ornamentais e de corte. 
7) Fomentar a captação de recursos financeiros para auxiliar a apicultura e agricultura em geral. 

 

 

 Minimização de problemas associados ao uso de agrotóxicos 
 

1) Informar os produtores agrícolas sobre os efeitos negativos da manipulação de agrotóxicos. 
2) Realizar ações que estimulem os produtores rurais a utilizar técnicas agrícolas orgânicas em suas 

propriedades. 
3) Assegurar maior fiscalização da manipulação de agrotóxicos nas propriedades rurais. 
4) Cumprir a lei que prevê a devolução das embalagens de agrotóxicos ao comerciante e seu correto 

encaminhamento para descarte. 

 
 

 Melhoria da qualidade dos produtos agrícolas 
 

1) Realizar convênios de apoio técnico junto aos centros de pesquisa (ex: Universidade Federal Fluminense, 
Universidade Rural do Rio de Janeiro) 

2) Ampliar a fiscalização da Vigilância Sanitária, visando fornecer produtos agrícolas de boa qualidade. 
3) Criar um selo de qualidade para atestar a procedência dos produtos agrícolas. 

 
 

 Incentivo aos benefícios da agricultura orgânica 
 

1) Elaborar programasvoltado ao desenvolvimento da agricultura sustentável e o uso eficiente do solo e dos 
recursos naturais. 

2) Ampliar a produção  de produtos orgânicos mediante capacitação dos agricultores e campanhas 
educativas. 

3) Ampliar os programas de divulgação da importância do consumo de alimentos orgânicos. 
 

 

EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM BASE 

NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE. 

 

Abaixo se encontram as tabelas comprovando a existência de Instrumentos de Planejamento de Políticas Públicas 
Municipais, com base na Pesquisa MUNIC, do IBGE, foram encontrados legislações e instrumentos de 
planejamento no município de Itaboraí. 
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Tabela 1: Legislação e instrumentos de Planejamento no Município 
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RESUMO INFORMATIVO 

A Organização das Nações Unidas – ONU elaborou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem 
alcançados pelas nações até o ano de 2030, e para isso, no ano de 2000, foram estabelecidos pela ONU os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais foram assinados por 189 países-membros da ONU. Os 
Objetivos têm o propósito de gerar grandes progressos em fatores relacionados ao desenvolvimento das nações, e 
são divididos em oito grandes grupos: Erradicar a pobreza extrema e a fome; Atingir o ensino básico universal; 
Promover a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde 
materna; Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental; e Estabelecer 
uma parceria global para o desenvolvimento. A partir disso, o presente estudo de caso foi realizado por estudantes 
do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, da Universidade Federal Fluminense, e teve como objetivo 
analisar o desenvolvimento do Município de Itaboraí, localizado no Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito 
ao alcance do Objetivo 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Documento Final do Grupo de 
Trabalho Aberto da ONU, o qual é: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável, no Município de Itaboraí – RJ, e buscar sugestões de Políticas Públicas, a nível 
municipal, que auxiliem no cumprimento das metas propostas para alcançar o objetivo. A metodologia utilizada 
para a melhor compreensão, desenvolvimento e então conclusão do estudo, foi através de levantamento de dados 
em fontes secundárias, em sites como o da ONU, do IBGE, da Agenda 21, entre outros. A análise dos resultados 
possibilitou a chegada de conclusão que o Município de Itaboraí vem evoluindo nos Objetivos do Milênio e em 
alguns casos, superou as metas propostas, por exemplo: Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 
que sofre de fome. Com base na Agenda 21 Local, Itaboraí conseguiu avanços consideráveis no âmbito da 
agricultura sustentável e segurança alimentar. Políticas Públicas já implantadas também possibilitaram avanços no 
setor rural, como apoio aos pequenos produtores. Entretanto, ainda há necessidade de outras Políticas Públicas 
para manutenção das famílias no campo e enraizamento da política de assentamento de terras em Itaboraí é uma 
problemática a ser enfrentada também, e outros desafios como atender a demanda de mercado em relação à 
produção alimentícia. 
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CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem fazer para a 
implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global pós-2015?’, o grupo avalia 
que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a agricultura sustentável” estudado, de acordo com os dados coletados em fontes 
secundárias e primárias, apresenta os seguintes avanços e desafios ou limites, nas escalas global, nacional e 
municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

A seguir, seguem algumas notícias que retratam os avanços alcançados a nível global no que diz respeito ao combate 
à fome. 

 

 NOTÍCIAS  
 

 

Figura 7: O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, cumprimenta soldados somalis. 
(Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/onu-pede-fundos-para-evitar-nova-crise-de-fome-na-somalia.html 

 

Podemos encarar tal fato de pedido de auxílio para evitar que ocorra nova crise de fome na Somália, como um 
avanço. No sentido de que podemos acreditar que a ideologia está sendo mudada, e também, que as pessoas podem 
estar se preocupando mais com o próximo, pois, essa percepção da necessidade de se precaver é de suma 
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importância para o desenvolvimento. O olhar ampliado - podemos dizer também: a macrovisão - é um dos 
instrumentos que nos auxilia quando pensamos em desenvolvimento sustentável. Ressaltando que ainda temos 
muito que avançar, pois, o objetivo principal é não haver necessidade de se precaver, tendo em vista que a questão 
da fome acabará. 

 

 

Figura 8: Imagem principal de reportagem do Jornal Online R7. 
(Fonte: http://noticias.r7.com/internacional/fotos/no-dia-mundial-da-erradicacao-da-pobreza-relatorio-da-fao-destaca-avancos-

contra-a-fome-17102014#!/foto/1) 

 

Em um relatório divulgado em outubro do corrente ano pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura – FAO, mostra que o número de pessoas que passam fome diminui em todo mundo na última 
década. A Organização ainda ressaltou que sete países se destacaram pelos esforços na luta contra fome e alguns 
destes saíram do mapa de fome em 2014, sendo eles: Brasil, Bolívia, Haiti, Indonésia, Madagascar, Malauí, etc. 
Porém, ainda existem cerca de 805 milhões de pessoas que vivem na miséria e sem acesso à segurança alimentar. 

 

DESAFIOS OU LIMITES 

 

Ainda existem muitos desafios a serem superados e metas a serem alcançadas para diminuir ou exterminar a 
problemática da fome no mundo, ou seja, para exterminarmos a crise mundial da fome. Como citado 
anteriormente, e também na reportagem abaixo, ainda existem inúmeras pessoas que passam fome no mundo. 
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 NOTÍCIAS 

 

 

Figura 9: Imagem encontrada na reportagem publicada pelo Jornal G1. 
(Fonte: http://www.amambainoticias.com.br/mundo/1-bilhao-de-pessoas-passam-fome-no-mundo) 

 

 Esta reportagem vem ressaltando o objetivo principal do presente estudo, enfatizando a necessidade de buscar 
meios e estabelecer metas para atingi-lo o quanto antes. Existe a necessidade de movimentação social e política, a 
fim de instituir Políticas Públicas que defendam e atendam o direito da sociedade. Direitos estes que são básicos, 
e por vezes não é adquirido por diversas comunidades. Portanto, fica o questionamento: Será que isso é um 
problema “distante” por acontecer em outras nações? Ou será que mesmo do outro lado do globo, esse cenário 
também faz parte do nosso modo de vida? 

 

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

Na Agenda 21 Brasileira, no tópico de Desenvolvimento sustentável do Brasil rural, há entre suas ações uma que 
chamou bastante a atenção, sendo ela: 

Promover a parceria da União com os estados e os municípios nas políticas de 
desenvolvimento rural, mediante: incentivos à diversificação das atividades econômicas, a 
começar pela diversificação dos sistemas produtivos do setor agropecuário; incentivos à 

participação local no processo de zoneamento ecológico-econômico; incentivos ao 
surgimento de articulações locais participativas, tanto municipais como intermunicipais; 

incentivos à valorização da biodiversidade, ao aproveitamento da biomassa e à adoção de 
biotecnologias baseadas no princípio da precaução; incentivos à expansão e ao 

fortalecimento das empresas de pequeno porte de caráter familiar, a começar pela agricultura 
familiar; incentivos à redução das desigualdades de renda, gênero, etnia e idade.  
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A promoção da referida parceria é de extrema importância para o avanço do país como um todo. Na microescala, 
ou seja, nos Municípios há necessidade de apoio dos entes governamentais, principalmente, por questões de 
subsídios para implementar e manter Projetos/Programas. Abaixo, segue outra ação que seria de suma importância 
para o desenvolvimento local, gerando benefícios também à esfera nacional: 

 Incentivar, por meio das políticas de desenvolvimento rural da União e dos estados, os municípios de pequeno e 

médio porte a formarem articulações intermunicipais microrregionais com o objetivo de valorizar o território que 

compartilham; seja mediante pactos informais, associações e consórcios, ou pela criação de agências microrregionais 

de desenvolvimento.  

A implementação de Políticas Públicas são fundamentais para garantir e assegurar os direitos dos cidadãos. 
Portanto, há extrema necessidade de movimentação e articulação da sociedade civil, principalmente, para atingir 
objetivos e benefícios coletivos. 

 

DESAFIOS OU LIMITES 

No Brasil, ainda há muito desafios a serem enfrentados. Como citado acima, atualmente saímos do mapa de países 
que enfrentam a crise da fome. Mas em reportagem publicada na Revista Exame.com, vemos que a FAO ressalta 
que o desafio principal agora é manter o Brasil fora desde cenário.  

 

 

Figura 10: Imagem de reportagem publicada na Revista Exame.com 
(Fonte: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/desafio-agora-e-manter-brasil-fora-do-mapa-da-fome-diz-fao) 

  

Destacamos também, outra reportagem que retrata um dos casos recorrentes no Brasil: a falta de merenda nas 
escolas públicas. 
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Figura 11: Imagem de reportagem publicada no Jornal G1. 
(Fonte: http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2014/10/sem-merenda-criancas-enganam-fome-com-frutas-em-escola-de-

codo.html) 

 

“Sem merenda escolar, crianças que estudam na escola pública Novo Horizonte, localizada no povoado Corujão, na zona 
rural de Codó (leste do Maranhão), estão levando frutas como manga ou caju para enganar a fome na hora do recreio. 
Segundo os pais dos alunos, há um ano o lanche não é oferecido na unidade de ensino.” 

Esta é uma questão que necessita de um olhar especial, além da problemática de desvio de verba, temos a questão 
de direitos básicos que não estão sendo adquiridos. Uma possível solução, além da mudança de ideologia e atitude 
por parte dos governantes, seria o investimento e apoio à agricultura local e regional, e até mesmo uma horta na 
escola, onde existissem Projetos que envolvam os alunos na produção orgânica de alimentos e que garantam a 
merenda escolar nos dias letivos. 

 

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Com base na Agenda 21 Local, Itaboraí conseguiu avanços consideráveis no âmbito da agricultura sustentável e 
segurança alimentar. Sendo assim, destacam-se os seguintes pontos: 
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No ramo das Políticas Públicas com apoio ao produtor rural existe um programa de horta comunitária, onde é 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Existe a 
assistência técnica e extensão rural dos órgãos públicos e fiscalização séria da Vigilância Sanitária para os produtos 
de procedência vegetal e animal. 

Há também o projeto Horta Escolar Orgânica, onde se incentiva uma alimentação saudável, a aproximação aos 
conhecimentos da agricultura e cultivo, e instigando consequentemente os a absorverem os ensinamentos e coloca-
los em prática em seu próprio local de moradia, tendo meios para assim ter atendido a subsistência alimentar.  

Para qualificação da mão de obra no setor agrícola, houve a implementação da Escola Agro Técnica José Soares 
Júnior e acesso com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

Além disso, um dos destaques é a apicultura, que consiste na criação de abelhas com ferrão, e que pode ter como 
produto para fins comerciais o mel, própolis, geleia real e afins. Existindo ainda, um centro de pesquisa apícola.  

Existe a sede própria do Sindicato Rural e de Trabalhadores Rurais, onde já se representa um avanço. 

 

DESAFIOS OU LIMITES 

Destaca-se que os limites e desafios do Município nesse setor agrícola e alimentar, é a falta de projetos que atendam 
as demandas do mercado, que atualmente segue a linha de produção orgânica ou produtos hortifrutícolas. A 
população não tem acesso aos efeitos letais dos agrotóxicos, que afetam a sáude da população ligada diretamente 
ou indiretamente a essa produção. A falta de Políticas Públicas para manutenção das famílias no campo e 
enraizamento da política de assentamento de terras em Itaboraí é uma problemática a ser enfrentada também. 

 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM ESCALA 
NACIONAL E MUNICIPAL 

Como sugestões e recomendações no âmbito nacional e municipal, citamos a necessidade de criação e implantação 
de Políticas Públicas, algumas já existentes na Agenda 21 Nacional, como: 

 

1) Assistência Técnica e Capacitação das Famílias Assentadas; 

2) Implementação de Lei de Registros Públicos e elaboração dos planos integrados de destinação das terras 
públicas, para o ordenamento territorial; 

3) Valorização do conhecimento tradicional, ou seja, Resgate do Patrimônio Biocultural, fortalecendo assim 
a Agricultura Familiar; 

4) Promoção de acesso à terra, minimizando a questão do latifúndio; 

5) Descentralização da economia rural, dando maior oportunidade a pequenos e médios produtores; 

6) Melhores condições de trabalho, exterminando qualquer tipo de trabalho escravo, infantil, ou de 
exploração da mulher; 

7) Incentivo à produção orgânica de alimentos, visando a segurança alimentar, e consequente exterminação 
da exposição dos trabalhadores à utilização de agrotóxicos; 

8) Educação Ambiental no ambiente rural a fim de promover e ressaltar a necessidade de preservação 
ambiental, manejando da melhor forma os recursos naturais. 

 

A articulação para criação, implantação e execução de Políticas Públicas é fundamental para alcançarmos os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que, por vezes, se torna um empecilho é a questão da falta de 
informação sobre acesso à informações e de conhecimento sobre como começar a articular-se para sugerir ou criar 
Políticas Públicas. 
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Como adendo, ressaltamos que a linearização da relação Campo x Cidade precisa ser desfeita, tornado-se um ciclo, 
como de fato é, onde a sociedade tenha pleno conhecimento do processo de produção, transporte, comercialização 
e consumo do produto. A partir de então, teremos o contato interpessoal, gerando integração e interação entre 
todas as partes que não estão desconexas, mas sim conectadas a todo o instante, promovendo a religação dos 
saberes e caminhando cada vez mais para um futuro promissor, onde venhamos a atingir qualidade de vida plena 
que alcance a todas as pessoas, sem distinção de “classe social”, cor, etnia, e nenhum outro tipo de segregação. 
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A N A  C A RO L I N A  N O G U E I R A  LU Z  
E  C O L E G A S :  O D S  1 4  E  

M U N I C Í P I O  D E  S AQUA R E M A  
 

FICHA DE ESTUDO DE CASO 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável no Documento Final 
do Grupo de Trabalho Aberto da 
ONU 

Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, mares e dos recursos marinhos, para o 

desenvolvimento sustentável 

Município objeto de estudo de 
caso 

Saquarema - RJ 

Equipe de Estudantes Participantes 

Matrícula Nome Completo Email 

113095002 Ana Carolina Nogueira Luz anacarolinaluz@id.uff.br 

113095011 Gabriela Cugler De Pontes gabrielacugler@id.uff.br 

113095031 Suzana Nascimento Nunes de 
Souza 

suzananascimento@id.uff.br 

113095019 Lucrezia Mazzoli lucreziamazzoli@gmail.com 

113095001 Alana Nona Rozentino alananona11@gmail.com 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo 
de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns 
resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros 
concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de novembro.  
A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está prevista para 
o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros desdobramentos em novos 
projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

Saquarema é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro situado na Região dos Lagos. 
Possuí uma área de 353,566 km2, população de 74.234 habitantes e seu bioma característico é a 
Mata Atlântica. 

As origens de Saquarema se perdem nos primórdios da história do Brasil, quando D. João III, Rei 
de Portugal, em 1530, mandou uma frota, sob o comando de Martin Afonso de Souza, "tomar 
posse e colocar em todo o território até a linha demarcada".  
A frota aqui chegou em março de 1531, encontrando na região índios Tamoios, que davam à 
terra o nome de "Socó-Rema", em vista da existência de numerosos bandos de aves pernaltas, 
conhecidas como "Socó". A figura abaixo apresenta a localização do município dentro do estado 
do Rio de Janeiro.  

                                
Figura - Localização de Saquarema no estado do Rio de Janeiro                                                                   

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Saquarema#mediaviewer/File:RiodeJaneiro_Municip_Saquarema.svg ) 

 

Cidade predominantemente turística, é conhecida também como “a capital nacional do surfe”. As 
ondas de suas praias estão entre as melhores do país. Além dos campeonatos de surfe nacionais e 
internacionais, as festas religiosas constituem um importante atrativo para o turismo local. Distante 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saquarema#mediaviewer/File:RiodeJaneiro_Municip_Saquarema.svg
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cerca de cem quilômetros da capital do estado, possui as seguintes praias: Massambaba, Barra 
Nova, Prainha, Boqueirão, Itaúna, Jaconé, Vilatur e Vila. 

Em dezembro de 2007 a população de Saquarema foi convocada pela Caravana do Comperj a 
participar de um novo processo de construção da Agenda 21 Local, desta vez no âmbito do 
empreendimento. A ideia era formar um município modelo em gestão participativa e em conjunto 
com ações elaboradas a partir de preocupações e potencialidades. 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

Objetivo proposto 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos 
marinhos, para o desenvolvimento sustentável 

14.1- até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, 
especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por 
nutrientes; 

14.2- até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para 
evitar impactos adversos significativos, incluindo através do reforço da sua capacidade de 
resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e 
produtivos; 

14.3- minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive via reforço da 
cooperação científica em todos os níveis; 

14.4- até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não 
regulamentada (INN) e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de gestão com base 
científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, pelo menos a níveis que 
possam produzir rendimento máximo sustentável, como determinado por suas características 
biológicas; 

14.5- até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a 
legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível; 

14.6- até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade 
e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca INN, e abster-se de introduzir 
novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e 
eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte 
integrante da negociação sobre subsídios à pesca da OMC; 

14.7- até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os SIDS e os países menos desenvolvidos, 
a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da 
pesca, aquicultura e turismo: 

14.a) aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir 
tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia 
Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos 
e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em 
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos e SIDS; 

14.b) proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e 
mercados; 

http://agenda21saquarema.com.br/agenda-21-local/
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14.c) assegurar a plena aplicação do direito internacional, como refletido na UNCLOS para os 
Estados membros, incluindo, quando aplicável, os regimes regionais e internacionais existentes, 
para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos por seus membros. 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como 
Rio +20, propôs a discussão sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento 
sustentável. O documento resultante – “O Futuro que Queremos” – definiu 17 objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável na Agenda pós-2015, destacando-se entre eles a meta de conservação 
e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos. No contexto atual dos municípios 
brasileiros, este é um desafio que não envolve somente a preservação ambiental, como também os 
aspectos econômicos e sociais locais. 

Os mares e os oceanos são partes importantes para o ecossistema terrestre e para criticar a forma 
de desenvolvimento adotada pelos países. Eles fazem parte de diversos estilos de vida, são cruciais 
para a produção de comida e para a vida humana, além de ajudarem na regulamentação do clima e 
diminuição do efeito estufa. O grande problema é que apesar de muito importante os oceanos não 
são tratados como deveriam destruindo assim todos os benefícios descritos acima.  

As maiores ações que prejudicam os oceanos são a extração incorreta de recursos marinhos; A 
poluição marinha; A invasão de espécies estrangeiras; A acidificação dos oceanos e a destruição da 
biodiversidade. A única maneira de se preservar os oceanos é evitar o aumento ou a continuação 
dessas ações prejudiciais, essa é a proposta da agenda 21, apresentar fatos que faça com que as 
pessoas pensem em suas ações e no impacto delas para os oceanos e mares. 

Os recursos retirados do meio marinho são utilizados para o sustento de diversas famílias, 
principalmente para as que vivem em regiões costeiras. O Brasil possui boa parte de seu território 
banhado pelo Oceano Atlântico, e o seu uso se estende a várias atividades com fins econômicos, 
como a pesca, a mineração, a extração de óleo e gás, o turismo, entre outros. Os alimentos retirados 
do mar são fonte de proteínas e de outros componentes nutritivos, assim preservando a saúde dos 
seus consumidores.  

Os oceanos exercem um controle fundamental sobre o clima e as condições meteorológicas, 
transportando energia e dominando os ciclos da água e do carbono, moderando as oscilações de 
temperatura e mantendo a estabilidade da composição da atmosfera. Eles absorvem muita da 
radiação solar que atinge a Terra e libertam calor através da evaporação de grandes quantidades de 
água, impulsionando a circulação atmosférica. A condensação desse vapor de água origina as 
nuvens e a precipitação (chuva).  

A vida surgiu no mar há cerca de 3,5 bilhões de anos e no mar encontramos ainda hoje as formas 
de vida mais diversificadas e inusitadas. Desde as bactérias às baleias, raros são os grandes grupos 
de organismos que não têm algum representante marinho. Dentre os animais, por exemplo, dos 33 
filos (grandes grupos) reconhecidos, 15 são exclusivamente marinhos, como os equinodermos – 
grupo das estrelas-do-mar-; 5 são predominantemente marinhos, como o grupo das esponjas ou 
dos corais e anêmonas; 9 têm boa representatividade no mar; e 3 têm raras espécies marinhas. Em 
contraste, apenas 11 dos filos são majoritariamente terrestres, sendo apenas um exclusivo. 

A grande questão ambiental contemporânea é o uso insustentável dos oceanos, o uso 
despreocupado sem levar em conta o período de reposição do ciclo hidrológico faz com que a cada 
vez mais seja necessário a discussão da importância da conservação desses ecossistemas.  As 
atividades antrópicas são os maiores agentes causadores de tal devastação podendo-se destacar 
cinco atividades como maiores contribuidoras, pois geram ciclos viciosos a partir do uso indevido.  

A extração insustentável de recursos marinhos como a pesca ilegal é um dos exemplos dos usos 
indevidos, pois não existe grande capacidade de exploração. Além de sua prática em áreas erradas 
e em épocas de reprodução leva ao desequilíbrio do ecossistema, como também pode gerar a 
extinção de espécies nativas. A extração não sustentável dos recursos marinhos vivos, incluindo as 
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capturas acessórias, é uma importante ameaça para a cadeia alimentar nos oceanos e para a 
segurança alimentar global, saúde e meios de subsistência sustentáveis. A extração não sustentável 
dos recursos marinhos não vivos (por exemplo, mineração em alto mar; perfuração de petróleo) 
também é motivo de preocupação.  

A extração inadequada leva ao fim dos recursos naturais como também a um aumento 
descontrolado da poluição dos oceanos.  A poluição marinha ocorre na forma de metais pesados, 
poluentes orgânicos persistentes, pesticidas, nutrientes, plásticos, petróleo, substâncias perigosas, 
materiais radioativos, e antropogênica do ruído subaquático, onde 80% são derivados da atividade 
terrestre. Essa problemática além de causar a morte de espécies, gera também a inutilidade da água 
para atividades industriais (irrigação e construção civil), consumo particular e fitossanitários.  

A mortandade de espécies marinha torna mais propensa a instalação de espécies estrangeiras 
trazidas pelas atividades industriais. A falta de seu habitat natural conservado faz com que espécies 
de outras regiões não tenham competição e se tornem mais fortes conseguindo assim se reproduzir 
e adaptar na nova região. Existe ainda o fato de espécies estrangeiras serem mais fortes que as 
naturais e eliminarem a população local, causando ainda mais desequilíbrio ecológico.  

Outra ação prejudicial é a acidificação dos oceanos e impactos das mudanças climáticas que são 
causados pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Os efeitos 
negativos incluem o aumento da frequência e intensidade do clima, o aquecimento dos oceanos, o 
aumento do nível do mar, bem como mudanças oceânicas e de salinidade. Eles dificultam a 
sustentação da vida e as funções que regulam dos oceanos, ameaçam a biodiversidade marinha e 
afetam negativamente o desenvolvimento sustentável das comunidades costeiras. As regiões 
costeiras são particularmente afetadas pela subida do nível do mar, inundações costeiras e erosão, 
e os eventos extremos (por exemplo, tsunamis e tempestades), por isso é necessário tecnologia 
espacial e suas aplicações, incluindo produtos e serviços climáticos em escala regional e sub-regional 
em desempenhar um importante papel complementar. 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável integraram os assuntos relacionados ao meio 
marinho e deram importância fundamental à sua conservação, não ignorando ou esquecendo a sua 
importância e as alterações pelas quais vem sofrendo. Oceanos limpos, resilientes e produtivos são 
indispensáveis para a diminuição da pobreza e para a sustentabilidade. As principais propostas são 
para assegurar a conservação do uso sustentável do ambiente marinho, a redução da incidência e 
dos impactos da poluição marinha, a prevenção da entrada de espécies invasoras em outros habitats 
marinhos, e tratamento da acidificação dos oceanos e dos seus impactos para as mudanças 
climáticas. Através da conscientização e participação da população e de órgãos públicos, tais 
propostas podem ser alcançadas em prol de melhores condições de vida para as presentes e futuras 
gerações. 

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

Objetivo 7: Garantir Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente 

 

PERCENTUAL DE MORADORES URBANOS COM ACESSO A ÁGUA LIGADA À REDE E 
ESGOTO SANITÁRIO ADEQUADO – 1991/2000/2010 
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Fonte: http://www.portalodm.com.br/  

 

PERCENTUAL DE MORADORES URBANOS COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS -
1991/2000/2010 

 

Fonte: http://www.portalodm.com.br/  

 

PROPORÇÃO DE MORADORES URBANOS SEGUNDO A CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO – 
1991/2000/2010 

Fonte: http://www.portalodm.com.br/  

  

 

 

 

 

http://www.portalodm.com.br/
http://www.portalodm.com.br/
http://www.portalodm.com.br/
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

 
Tabela 1 – Relação entre os anos de 1991, 2000 e 2010 

Lugar  IDHM 
(1991) 

 IDHM 
(2000) 

 IDHM 
(2010) 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Saquarema 
(RJ) 

0,459 0,591 0,709 

 

 
Caracterização do Município de Saquarema no IDHM 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Como indicado na imagem acima, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 
Saquarema é 0,709, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 
Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,204), seguida por Longevidade e por Renda. 
Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 
crescimento de 0,183), seguida por Renda e por Longevidade. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Saquarema – RJ (Fonte: Pnud, Ipea e FJP) 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Saquarema ocupa a 1638ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo 
que 1637 (29,42%) municípios estão em situação melhor e 3.928 (70,58%) municípios estão em 
situação igual ou pior. Em relação aos 92 outros municípios de Rio de Janeiro, Saquarema ocupa 
a 51ª posição, sendo que 50 (54,35%) municípios estão em situação melhor e 42 (45,65%) 
municípios estão em situação pior ou igual. 

 SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ -  

População 

Na figura a seguir temos a pirâmide etária do município, com valores menores para pessoas entre 
39 e 44 anos e uma quantidade de idosos consideravelmente alta, se comparada com a média 
estadual e nacional.  
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Figura – Pirâmide Etária de Saquarema em relação a do estado e a do país  
Fonte: IBGE 

 

A imagem abaixo apresenta uma evolução populacional no município de cerca de 40.000  
habitantes entre os anos de 1992 e 2008, o que evidencia a fixação de mais pessoas no local, e a 
maior permanência delas na região. 

                                                   
Fonte: IBGE 
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Economia 

As imagens a seguir mostram que em Saquarema as Receitas orçamentárias são maiores que a 
despesas, como ocorre em escala estadual e nacional. O Produto Interno Bruto (PIB) é maior no 
setor de Serviços, baixo no setor das Indústrias e o menor no setor de Agropecuária. Esse último 
fator também se assemelha ao PIB estadual e nacional.  

Fonte: IBGE 
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Fonte: IBGE 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

 PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 

Foram encontrados cinco projetos de lei na câmara dos deputados e quatro projetos de lei no 
Senado Federal, conforme descritos nas tabelas abaixo, e que são pertinentes ao ODS escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - CÂMARA DOS DEPUTADOS (Fonte: http://www2.camara.leg.br/) 

http://www2.camara.leg.br/
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Tabela 2 - SENADO (Fonte: http://www.senado.gov.br/) 

PLS 94 2014 Senador Mario Couto Altera a Lei nº 11.959, 29 de junho de 2009, 
que dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca e regula as atividades 
pesqueiras no País e dá outras providências. 

 

PLS 67 1988 SENADOR - Alfredo 
Campos 

 

Garante o beneficio do seguro-desemprego 
ao pescador profissional durante a piracema, 
desova e reprodução de peixes. 

 

 

PLS 5 1992 SENADOR - Francisco 
Rollemberg 

 

Estabelece normas para o aproveitamento 
economico dos manguezais e da outras 
providencias, em conformidade com o 
estabelecido no art. 225, inciso quarto da 
constituição federal, na lei 7661 de 1988, que 
institui o gerenciamento costeiro e na lei 
6938 de 1981, que estabelece a politica 
nacional do meio ambiente 

Numero Ano Autor Ementa 

PL 40 1971 Francisco Amaral  
MDB/SC 

Estabelece normas destinadas a evitar a 
poluição do ar, das aguas e dos mares, e da 
outras providencias 

PL 1100 2011 Cleber Verde 

PRB/MA 

Acrescenta o art. 29-A a Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, estabelecendo como 
crime ambiental a pesca ou captura de peixes 
exóticos nos rios e nas encostas brasileiras. 

PL  6969 2013 Sarney Filho 

PV/MA 

Institui a Política Nacional para a 
Conservação e o Uso Sustentável do Bioma 
Marinho Brasileiro (pncmar) e dá outras 
providências. 

PL 2794 1992 Fabio Feldmann 

PSDB/SP 

Dispõe sobre a prevenção, controle e a 
fiscalização da poluição causada por 
lançamento de oleo, substancias nocivas e 
outros poluientes em aguas sob jurisdição 
nacional e da outras providencias 

PL 1708 1991 Jackson Pereira 

PSDB/CE 

Dispõe sobre a proibição de lançamento de 
esgotos e lixo em cursos de água naturais e 
artificiais 

http://www.senado.gov.br/
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PLS 407 1989 SENADOR- Marcos 
Mendonça 

Altera a lei 5357, de 17 de novembro de 1967, 
que estabelece penalidades para embarcações 
e terminais maritimos ou fluviais que 
lançarem detritos ou oleo em aguas 
brasileiras, e da outras providencias. 

 

 

POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

A Agenda 21 Brasileira mostra em escala nacional as políticas que estão sendo efetuadas, em 
diversas áreas, para o desenvolvimento sustentável. Seguem dois programas pertinentes ao tema 
escolhido pelo grupo. 

O Programa Ciências do Mar surgiu para implementar pesquisas marinhas em âmbito 
nacional, com o objetivo de estimular e apoiar a realização de projetos conjuntos de pesquisa no 
País utilizando-se de recursos humanos e de infra-estrutura disponíveis em diferentes instituições 
de ensino superior (IES), institutos de pesquisa, empresas e/ou demais instituições associadas, 
possibilitando o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, contemplando 
a formação de recursos humanos pós-graduados e, de forma complementar, em nível de 
graduação.  

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) busca o ordenamento dos 
espaços litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com 
ampla articulação entre as três esferas de governo e a sociedade. Os seus objetivos estão baseados 
nas seguintes diretrizes: 

• Fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do setor público e 
privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo para o ordenamento 
de uso e ocupação desse espaço; 

• Desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social para sua gestão integrada; 

• Valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais e 
da ocupação dos espaços litorâneos. 

Assim, o Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da fragilidade dos 
ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação de forma desordenada e irregular, do 
aumento dos processos erosivos e de fontes contaminantes. 

Além disto, o estabelecimento de critérios para destinação de usos de bens da União, visando o 
uso adequado de áreas públicas, a existência de espaços estratégicos (como portos, áreas 
militares) e de recursos naturais protegidos também se configuram em desafios para gestão da 
orla brasileira.  

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO  

Nesta seção de programas pertinentes ao ODS escolhido pelo grupo, encontramos no Plano 
Plurianual os programas de: Mar, Zona Costeira e Antártida; Pesca e Aquicultura; e Transporte 
Marítimo. Todos possuem seus respectivos objetivos que serão apresentados abaixo.  
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PROGRAMA: 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida 
 

 

 

OBJETIVO: 0558 - Desenvolver pesquisa científica e ações de preservação ambiental para 
assegurar 

a ocupação das Ilhas Oceânicas, em particular, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a fim de 
garantir a conservação dos seus biomas terrestre e marinho e os direitos de soberania sobre a 

Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. 

Órgão Responsável: Ministério da Defesa 
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OBJETIVO: 0560 - Desenvolver ações que promovam o conhecimento e o uso sustentável dos 

recursos do mar, em águas nacionais e internacionais. 

 

Órgão Responsável: Ministério da Defesa 
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OBJETIVO: 0561 - Ampliar e consolidar um sistema de observações dos oceanos, zona costeira 
e atmosfera, a fim de aprimorar o conhecimento científico e contribuir para reduzir 

vulnerabilidades e riscos decorrentes de eventos extremos, variabilidade do clima e das mudanças 
climáticas. 

Órgão Responsável: Ministério da Defesa 

 

OBJETIVO: 0562 - Ampliar a Plataforma Continental para além das 200 milhas da costa, de 
acordo com o previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a fim de 

assegurar direitos de soberania sobre essa área. 

Órgão Responsável: Ministério da Defesa 
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OBJETIVO: 0563 - Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira, 
visando a redução de suas vulnerabilidades ambientais, sociais e econômicas. 

Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente 
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OBJETIVO: 0564 - Garantir a presença na região antártica, desenvolvendo pesquisa científica 
diversificada de qualidade, com a preservação do meio ambiente, a fim de assegurar a 

permanência do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártida. 

Órgão Responsável: Ministério da Defesa 
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OBJETIVO: 0991 - Pesquisar o Potencial Mineral de Fundos Marinhos em Águas Internacionais, 
para fins de Aquisição de Direito de Exploração Mineral, e na Plataforma Continental Jurídica 

Brasileira. 

Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia 

 

OBJETIVO: 0997 - Definir diretrizes básicas de Ciência, Tecnologia e Inovação para os Oceanos 
e implantar infraestrutura operacional e administrativa para promover o conhecimento científico 

sobre Oceanos e Clima. 

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
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PROGRAMA: 2052 - Pesca e Aquicultura 
 

 

OBJETIVO: 0567 - Promover a produção aquícola e pesqueira de forma sustentável com foco 
no potencial brasileiro e nos recursos sub-explotados e inexplotados. 

Órgão Responsável: Ministério da Pesca e Aquicultura 
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OBJETIVO: 0572 - Implementar infraestruturas integrantes da cadeia produtiva aquícola e 
pesqueira para promover a produção, a agregação de valor e a qualidade dos produtos aquícolas e 

pesqueiros nacionais. 

Órgão Responsável: Ministério da Pesca e Aquicultura
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OBJETIVO: 0576 - Promover a inclusão social, o acesso à cidadania, à educação e à qualificação 
profissional com vistas à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da 

pesca e aquicultura. 

Órgão Responsável: Ministério da Pesca e Aquicultura 
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OBJETIVO: 0583 - Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da exploração 
sustentável dos recursos pesqueiros. 

 

Órgão Responsável: Ministério da Pesca e Aquicultura 
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PROGRAMA: 2074 - Transporte Marítimo 

 

OBJETIVO: 0177 - Assegurar condições adequadas de profundidade aos portos marítimos 
brasileiros. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0183 - Ampliar a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e 
superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0188 - Promover a melhoria da infraestrutura de turismo marítimo de passageiros e 
a integração porto-cidade por meio da revitalização de áreas portuárias. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0198 - Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por 
meio do desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurança portuária, e pela 

implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis 
pela administração de portos marítimos. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0218 - Fomentar a implantação de portos secos e de zonas de atividades logísticas 
em áreas estratégicas, de forma a suprir a deficiência de retroárea e desafogar a zona portuária 

utilizada para armazenagem. 

Órgão Responsável: Ministério da Fazenda 

 

 

 

OBJETIVO: 0232 - Promover a regularização ambiental dos portos organizados, adequando suas 
necessidades de operação, manutenção e ampliação às normas ambientais e de saúde vigentes, de 

modo a assegurar a operação legal e sustentável no setor portuário. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0233 - Aprimorar a gestão e a formulação de políticas para o setor portuário 
marítimo de forma a contribuir com um planejamento logístico integrado para o país. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 
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OBJETIVO: 0453 - Ampliar a capacidade portuária por meio da reestruturação e da implantação 
de novos portos organizados marítimos. 

Órgão Responsável: Secretaria de Portos 

 

(Fonte: PPA 2012 - 2015) 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

O fórum local da agenda 21 do município de saquarema possui registros quando a diretrizes que 
envolvam o tema de proteção dos oceanos, classificado como estágio de que quase nada foi feito. 
Como propostas para a conquista da preservação desses recursos foram feitas as seguintes 
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propostas: Mobilização popular para a preservação dos recursos hídricos – Na área de comunicação 
existem os objetivos de informar a população quanto à importância da preservação das nascentes 
dos rios do município, destacando o fato de estarem em seu território. O outro objetivo é promover 
a participação dos diversos atores sociais no Comitê de Bacias e Subcomitê das Lagoas de 
Saquarema, Jaconé e Jacarepiá. Na área capacitação existe a Capacitar a sociedade civil para a gestão 
dos recursos hídricos, enfatizando a participação das mulheres. Na área de planejamento Fortalecer 
o Subcomitê de Bacia das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá junto ao Comitê de bacia Lagos 
São João. 

Proteção das áreas costeiras - Existe a área de fiscalização que como objetivos analisar a 
capacidade de abrangência da Capitania dos Portos de Arraial do Cabo (fiscalização e 
monitoramento das embarcações e produtos que circulam em Saquarema); Realizar o 
monitoramento costeiro dos campos petrolíferos de Uruguá e Tupi, entre outros, especialmente 
do pré-sal e; Fiscalizar os resíduos dos postos de abastecimento de combustível que escoam para 
os lençóis freáticos, córregos, lagoas e mar. Outra área é a de infraestrutura com os objetivos de 
criar infraestrutura urbana para a preservação da praia, adotando as seguintes medidas: criar um 
departamento específico para as praias na empresa responsável pela limpeza urbana; instalar placas 
educativas e informativas; disponibilizar mais lixeiras em locais de acesso ao público e recolher o 
lixo com mais frequência; monitorar as excursões que chegam ao município (Secretaria de Turismo) 
e distribuir folhetos educativos; dotar a empresa responsável pela limpeza da orla de equipamentos 
mais eficientes na limpeza da areia; promover campanhas de educação ambiental, priorizando a 
sensibilização e a conscientização dos banhistas. A última área é a de planejamento com o objetivo 
de organizar os donos de quiosques próximos a lagoas e praias, de forma a promover uma estrutura 
adequada de limpeza no seu entorno. 

 EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE  

O IBGE realizou no ano passado um importante trabalho: Pesquisa Munic 2013 – Perfil dos 
Municípios Brasileiros. A pesquisa realizada abordou sete temas: perfil dos gestores municipais, 
recursos humanos, legislação e instrumentos de planejamento, saúde, meio ambiente, política de 
gênero e gestão de risco e resposta a desastres. 

A Pesquisa Munic 2013 apontou que 2.065 municípios foram atingidos por alagamentos entre 2008 
e 2012, e que quase metade dos municípios não faz gestão de riscos e desastres. Sobre a Política de 
Gênero, os dados coletados mostram que está crescendo o número de municípios com programas 
destinados às mulheres: 27,5% dos municípios (1.533) têm estrutura para a formulação, 
coordenação e implementação de políticas para esse público. Em Saquarema existe uma Secretaria 
Municipal da Mulher e esta, em ações conjuntas com a Secretaria de Promoção Social, tem realizado 
programas de capacitação profissional, de combate a violência contra a mulher e outros, voltados 
para o público feminino. 

Em relação ao meio ambiente, a pesquisa mostra que, em 2013, 90,0% dos municípios dispunham 
de algum órgão para tratar do tema. Em 2002, esse percentual era de 67,8%, avançando para 84,5%, 
em 2009. Os percentuais mais elevados estão nas regiões Norte (98,0%), Sul (95,0%) e Centro-
Oeste (92,3%), seguidos por Sudeste (89,0%) e Nordeste (85,2%). Saquarema possui uma Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, sendo que este último não se encontra em funcionamento. 

Sobre a Agenda 21, o número de municípios que possuem esse processo em funcionamento 
chegou a 21,5% no ano passado. O Rio de Janeiro se destaca entre os Estados com maior presença 
de iniciativas de Agenda 21 (66,3%), seguido por Tocantins (51,1%) e Amapá (50,0%). Do total de 
municípios brasileiros, 287 (5,2%) estavam em fase de implementação de ações da Agenda 21 em 
políticas públicas e 440 (7,9%) desconheciam o que fosse Agenda 21. O município de Saquarema 
participa da Agenda 21. 
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A pesquisa apontou, também, que 88,9% dos municípios possuem secretarias exclusivas de saúde 
e que 99,7% dos municípios têm Conselhos Municipais de Saúde. Em relação ao número de 
servidores públicos municipais, 6,36 milhões de pessoas exercem funções diretas ou indiretas nos 
órgãos municipais. Saquarema possui uma Secretaria Municipal de Saúde, mas não tem o respectivo 
conselho municipal.  

O destaque da Munic 2013 no tema Perfil dos Gestores Municipais foi o aumento do número de 
mulheres à frente do poder executivo municipal. Em 2001, eram 6%, percentual que dobrou em 
2013. Saquarema é administrada por uma mulher, Franciane Conceição Gago Motta (PMDB), 
reeleita em 2012 para o seu segundo mandato. 

Sobre a Legislação e instrumentos de planejamento, a pesquisa apontou que 50% dos municípios 
têm Plano Diretor, que regula o uso e a ocupação do solo. Além disso, outros 13,7% (763) estavam 
elaborando o plano e 36,2% (2.019) ainda não tinham. Saquarema realizou a revisão do seu Plano 
Diretor em processo participativo 

A pesquisa permite identificar carências existentes em cada município e contribui para a 
democratização da gestão pública através da formulação e do aprimoramento de políticas 
diferenciadas para questões específicas de suas populações. 

O MUNIC EM SAQUAREMA 

1. Informações sobre o Atual Prefeito 

O prefeito atual estava em exercício do mandato de prefeito neste município em 2008 Não 

 Sexo Feminino 

 Idade 38 

 Escolaridade 
Ensino médio 
completo 

 Partido pelo qual foi eleito PMDB 

 Partido atual PMDB 

 

2. Recursos Humanos 

2.1. Composição do quadro de pessoal da administração direta 

 Total de funcionários ativos da administração direta (1) 3219 

     Estatutários 1938 

     Celetistas (CLT) 866 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t2_1&munic=330550&uf=33&nome=
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     Somente comissionados 391 

     Estagiários 0 

     Sem vínculo permanente 24 

2.2. Composição do quadro de pessoal da administração indireta 

Não há. 

2.3. Informações registros administrativos 

 

 Realização de concurso nos últimos 24 meses para contratação de pessoal Sim 

     No edital do concurso houve reserva de vagas para pessoas com deficiência Sim 

   

 Contratação de pessoal nos últimos 24 meses - existência Sim 

 Registro no quadro de pessoal da administração direta de forma a identificar a quantidade 
de pessoas com deficiência - existência 

Não 

 Unidades administrativas chefiadas por mulheres - existência Sim 

1. Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

3. Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município 

3.1. Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou similar 

 

 Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou 
similar - existência 

Não 

 Ano de criação 
Não 
aplicável 

 O conselho é paritário 
Não 
aplicável 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t2_2&munic=330550&uf=33&nome=
http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t2_3&munic=330550&uf=33&nome=
http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t3_1&munic=330550&uf=33&nome=
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 Caráter do conselho:  

     Consultivo 
Não 
aplicável 

     Deliberativo 
Não 
aplicável 

     Normativo 
Não 
aplicável 

     Fiscalizador 
Não 
aplicável 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses 
Não 
aplicável 

3.2. Instrumentos de planejamento municipal 

 

 O município integra:  

     Aglomeração urbana Não 

     Área de interesse turístico Sim 

     Área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental 
de âmbito regional ou nacional 

Sim 

     Não integra as áreas citadas Não 

   

 O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse social Sim 

 O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse 
especial 

Sim 

     Tipo de área de interesse:  

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t3_2&munic=330550&uf=33&nome=
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          Ambiental Sim 

          Histórico Sim 

          Cultural Sim 

          Paisagístico Sim 

          Arquitetônico Não 

          Arqueológico Sim 

          Outra Não 

   

 Lei de parcelamento do solo - existência Sim 

 Lei de zoneamento ou equivalente - existência Sim 

 Código de obras - existência Sim 

     Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2) 
Não sabe 
informar 

1. Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.       

3.3. Instrumentos de política urbana 

 

 Existência de lei específica de Solo criado Sim 

 Existência de lei específica de Contribuição de melhoria Sim 

 Existência de lei específica de Operação urbana consorciada Não 

 Existência de lei específica de Estudo de impacto de vizinhança Sim 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t3_3&munic=330550&uf=33&nome=


 

81 

 

 

 Código de Posturas Sim 

   

 Plano Diretor - existência Sim 

     Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2) Não sabe informar 

     Contempla os instrumentos de planejamento municipal e urbano:  

          Parcelamento do solo Sim 

          Zoneamento ou equivalente Sim 

          Código de obras Sim 

          Contribuição de melhoria Sim 

          Operação urbana consorciada Não 

          Existência de lei específica de Solo criado Sim 

          Estudo de impacto de vizinhança Sim 

          Código de Posturas Sim 

          Zonas especiais de interesse social Sim 

          Outras zonas especiais Sim 

          Solo criado Não 

     O município está revendo o Plano Diretor Não 

 O município está elaborando o Plano Diretor Não 

1. Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.       
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6. Educação 

6.1. Órgão gestor e instrumentos de planejamento da educação 

 

 Caracterização do órgão gestor da educação no município 
Secretaria em conjunto com 
outra política 

   

 Sistema municipal de ensino próprio - existência Sim 

     Como está organizado o sistema municipal de ensino Não aplicável 

   

 Instrumentos legais que contemplam a política municipal de 
ensino: 

 

     Lei orgânica municipal Sim 

     Lei do orçamento anual (LOA) Sim 

     Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) Não 

     Plano Plurianual de investimentos (PPA) Sim 

     Portaria do órgão gestor da educação Não 

     Nenhum dos instrumentos citados Não 

 Objeto regulamentado por instrumento legal:  

     Projetos, programas e ações da educação municipal Não 

     Concessão de incentivos fiscais para entidades educacionais Não 

     Conselho de Controle e Acompanhamento Social do 
FUNDEF 

Sim 

     Conselhos escolares Sim 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t6_1&munic=330550&uf=33&nome=
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     Conselho de Alimentação Escolar Sim 

     Conselho do Transporte Escolar Sim 

     Sistema Municipal de Ensino Sim 

     Outros Não 

   

 Plano Municipal de educação - existência Não 

     O plano incorpora educação em direitos humanos no 
currículo da rede municipal 

Não aplicável 

   

 Na rede municipal de ensino municipal existe capacitação de 
professores: 

 

     Em direitos humanos Não 

     Na temática de gênero Não 

     Na temática raça/etnia Não 

     Em orientação sexual Não 

     Não existe capacitação nas áreas citadas Sim 

 Escola apta a receber pessoas com deficiência na rede 
municipal - existência 

Sim 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
      

6.3. Conselho e fundo municipal de educação 

 

 Conselho municipal de educação - existência Sim 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t6_3&munic=330550&uf=33&nome=
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 Ano de criação 2001 

 O conselho é paritário Sim 

 Caráter do conselho:  

     Consultivo Sim 

     Deliberativo Sim 

     Normativo Sim 

     Fiscalizador Sim 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Sim 

   

 Fundo municipal de educação - existência Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
      

7. Cultura 

7.1. Órgão gestor e legislação da cultura 

 

 Caracterização do órgão gestor da cultura no 
município 

Secretaria em conjunto com outra 
política 

   

 Legislação municipal de proteção ao patrimônio 
cultural 

Não 

     Natureza do bem tombado  

          Patrimônio material Não aplicável 

          Patrimônio imaterial Não aplicável 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t7_1&munic=330550&uf=33&nome=
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Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

8. Esporte 

8.1. Órgão gestor e legislação do esporte 

 

 Caracterização do órgão gestor do esporte no 
município 

Secretaria em conjunto com outra 
política 

   

 A lei orgânica do município trata do esporte Sim 

 Existem outros instrumentos legais que tratem do 
esporte 

Não 

 Objetos regulamentados por estes instrumentos:  

     Sistema municipal de esporte Não aplicável 

     Conselho municipal de esporte Não aplicável 

     Concessão de incentivos e isenções fiscais para o 
esporte 

Não aplicável 

     Fundo municipal do esporte Não aplicável 

     Bolsa atleta Não aplicável 

     Subvenções concedidas para o esporte Não aplicável 

     Projetos esportivos Não aplicável 

     Outros Não aplicável 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

9. Habitação 

9.1. Órgão gestor e plano municipal de habitação 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t8_1&munic=330550&uf=33&nome=
http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t9_1&munic=330550&uf=33&nome=
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 Caracterização do órgão gestor da habitação no 
município 

Secretaria em conjunto com outra 
política 

 O município possui plano municipal de habitação Não 

     Está elaborando Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

10. Transporte 

10.1. Órgão gestor e conselho municipal de transporte 

 

 Caracterização do órgão gestor do transporte no 
município 

Secretaria em conjunto com outra 
política 

   

 Conselho municipal de transporte - existência Não 

 Ano de criação Não aplicável 

 O conselho é paritário Não aplicável 

 Caráter do conselho:  

     Consultivo Não aplicável 

     Deliberativo Não aplicável 

     Normativo Não aplicável 

     Fiscalizador Não aplicável 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Não aplicável 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
      

11. Saúde 

11.1. Órgão gestor da saúde, escolaridade e formação do gestor 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t10_1&munic=330550&uf=33&nome=
http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t11_1&munic=330550&uf=33&nome=
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 Caracterização do órgão gestor da saúde no município Secretaria exclusiva 

 Escolaridade do titular do órgão gestor Ensino superior completo 

     Formação de nível superior do gestor Médico 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
      

11.2. Conselho, fundo e plano municipal de saúde 

 

 Conselho municipal de saúde - existência Sim 

 Ano de criação 1991 

 O conselho é paritário Sim 

 Caráter do conselho:  

     Consultivo Sim 

     Deliberativo Sim 

     Normativo Sim 

     Fiscalizador Sim 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Sim 

   

 Fundo municipal de saúde - existência Sim 

     Responsável pela gestão do fundo: Não 

   

 Plano municipal de saúde - existência Sim 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t11_2&munic=330550&uf=33&nome=
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     Ano de criação do plano 1991 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 
      

12. Segurança Pública e Acesso à Justiça 

12.1. Segurança 

 

 Caracterização do órgão gestor responsável pela segurança 
pública no município 

Secretaria em conjunto com 
outra política 

   

 Conselho municipal de segurança pública - existência Não 

 Ano de criação Não aplicável 

 O conselho é paritário Não aplicável 

 Caráter do conselho:  

     Consultivo Não aplicável 

     Deliberativo Não aplicável 

     Normativo Não aplicável 

     Fiscalizador Não aplicável 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Não aplicável 

   

 Fundo municipal de segurança pública - existência Não 

 Plano municipal de segurança pública - existência Não 

   

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t12_1&munic=330550&uf=33&nome=
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 Existe no município:  

     Delegacia de polícia civil Sim 

     Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher Não 

     Delegacia de proteção ao idoso Não 

     Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* Não 

     Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** Não 

     Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não 
separadas) 

Não 

     Instituição especializada no atendimento ao idoso vítima de 
violência 

Não 

     Centros integrados de atenção e prevenção à violência contra 
o idoso 

Não 

     Presídio exclusivamente feminino Não 

     Presídio com carceragem exclusivamente feminina Não 

     Instituto médico legal Não 

     Centro de integração social da associação e proteção e 
assistência ao condenado 

Não 

     Delegacia de proteção ao meio ambiente Não 

     Centro de atendimento especializado para a população lésbica, 
gay, bissexual, travestis e transexuais 

Não 

     Conselho comunitário de segurança Sim 

 * Especializada em apurar crimes praticados contra crianças e 
adolescentes 

 

 **Especializada em apurar atos infracionais praticados por 
adolescentes 
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     Acesso oficial a registro de criminalidade violenta produzidos 
pelo estado 

Sim 

     Unidade do Corpo de Bombeiros Sim 

     O município dispõe com relação a Defesa civil de: Coordenadoria municipal 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

13. Direitos Humanos 

13.1. Órgão gestor de direitos humanos 

 

 Caracterização do órgão gestor responsável pela política de direitos 
humanos no município 

Setor subordinado a 
outra secretaria 

 O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no 
município possui orçamento próprio 

Sim 

 O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no 
município é responsável por executar programas e ações para: 

 

     Ciganos Não 

     Crianças e adolescentes Sim 

     Educação em direitos humanos Não 

     Mulheres Sim 

     Idosos Sim 

     Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais Não 

     Pessoa com deficiência Não 

     Promoção e igualdade racial Não 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t13_1&munic=330550&uf=33&nome=
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     Outros Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

14. Política de Gênero 

14.1. Órgão gestor da política de gênero 

 

 Caracterização do órgão gestor responsável pela formulação, coordenação e 
implementação de políticas para mulheres no município 

Não possui 
estrutura 

 O órgão gestor responsável pela política para mulheres no município possui 
orçamento próprio 

Não aplicável 

   

 O órgão gestor responsável pela política para mulheres no município é 
responsável por executar programas e ações para outros grupos específicos 

Não aplicável 

 Grupos de:  

     Idosos Não aplicável 

     Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais Não aplicável 

     Crianças e adolescentes Não aplicável 

     Negros Não aplicável 

     Pessoa com deficiência Não aplicável 

     Indígenas Não aplicável 

     Outros Não aplicável 

   

 Principais áreas de atuação do órgão gestor:  

     Promover capacitação em gênero para outras áreas do governo municipal Não aplicável 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t14_1&munic=330550&uf=33&nome=
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     Articular com outros órgãos municipais a incorporação da questão de gênero 
na formulação e/ou implementação de políticas 

Não aplicável 

          Na área da educação Não aplicável 

          Na área do trabalho Não aplicável 

          Na área da violência Não aplicável 

          Na área da saúde Não aplicável 

          Na área da cultura Não aplicável 

          Na área da política Não aplicável 

          Em outras áreas Não aplicável 

     Executar diretamente políticas para a promoção da igualdade de gênero ou 
autonomia das mulheres 

Não aplicável 

          Na área da educação Não aplicável 

          Na área do trabalho Não aplicável 

          Na área da violência Não aplicável 

          Na área da saúde Não aplicável 

          Na área da cultura Não aplicável 

          Na área da política Não aplicável 

          Em outras áreas Não aplicável 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

15. Meio Ambiente 

15.1. Órgão gestor do meio ambiente e informações sobre o gestor 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t15_1&munic=330550&uf=33&nome=
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 Caracterização do órgão gestor do meio ambiente no município Secretaria exclusiva 

 Escolaridade do gestor 
Ensino superior 
completo 

 Sexo Masculino 

 Idade 52 

   

 Em 2008 a Prefeitura teve contrato de prestação de serviços (terceirização) 
com empresas, na área de meio ambiente 

Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

15.2. Conselho e fundo municipal de meio ambiente 

 

 Conselho municipal de meio ambiente - existência Sim 

 Ano de criação do conselho Ignorado 

 O conselho é paritário  

 Caráter do conselho:  

     Consultivo Sim 

     Deliberativo Sim 

     Normativo Não 

     Fiscalizador Não 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Não 

   

 Fundo municipal de meio ambiente - existência Sim 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t15_2&munic=330550&uf=33&nome=
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 O fundo municipal de meio ambiente tem financiado ações e projetos para questões 
ambientais nos últimos 12 meses 

Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

15.3. Licenciamento, Agenda 21, legislação ambiental e Comitê da Bacia Hidrográfica 

 

 O município realiza licenciamento ambiental de impacto local Sim 

 O município tem algum instrumento de cooperação com órgão estadual de meio 
ambiente para delegação de competência de licenciamento ambiental relacionado a 
atividades que vão além do impacto local 

Não 

   

 Processo de elaboração da Agenda 21 local Sim 

     Estágio atual da agenda local Não 

 Fórum da Agenda 21 local se reuniu com que frequência nos últimos 12 meses 
Mensal ou 
menor 

   

 Legislação específica para tratar de questão ambiental Não 

     A legislação está organizada sob forma de: 
Não 
aplicável 

   

 Faz parte de comitê de bacia hidrográfica Sim 

  

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

15.4. Articulação intermunicipal 

Não. 

 

http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t15_3&munic=330550&uf=33&nome=
http://www.ibge.gov.br/munic2009/ver_tema.php?tema=t15_4&munic=330550&uf=33&nome=
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RESUMO INFORMATIVO 

O trabalho faz parte da unidade curricular Políticas Públicas, Governança e Meio Ambiente, 
realizada com as alunas Ana Carolina Luz, Gabriela Cugler, Lucrezia Mazzoli, Suzana Nascimento 
e Alana Rozentino, do curso de Ciência Ambiental, e sob orientação da professora Patrícia Almeida 
Ashley. A proposta do estudo é coletar informações sobre os meios de implementação de um dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda Global de 
Desenvolvimento Sustentável Pós-2015 em um dos municípios do Rio de Janeiro que possua um 
fórum de Agenda 21 local. As fontes de consulta de dados para o estudo sobre fatores críticos 
socioeconômicos e ambientais do Objetivo da Agenda Global de Desenvolvimento aplicado ao 
contexto do município foram o site da Organização das Nações Unidas (ONU), o portal de 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, e o portal Cidades@, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os 
fatores críticos em políticas públicas e capacidade institucional aplicadas ao contexto Nacional e 
Municipal, as fontes de consulta foram os sites do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a 
Agenda 21 Brasileiras, o Plano Plurianual do Governo Federal 2012-2015, a Pesquisa MUNIC - 
Perfil dos Municípios Brasileiros, e o portal da Agenda 21 Comperj. O ODS escolhido foi a 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável, e o município escolhido para o estudo de caso foi Saquarema, situada 
na região dos lagos do Rio de Janeiro, com um litoral ideal para a prática do surf e reconhecida 
como a capital nacional desse esporte. O estudo permitiu concluir que na escala municipal há certas 
ameaças à gestão ambiental sustentável como: falta de equipamentos e informações científicas 
adequados à proteção integral do meio ambiente; falta de um Centro de Informações Ambientais 
no município; ausência de integração entre os órgãos de fiscalização; e falta de responsabilidade 
ambiental por parte de empresários, veranistas, turistas e moradores. Em uma escala nacional existe 
a falta de estímulo do governo para criar medidas de conservação, mediante ao não fortalecimento 
junto com a população local das agendas 21. Mesmo existindo a política de proteção costeira essa 
ainda se encontra longe de sua aplicação necessária para a conservação, e ainda existe muito a ser 
feito até se poder suprir todas as necessidades e garantir a conservação dos oceanos. Já em uma 
escala global a ONU demonstra muito interesse em fomentar discussões e fazer com que os países 
se mobilizem diante um tema tão importante, aparentemente considerado um tema secundário. 
Mas a ONU ainda precisa investir mais em reconhecimento das zonas de conservação, e em 
métodos que não prejudiquem a economia ou a indústria local. Seja em qualquer escala pode-se 
notar a preocupação com a conservação dos oceanos.   
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CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Conservação e uso 
sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos estudado, de acordo com os dados 
coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os seguintes avanços e desafios ou limites, 
nas escalas global, nacional e municipal.  

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

A UNESCO é desde a sua criação, a organização responsável pela proteção do patrimônio cultural 
em escala mundial. A ela cabe articular e regular de forma eficaz as medidas de tutela e de ação 
internacional, bem como de elaborar textos jurídicos e recomendações internacionais com 
conteúdo, objetivos e alcances distintos. A preocupação central é a de que a conservação dos 
oceanos se efetive em uma dimensão global, para isso ela realiza reuniões que aumentam a 
preocupação de países com o tema. Se analisarmos os últimos anos vamos perceber um aumento 
no número de reuniões que fomentam tal discussão e que reconhecem os países que possuem uma 
medida conservatória. E a criação do direito do mar que estabelece princípios gerais da exploração 
dos recursos naturais do mar, como os recursos vivos do solo e os do subsolo. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Um dos maiores desafios a nível de conservação dos oceanos é fazer com que os líderes dos países 
notem a importância do assunto, e resolvam investir nesse problema tão grave. Por exemplo, o 
fato da maioria não tratar da acidificação dos oceanos, que acaba com a biodiversidade marinha 
além de diminuir a disponibilidade de água para consumo. Outro fator paralelo a isso é a falta de 
reconhecimento do estatuto internacional para conservação – Lisa - de patrimônio mundial da 
UNESCO. Apenas 1,4 milhões de quilômetros quadrados dos oceanos são protegidos e na maioria 
dos casos é porque o oceano possui um alto valor para a economia do país devido ao turismo na 
região, e não pelo simples fato da preservação ser necessária.     

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

Observa-se um avanço nas políticas de proteção costeira, assim como o estímulo a projetos de 
pesquisa na área de ciências do mar, segundo a Agenda 21 Brasileira. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Como desafio principal pode-se destacar a falta de gestão dos governantes para com os oceanos, 
não existe nenhum programa que amplie o sistema nacional de unidades de conservação, e nem 
que estimule a criação de leis para conservação. Aliado a isso, existe a falta de conhecimento da 
população sobre o funcionamento das agendas 21 e de seus benefícios, talvez devido a uma questão 
cultural, sempre achar que é incapaz, ou pelo simples comodismo. 
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ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

A organização social existente no município procura criar, ainda que com pouco apoio, espaços 
onde as informações sejam disponibilizadas à população, ocorrendo discussões sobre a realidade e 
o futuro de Saquarema. 

DESAFIOS OU LIMITES 

A ausência de programas específicos para o conhecimento de mecanismos que estabeleçam 
arranjos institucionais internacionais prejudica o desenvolvimento de ações locais de 
sustentabilidade. Devido a este desconhecimento, o município realiza poucos contatos com 
entidades internacionais, nos âmbitos tanto esportivo, quanto ecológico e social. 

A existência do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
em especial do conselho, não passa de mera formalidade, sem efetivo funcionamento. As principais 
ameaças ao desenvolvimento local sustentável seriam: o desconhecimento sobre a integração de 
redes/sistemas abertos de informação voltados à transferência de tecnologias ambientalmente 
saudáveis; a falta de integração entre os órgãos de fomento (nos âmbitos municipal, estadual e 
federal); e a falta de integração entre as secretarias e as instituições de ensino para a divulgação de 
informações sobre os recursos naturais. 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

Destaca-se a falta de um Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal e a necessidade de 
instrumentos de planejamento ambiental, como o levantamento de áreas degradadas e a definição 
clara sobre os limites municipais, já que há conflito dos moradores em relação aos limites entre 
Saquarema, Maricá, Rio Bonito e Araruama, apesar dos marcos feitos pelo IBGE. Saquarema, 
através de suas praias, é conhecida como a capital brasileira do surf devido à força do mar que 
banha o litoral com condições perfeitas para a prática do esporte. O incentivo à conservação da 
zona costeira marítima do município poderia manter e potencializar o turismo local, e, por isso, 
orienta-se para a criação de políticas públicas com este foco. Em escala nacional muito ainda precisa 
ser feito, mas já se pode perceber o avanço na política de proteção costeira e um crescente aumento 
do reconhecimento das agendas 21. Apesar de estar longe do necessário a escala nacional serve 
como um reforço para que as medidas na escala municipal possam ser alcançadas, se por maneiras 
complementares o munícipio vem caminhando em busca da conservação de seus oceanos. 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo 

de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns 

resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros 

concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de novembro.  

A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está prevista para 

o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros desdobramentos em novos 

projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

HISTÓRICO2 

Os primeiros registros de Guapimirim datam de 1674 e citam um povoado às margens do rio de 

mesmo nome. No final do século 18, surgiu o povoado de Santana, que ficava no caminho das 

tropas que cruzavam a Serra dos Órgãos e seguiam em direção às Minas Gerais. O cemitério de 

Santana, que até hoje serve à cidade, foi construído naquela época, em função das várias epidemias 

que afligiam a população. 

Foi também no final do século 18 que surgiu o povoado da Barreira – nome cuja origem deve-se 

ao fato de ali ter sido instalada uma espécie de pedágio. Na mesma região encontra-se a Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição (1713) e a antiga sede da Fazenda Barreira, que hoje abriga o Museu 

Von Martius, em homenagem a Frederik Von Martius, naturalista alemão que estudou a flora e a 

fauna da região a convite de D. Pedro II. Na época da Guerra do Paraguai, o imperador hospedou-

se no local, interessado em avaliar as plantações da quina calisaia, de onde se extrai o quinino, 

medicamento que combate a malária e seria utilizado pelo exército brasileiro. 

A construção da Estrada de Ferro Teresópolis, em 1895 marca o momento de transição do 

município para os tempos modernos, atraindo uma população, em sua maioria, formada de 

lavradores e ferroviários. 

Em 1939, o então presidente Getúlio Vargas criou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e a 

Fazenda Barreira foi incorporada ao patrimônio ambiental da União. 

                                                      

2 Fonte: Texto extraído do sítio da Agenda 21 de Guapimirim. Histórico do município de Guapimirim. 
Disponível em: < http://agenda21guapimirim.com.br/o-municipio/historia/>. Acesso em Out. de 2010. 
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Com a construção da rodovia BR-116, em 1958, o transporte ferroviário entrou em decadência. 

Por outro lado, a nova rodovia facilitou o acesso à serra e foi fator preponderante na intensificação 

do processo de ocupação, com o surgimento de diversas casas de veraneio. 

Em plebiscito realizado no dia 25 de novembro de 1990, Guapimirim se emancipou do município 

de Magé. 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS3 

O clima do município de Guapimirim apresenta verão quente, úmido e muito chuvoso, e inverno 

frio e seco. Um dos maiores problemas decorrentes das mudanças climáticas está relacionado ao 

crescimento urbano desordenado na região. 

O desmatamento dos remanescentes florestais de Mata Atlântica favorece o aumento da 

temperatura, além de modificar a umidade relativa do ar. Paralelamente, o aumento da circulação 

de automóveis pelas ruas e estradas do município, aliado à instalação de indústrias, eleva a 

concentração dos gases de efeito estufa. 

Em Guapimirim, não existe informação disponível sobre a qualidade do ar. Além disso, a falta de 

conhecimento das auditorias realizadas nas indústrias locais e a falta de informações sobre os 

efluentes atmosféricos liberados e sobre os programas de energia limpa das indústrias existentes 

no município demonstram a necessidade de realizar e divulgar um inventário de emissões de 

poluentes. 

O monitoramento do ar de Guapimirim é realizado em conjunto com os demais municípios que 

formam a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A atuação do poder público é fundamental para 

a gestão ambiental. A instalação do Comperj suscitou preocupação dos moradores com a emissão 

de poluentes para a atmosfera e demandará o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 

o controle da qualidade do ar. Segundo os participantes, faltam informações sobre tecnologias 

alternativas que poderiam ser adotadas para amenizar o impacto ambiental. 

A adoção de programas de reflorestamento foi apontada como uma das medidas que precisam ser 

promovidas no município, em função de uma grande área de Mata Atlântica ainda preservada, que 

chega a ocupar aproximadamente dois terços da área do município e possibilita a neutralização dos 

gases de efeito estufa. 

                                                      

3 Fonte: Texto extraído do sítio da Agenda 21 de Guapimirim. Mudanças climáticas. Disponível em: < 
http://agenda21guapimirim.com.br/agenda-21-local/mudancas-climaticas/>. Acesso em Out. de 2010. 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS4 

Em Guapimirim, a indústria e o comércio representavam, em 2004, respectivamente, 24% e 3% da 

atividade econômica do município, totalizando 27% do seu PIB. 

Na indústria, a maior participação era dos serviços industriais de utilidade pública, com 45%. A 

indústria da construção civil respondia por 33%, e a indústria de transformação, por 22%. 

Em 2003, segundo dados da Fundação Cide, o PIB municipal concentrava-se na área do comércio 

e serviços (68,58%), seguindo-se a indústria (29,47%) e a agropecuária (1,95%). O município 

participava com 0,09% do PIB estadual e com 0,13% do PIB da Região Metropolitana. 

Na indústria de transformação, destaca-se a de papel e papelão, com 70% de participação. No setor 

terciário, a atividade mais forte era a de prestação de serviços, seguida do comércio varejista e do 

transporte. O comércio, por sua vez, era dominado pelo segmento varejista, que representava 91% 

do setor. 

A realidade industrial da região deverá ser alterada devido à instalação do Comperj. 

TURISMO5 

O turismo na região contribui para a economia local, os pontos em destaque, dentre eles áreas 

verdes, que exercem influência turística são: 

-Capela de Nossa Senhora da Conceição – construção de 1713, localizada em uma pequena ilha no 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos; 

-Museu Von Martius – instalado na casa-sede da antiga Fazenda Barreiras, dentro do Parque 

Nacional de Serra dos Órgãos, em homenagem ao botânico alemão que chegou ao Brasil em 1817 

e ali se hospedou após percorrer diversos estados brasileiros; 

-Parque Nacional da Serra dos Órgãos – ocupa uma área de 10 mil hectares entre as terras de 

Petrópolis, Magé, Guapimirim e Teresópolis. Permite a prática de alpinismo, excursionismo e 

caminhadas ecológicas durante todo o ano, dispondo de infraestrutura de abrigos; 

-Cachoeira do Soberbo – um salto de 4 m de altura, onde as águas caem por entre duas enormes 

rochas, formando uma piscina natural com 12 m de diâmetro; 

                                                      

4 Texto extraído do sítio da Agenda 21 de Guapimirim. Atividades econômicas. Disponível em:  

<http://agenda21guapimirim.com.br/agenda-21-local/industria-e-comercio/>. Acesso em Out. de 2010. 

5 Fonte: Turismo. Atividades econômicas. Disponível em:  

< http://agenda21guapimirim.com.br/agenda-21-local/turismo/>. Acesso em Out. de 2010 
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-Quedas d’água – também no Rio Soberbo, há locais para banhos, saltos, piqueniques e 

acampamento, com piscina natural. Destacam-se as ruínas da antiga ferrovia que ligava Magé a 

Teresópolis, construída nos anos do Império; 

-Vale das Pedrinhas – sítio arqueológico formado por sambaquis de 3 mil anos; 

-Pantanal Fluminense – localizado no Vale das Pedrinhas, tem 14.340 hectares com alto índice de 

biodiversidade animal, onde vivem jacarés-de-papo-amarelo, 171 espécies de aves, 15 espécies de 

peixes, mamíferos e répteis; 

-Parque da Serra da Caneca Fina – área cercada de cachoeiras; 

-Parque Estadual dos Três Picos – Seus mananciais abastecem a Região Serrana e o Grande Rio16; 

-Centro de Primatologia; 

-Seringal de Guapimirim.  Dimensão Fatores Críticos Socioeconômicos e Ambientais do 

Objetivo da Agenda Global de Desenvolvimento aplicado ao Contexto do Município. 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

* 

* Reconhecendo que a UNFCCC é o fórum internacional, intergovernamental primário 

para negociar a resposta global à mudança climática. 

13.1 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes 

naturais em todos os países; 

13.2 integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; 

13.3 melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre 

mitigação da mudança do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce; 

13.a implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos participantes do UNFCCC, 

para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as fontes, para 

atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação 
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significativas e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para 

o Clima, por meio de sua capitalização, o mais cedo possível; 

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à 

mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em 

mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES 

    As mudanças climáticas e a intensificação dos desastres naturais são consideradas grandes 

ameaças ao chamado “desenvolvimento sustentável”. Mas então, o que seria esse 

“desenvolvimento sustentável”? E como ele é, de fato, afetado pelas ameaças anteriormente 

citadas, as quais possuem uma estreita relação? 

    Primeiramente, devemos compreender que o conceito de desenvolvimento sustentável ainda 

possui diversas divergências nos mais variados campos da ciência e da tecnologia. De uma forma 

geral, estaria relacionado com o desenvolvimento (econômico e/ou social) de uma sociedade em 

harmonia com o meio ambiente. Em outras palavras, para se alcançar um desenvolvimento 

sustentável, é necessário que a sociedade seja capaz de utilizar os recursos naturais renováveis e 

não renováveis de forma consciente, preservando-os da melhor forma possível. Além disso, é 

preciso que os níveis de poluição provenientes de indústrias e afins diminuam de forma drástica, 

visto que a poluição acaba afetando toda a biosfera do planeta. 

    Em segundo lugar, precisamos pontuar quais são os principais impactos causados pelo 

desenvolvimento pouco sustentável do ser humano, principalmente após a Revolução Industrial. 

Com o início da utilização massiva de carvão em meados do século XVIII, os níveis de CO2 (Gás 

carbônico) da atmosfera foram aumentando gradativamente. Normalmente, esse gás, assim como 

outros presentes na atmosfera, é responsável por um dos processos mais importantes para o planeta 

(e, consequentemente, para o homem): o chamado “Efeito Estufa”. Em sua ausência, várias 

espécies não conseguiriam sobreviver na Terra, incluindo o ser humano. O problema é que, com 

altos níveis de CO2 o efeito estufa acaba sendo intensificado, causando diversos problemas 

ambientais que afetam a biota de forma lenta e gradativa, talvez não havendo tempo hábil para a 

adaptação. Dentre os problemas, podemos citar a diminuição das geleiras, o aumento do nível do 

mar, e a desertificação. 

    Essa série de problemas socioambientais que foram gerados a partir de um desenvolvimento 

completamente insustentável e sem gestão (social e ambiental), durante séculos, faz com que a 
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implementação de um desenvolvimento sustentável seja tão difícil. De uma forma mais específica, 

os danos causados pelos problemas socioambientais foram/são tão graves, afetando milhares de 

pessoas todos os anos, que é necessário primeiramente tentar mitigar ou reverter a situação e, só 

após essa primeira ação, o desenvolvimento sustentável estará pronto para alavancar de forma 

eficiente. Então, o que fazer para mitigar os riscos das mudanças climáticas e desastres naturais? 

Não é uma pergunta fácil de responder, porém, há uma série de medidas sendo estudadas por 

diversos órgãos governamentais e não governamentais. De uma forma geral, é de suma importância 

que haja uma participação ativa de todos os países, principalmente aqueles que já são considerados 

“desenvolvidos” nesse processo.  

    Ainda sobre a mitigação citada anteriormente, é preciso traçar metas e objetivos, sendo 

necessário citar os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, que foram produzidos na Rio 

+20 e que são como uma etapa posterior aos “Objetivos do Milênio”. O objetivo que trata do tema 

em questão é “tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos”, 

onde há uma série de metas a serem cumpridas até 2020, contando com o total apoio da UNFCCC 

(Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). Numa visão geral, as metas 

focam numa visão intergovernamental, ou seja, uma participação entre todos os governos, através 

das quais há uma participação monetária dos países desenvolvidos, com meta de arrecadação de 

US$ 100 bilhões por ano até 2020, e uma preocupação em criar medidas eficazes em relação à 

gestão nos países menos desenvolvidos. 

    Em síntese, podemos dizer que a redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas e 

desastres naturais intensos é uma espécie de “pré-requisito” para o chamado “Desenvolvimento 

Sustentável”. E, como foi ressaltado anteriormente, é necessária uma participação em nível global 

para que as medidas propostas pela UNFCCC e OWG (Open Working Group) sejam, de fato, 

concretizadas. 

INTRODUÇÃO A ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

    A premissa base na elaboração das propostas é o fato de serem objetivas e aplicáveis em 

todos os países. A descrição da matriz dos objetivos do desenvolvimento sustentável - 

Sustainable Development Goals (SDGs)-, demonstra em que estão apoiados, validando suas 

propostas. 

Na elaboração dos objetivos do desenvolvimento sustentável, foram considerados 

para análise os objetivos do milênio - Millenium Development Goals (MDGs). Um problema dos 

objetivos do milênio foi a proposição de metas, adequando aos países um mesmo cronograma 

para cumprir. Os momentos políticos, econômicos, sociais e ambientais divergem entre os 

países, o que dificulta que todos atinjam os objetivos ao mesmo tempo. 
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   Os SDGs visam erradicar a pobreza e fomentar o desenvolvimento humano, juntamente 

com a preocupação na gestão dos recursos naturais, entendendo que o desenvolvimento 

humano está ligado às questões da esfera ambiental. 

   Os SDGs foram baseados no conceito que os objetivos devem ser elaborados de forma 

viável em todos os países. Diferentemente dos MDGs, que são baseados no conceito de que 

natureza está configurada em toda a estrutura da Terra, mas não dá vazão aos limites políticos 

que a Terra tem em toda sua extensão. Esses limites definem o que será feito em determina 

região, embora tenham objetivo definidos em reuniões e congressos que congregam todas as 

nações, o país é autônomo para aplicá-los. 

    O progresso pode ser medido por meio de parâmetros globais. Embora os países tenham 

liberdade de escolha no método para analisar o progresso, é interesse que haja um parâmetro 

comum, que facilite uma comparação. 

    Os SDGs devem trabalhar unidos aos objetivos do milênio, com diferencial baseado em 

três pilares, que dialogam entre si: o econômico, o social e o ambiental. A união dos SDGs 

com os MDGs potencializa os resultados positivos que serão alcançados até o início da 

Agenda Pós-2015. Após dia 31 de dezembro, “os esforços para alcançar um mundo de 

prosperidade, igualdade, liberdade, dignidade e paz devam continuar de forma incessante”. 

(ONU, 2014). 

 

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

 

 Os 8 objetivos do milênio foram implementados pela ONU no ano de 2000, com o intuito de 

mitigar e/ou erradicar os maiores problemas mundiais, como fome, mortalidade infantil, doenças, 

entre outros. Os países envolvidos com esses objetivos, segundo o proposto pela ONU, devem 

alcançar todas as metas até o ano de 2015. 

 Nesta seção, serão apresentados gráficos referentes ao Objetivo 7:Garantir Qualidade de Vida 

e Respeito ao Meio Ambiente (Gráficos 1,2 e 3), apresentado na Agenda dos Oitos Objetivos do 

Milênio para o município de Guapimirim, RJ. Esse objetivo está relacionado com o tema 

apresentado neste trabalho, que se refere às mudanças climáticas e seus impactos, o que, 

consequentemente, envolve o meio ambiente. 

Indicador: Saneamento Básico  
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Gráfico 1 - Aspectos do Indicador de Saneamento Básico - Fonte: Agenda dos Oitos Objetivos do Milênio. 

 

 Analisando o gráfico 1, vemos que no município de Guapimirim, no ano de 2010, 47,6% da 

população tinha acesso à água e, em 2010, essa porcentagem subiu para 55%. Em relação ao 

segundo aspecto, notamos que em 2010, 71,1% da população tinha acesso ao esgoto adequado, 

porém, em 2010 essa porcentagem caiu para 69,3%, provavelmente resultado do crescimento 

populacional no município. 

 

 

Gráfico 2 - Barra demonstrando o alcance da meta - Fonte: Agenda dos Oitos Objetivos do Milênio. 
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 Fazendo uma análise do gráfico 2, observamos que a meta 10 do Objetivo 7 já foi alcançada 
em 28,2%. Já em relação à meta 11 do mesmo objetivo, vemos que nada foi alcançado, ou seja, 
0%. 

 

Gráfico 3 - Aspectos do Indicador Garantir Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente - Fonte: Agenda 
dos Oito Objetivos do Milênio. 

 

 Analisando o gráfico 3, vemos que o percentual de moradores urbanos com serviço de coleta 

de resíduos aumentou de 90,3%, em 2000, para 93,7%, no ano de 2010. Apesar o aumento ser 

relativamente pequeno, o mesmo não deve ser desconsiderado, ainda mais tendo em vista que o 

Município de Guapimirim está em constante crescimento nos últimos anos. 

Cabe ressaltar que o destino incorreto dos recursos naturais e químicos após o uso intensifica 

os desastres naturais e causam emissões de gases poluentes à atmosfera, influenciando nas 

mudanças climáticas e desastres naturais. 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), "o índice varia de 0 a 

1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano". 

 Neste âmbito, serão apresentados a seguir os dados referentes ao IDHM do Município de 

Guapimirim (Figuras 2 e 3), levando em consideração as três dimensões anteriormente citadas e 

comparações do IDHM do município de Guapimirim com o do Estado do Rio de Janeiro (Figuras 

4, 5 e 6). 
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Figura 2- Perfil IDHM do Município de Guapimirim - Fonte: Atlas IDHM. 

 Analisando a figura 2, notamos que o IDHM do Município de Guapimirim evoluiu com o 

passar dos anos. Em 1991, vemos um índice de 0,405. No ano de 2000, vemos um aumento 

significativo, com índice de 0,572. Já no último ano, em 2010, o índice cresceu ainda mais, sendo 

de 0,698. 
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Figura 3 - Perfil IDHM do Município de Guapimirim - Fonte: Atlas IDHM. 
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 Fazendo uma análise da figura 3, podemos notar que os índices de educação, longevidade e 

renda tiveram um aumento entre os anos de 1991 e 2010. É possível notar também que o IDHM 

de Guapimirim vem se aproximando cada vez mais do IDHM do país, porém, encontra-se um 

pouco distante do IDHM do Estado do Rio de Janeiro, como veremos mais detalhadamente a 

seguir.  

 

Figura 4 - Comparação do IDHM de Guapimirim e do Estado do Rio de Janeiro em 1991 - Fonte: Atlas IDHM. 

  

 Analisando a Figura 4, podemos observar que no ano de 1991 o IDHM do Município de 

Guapimirim era bem inferior ao do Estado do Rio de Janeiro. Em relação aos componentes, 

podemos destacar que o IDHM Educação é o que possuía a maior diferença, onde temos 0,190 

para Guapimirim e 0,392 para o Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 5 - Comparação do IDHM de Guapimirim e do Estado do Rio de Janeiro em 2000 - Fonte: Atlas IDHM. 

 Observando a Figura 5, notamos que no ano de 2000, o município de Guapimirim ainda 

apresentava índices inferiores em relação aos do Estado do Rio de Janeiro. Assim como no caso 

anterior, o IDHM Educação apresentou índice com maior diferença, onde temos 0,395 para 

Guapimirim e 0,530 para o Estado do Rio de Janeiro. 
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Figura 6 - Comparação do IDHM de Guapimirim e do Estado do Rio de Janeiro em 2010 - Fonte: Atlas 
IDHM. 

 

 No último ano de 2010, apresentado na Figura 6, vemos uma melhora considerável nos índices 

de IDHM do município de Guapimirim, principalmente em comparação com os mesmos índices 

no Estado do Rio de Janeiro. Neste ultimo caso, o IDHM Renda foi o com maior diferença, onde 

temos 0,692 para Guapimirim e 0,782 para o Estado do Rio de Janeiro. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@  

 De acordo com o IBGE, "O Cidades@ é uma ferramenta para se obter informações sobre todos os 

municípios do Brasil num mesmo lugar." Nessa ferramenta podem ser "[...]encontrados gráficos, tabelas, históricos 

e mapas que traçam um perfil completo de cada uma das cidades brasileiras". 

 Nesta seção serão apresentadas informações específicas do município de Guapimirim, através 

de gráficos e tabelas, abordando os temas da população (Gráficos 4 e 5; Tabela 1), despesas e 

receitas orçamentárias (Gráfico 6), PIB (Gráfico 7) e frota municipal de veículos (Gráfico 8 e Tabela 

2). 

 

 

Gráfico 4 - Evolução população de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 
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 Analisando o Gráfico 4, podemos observar que a população do município de Guapimirim vem 

crescendo gradativamente. Os dados apresentados no gráfico mostram um aumento de 32.566 

habitantes, em 1996, para 51.483 habitantes, no ano de 2010. 

 O crescimento populacional observado trás consequências ao município, principalmente se 

não for acompanhado através da gestão pública. Em soma, esse crescimento também afeta, mesmo 

que de forma mínima, as mudanças climáticas no município. Isso ocorre devido ao aumento da 

demanda de vários aspectos relacionados com esse tema, como o aumento da frota de veículos e 

aumento de resíduos sólidos que são destinados aos lixões e/ou aterros sanitários, por exemplo. 

 

Gráfico 5 - Evolução da população de Guapimirim- Fonte: Cidades@, IBGE. 

 No gráfico 5, vemos a Pirâmide Etária, que, basicamente, mostra a quantidade de pessoas por 

faixa etária, sendo distinguido, ainda, homens e mulheres. Neste gráfico vemos ainda uma 

comparação com o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, onde não há grandes diferenças entre as 

três pirâmides apresentadas. 

 De uma forma mais específica, vemos que no município de Guapimirim há mais mulheres que 

homens e, ainda, há mais jovens que idosos. 
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Tabela 1- Evolução da população de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 

 

  

 Na Tabela 1, vemos de forma mais detalhada o que fora apresentado no Gráfico 5, onde 

podemos reafirmar o que fora constatado anteriormente, sobre a existência de uma população 

feminina maior que a masculina e a predominância de uma população mais jovem. 
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Gráfico 6 - Despesas e receitas orçamentárias de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 

 Fazendo uma análise do gráfico 6, que apresenta dados relacionados com as despesas e receitas 

orçamentárias, podemos observar que, de uma forma geral, mas receitas são sempre maiores que 

as despesas, nas três escalas apresentadas (municipal, estadual e federal). As receitas do município 

são de R$ 85.508.430,11 e as despesas são de R$ 76.278.532,50. 
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Gráfico 7 - Produto Interno Bruto de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 

 No gráfico 7, notamos que o PIB no município de Guapimirim é composto por 3 variáveis, a 

Agropecuária, a Indústria e os Serviços. Notamos ainda que a variável que mais contribui para o 

PIB do município é a relacionada com os Serviços, seguida da Indústria e, por último, a 

Agropecuária.  

 Em comparação com as escalas Estadual e Federal, vemos que a escala Municipal (representada 

por Guapimirim), segue uma certa "ordem", em relação as variáveis que mais ou menos contribuem 

para o PIB. 
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Gráfico 8 - Frota municipal de veículos de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 

 No Gráfico 8, vemos a quantidade da frota municipal de veículos de Guapimirim, onde os 

automóveis estão em predominância. Em comparação com as escalas Estadual e Federal, vemos a 

mesma "ordem", onde há um maior número de automóveis. 

 A quantidade da frota municipal de veículos é um aspecto importante para o tema sugerido, 

visto que os gases provenientes da queima de combustíveis nesses veículos contribuem para o 

aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, o que consequentemente pode afetar as mudanças 

climáticas no município. 
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Tabela 2 - Frota municipal de veículos de Guapimirim - Fonte: Cidades@, IBGE. 

 

 Na Tabela 2 podemos observar, de forma mais específica, a quantidade de cada tipo de veículo 

no município de Guapimirim. Vemos que a quantidade de automóveis é de 6.909 unidades, 

enquanto o de menor quantidade, os tratores, apresentam o número de 3 unidades. 

 Pode-se observar, ainda, que a frota de ônibus e micro-ônibus é muito inferior, apresentando, 

respectivamente, 47 e 65 unidades. 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 Nesta seção serão apresentadas as listas de números e anos de Projetos de Lei no Senado 

Federal e Câmara Federal, incluindo os autores proponentes e ementas. Vale ressaltar que os 

projetos de Lei que serão apresentados a seguir estão de alguma forma relacionados com o tema 

abordado neste relatório, que se refere às Mudanças Climáticas e seus impactos. 

Projetos de Lei no Senado Federal 

Em consulta à página do Senado Federal, utilizando como parâmetro o assunto social - 

meio ambiente, verifica-se que tramita naquele órgão 108294 documentos pertinentes ao assunto, 
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oriundos de diversos setores, ao longo de vários anos. A página não especifica o item Projetos de 

Lei do Senado Federal. Dessa forma, foram postos nesse trabalho projetos de lei relacionados ao 

tema meio ambiente (Quadro 3). 

Quadro 3 - Projetos de Lei no Senado Federal - Fonte:Página do Senado Federal. 

Nº do Projeto 

de Lei 

Ano Autor Proponente Ementa 

223 2008 João Pedro - PT/MA Altera o art. 10 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1931, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, e dá outras providências, para introduzir 

mudanças no licenciamento ambiental de empreendimentos que 

utilizam carvão mineral como combustível em seus processos 

industriais. 

 

560 2011 Clésio Andrade - PMDB / MG Reduz a quantidade de enxofre no óleo diesel. 

187 2012 Paulo Bauer - PSDB / SC Permite a dedução do Imposto de Renda de valores doados a 

projetos e atividades de reciclagem. 

158 2012 Ciro Nogueira - PP/PI Altera a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que “regula direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial”, para conferir 

prioridade ao exame de pedido de patentes verdes. 

506 2013 Eduardo Braga - PMDB/AM Dispõe sobre a criação do Programa Nacional do Bioquerosene com 

incentivo à sustentabilidade ambiental da aviação brasileira e dá 

outras providências.  

 

 

Projetos de Lei na Câmara Federal 

 A seguir serão apresentados os projetos de Lei na Câmara Federal relacionados com o tema 

deste relatório, como fora dito anteriormente (Quadro 4). 

Quadro 4- Projetos de Lei na Câmara Federal - Fonte: Página da Câmara Federal. 

Nº do Projeto 

de Lei 

Ano Autor Proponente Ementa 
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6021 2005 Carlos Sampaio -PSDB/SP Acrescenta § 3º ao art. 8º e os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 11 da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985, que “disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico e dá outras providências”. Explicação: 

Autoriza o juiz a estabelecer determinações ao autor do fato legal, 

bem como fixar multa pelo descumprimento de norma legal.   

516 2007 Henrique Fontana – PT/RS Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens (emissoras de 

rádio e televisão) veicularem campanha institucional de educação e 

preservação ambiental. 

1609 2007 Dr. Talmir – PV/SP      Dispõe sobre a substituição gradativa, em todo o território 

nacional, de combustíveis derivados de petróleo por outros 

produzidos a partir da biomassa, e dá outras providências. 

 

316 2011 Sandes Júnior – PP/GO Dispõe sobre a criação do Programa Nacional e Pesquisa e 

Desenvolvimento de Compostos Orgânicos de Origem Vegetal, que 

tem como objetivo reduzir as emissões de gases e efeito estufa e o 

consumo de combustíveis fósseis. 

6058 2013 Camilo Cola – PMDB/ES Altera a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, para estipular 

multa em caso de descumprimento das metas estabelecidas nos 

planos setoriais de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. 

 

POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO  

 A partir de 2003, a Agenda 21 brasileira entrou para o Programa do Plano Plurianual (PPA 

2004-2007), adquirindo a condição de instrumento fundamental de desenvolvimento sustentável. 

 A Agenda 21 tem sido um guia eficiente para processos de união da sociedade, compreensão 

dos conceitos de cidadania e de sua aplicação, sendo um dos grandes instrumentos de formação de 

políticas públicas no Brasil, no sentido de se obter um desenvolvimento sustentável. 

 De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná, 

“Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou 
indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 
cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas 
correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da 
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sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens 
materiais ou imateriais.” 

 Nesta seção serão apresentadas políticas públicas nacionais implementadas até 2012 que estão 

relacionadas com o tema Mudanças Climáticas e seus impactos. 

 Lei 12.187/2009 - Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC) 

 A Política Nacional sobre Mudança do Clima oficializa o compromisso voluntário do Brasil 

junto à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases 

de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. 

 Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser 

reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado). 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

  

De acordo com o Ministério de Planejamento,  

“O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar 
e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é 
declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para 
viabilizar as metas previstas, construindo um Brasil melhor.”  

Nesta seção serão apresentados os Programas de Políticas Públicas no PPA 2011-2015 que estão 

relacionados, direta ou indiretamente, com o tema Mudanças climáticas e seus impactos.  

PROGRAMA: 2050 - Mudanças Climáticas. 

Indicadores: 

 Emissões antrópicas de dióxido de carbono (CO2) - Unidade de medida = mil toneladas - Índice 

= 1.637.905,00; 

 Emissões antrópicas de metano (CH4) - Unidade de medida = mil toneladas - Índice = 18.107,00; 

 Emissões antrópicas de óxido nitroso (NO2) - Unidade de medida = mil toneladas - Índice = 

546,00. 

Valor global: R$ 2.212.904. 
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Objetivos: 

0536 - Gerar cenários ambientais, com especificidades regionais, por meio da construção do 

Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, para formulação de políticas públicas de mitigação, 

adaptação e redução de vulnerabilidades. 

 Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Metas 2012-2015: 

- Desenvolver o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global para projeções climáticas de longo 

prazo. 

 Iniciativas: 

 020S - Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global; 

 020U - Implantação da infraestrutura para atender as demandas das mudanças climáticas. 

 

0540 - Gerar e disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das 

mudanças climáticas por intermédio de uma rede formada pelas instituições públicas e privadas de 

pesquisa e ensino (Rede CLIMA). 

 Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Metas 2012-2015: 

- Criar uma plataforma integrada de dados de projetos de pesquisa científica e desenvolvimento 

tecnológico sobre mudanças climáticas;  

- Elaborar o Plano de Ação da Rede Brasileira de Mudanças Climáticas. 

 Iniciativas: 

 020W - Consolidação da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais; 

 020X - Fomento a pesquisas no âmbito de impactos, adaptação e vulnerabilidades das mudanças 

climáticas. 

 

0698 - Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional, de acordo com as diretrizes 

da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

 Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente. 

 Metas 2012-2015: 
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- Aprovar marco legal do mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação 

florestal (REDD); 

- Atualizar o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima e acompanhar a execução dos Planos 

Setoriais (Art. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de 2009; 

- Fomentar a execução de 40 projetos e 20 empreendimentos que promovam a adaptação e 

mitigação às mudanças climáticas; 

- Implementar o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis;  

- Monitorar as emissões setoriais de gases de efeito estufa. 

 Iniciativas: 

 02MB - Criação do marco legal e institucional do Mecanismo de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD); 

02MF - Elaboração da Comunicação Nacional do Brasil à Convenção sobre Mudança do Clima. 

02MG - Elaboração de diagnóstico sobre oportunidades e desafios das fontes não convencionais 

de energia e do consumo eficiente; 

02MM - Fomento a estudos, projetos e empreendimentos que visem à mitigação e à adaptação à 

mudança do clima, inclusive o Fundo Amazônia; 

02MO - Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS; 

02MP - Implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 

02MR - Implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos 

(HCFCs); 

02MV - Monitoramento Contínuo das Emissões Setoriais de Gases de Efeito Estufa no Brasil; 

02MX - Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

 

0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança 

do clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 

impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 

adaptação. 

 Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente. 

 Metas 2012-2015: 

- Atualizar o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca; 
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- Elaborar o Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas · 

 Iniciativas: 

02OC - Adequação ecológica e socioambiental de instrumentos de uso, produção e consumo 

sustentável em áreas suscetíveis à desertificação; 

02OG - Elaboração do Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas; 

02OI - Identificação, diagnose e combate aos processos de desertificação; 

02OK - Mapeamento, interpretação de dados e recuperação de áreas ambientalmente degradadas 

em processo de desertificação. 

 

0734 - Avaliar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais brasileiros por meio do 

monitoramento de emissões e de observação das manifestações do clima. 

 Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Metas 2012-2015: 

- Desenvolver e implementar sistema de observação das manifestações do clima nos sistemas 

naturais e nas atividades econômicas brasileiras. 

 Iniciativas: 

02UC - Desenvolvimento de Sistema de Observação dos Impactos das Mudanças Climáticas nos 

sistemas naturais e nas atividades econômicas do Brasil. 

 

0990 - Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e do clima em escala regional e global. 

 Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Metas 2012-2015: 

- Ampliar a resolução espacial da previsão climática sazonal para o Brasil de 5 para 10 regiões; 

- Atingir um índice de acerto de 75% nas previsões de tempo para 4 a 5 dias; 

- Aumentar em 50% o índice de acerto das previsões de precipitação. 

 Iniciativas: 

047E - Expansão e modernização a infraestrutura física, computacional e de recursos humanos do 

CPTEC e aprimoramento de seus modelos computacionais. 

 

Programas relacionados de forma indireta:  
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PROGRAMA: 2014 - Agropecuária Sustentável Abastecimento e Comercialização. 

Indicadores: 

 Área de pastagens degradadas recuperadas pelo programa ABC - Unidade de medida = ha - Índice 

= 0,00; 

 Área plantada com grãos - Unidade de medida = ha - Índice = 47.415.700,00; 

 Disponibilidade de calorias per capita provenientes de agropecuários brasileiros - Unidade de 

medida = kcal/hab.dia - Índice = 3.148,00; 

 Evolução da área sob utilização de sistemas sustentáveis de produção (Agricultura Orgânica + 

Plantio Direto) - Unidade de medida = % - Índice = 40,00; 

 Evolução da produção de carnes - Unidade de medida = % - Índice = 2,83; 

 Evolução da produção nacional de grãos - Unidade de medida = % -Índice = 10,45; 

 Participação das exportações agropecuárias brasileiras no comércio internacional - Unidade de 

medida = % - Índice = 5,04; 

 Percentual de área coberta pelo seguro rural subvencionado - Unidade de medida = % - Índice = 

7,83; 

 Produção nacional de grãos - Unidade de medida = tonelada - Índice = 149.254.900,00; 

 Produção total de energia a partir de biomassa agropecuária - Unidade de medida = milhões de tep 

- Índice = 79,00; 

 Taxa de desfrute de bovinos e bubalinos - Unidade de medida = % - Índice = 13,19; 

 Taxa de produção apoiada pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e por mecanismos 

de comercialização - Unidade de medida = % - Índice = 11,35; 

 Taxa de variação anual da produção de produtos não alimentares e não energéticos - Unidade de 

medida = % - Índice = 3,67; 

 Taxa de variação anual das exportações de produtos do setor agropecuário - Unidade de medida = 

% - Índice = 10,00; 

 Taxa média dos juros reais de financiamento da safra - Unidade de medida = % - Índice = 3,37; 

 Volume de grãos exportados pelos portos do Arco Norte - Unidade de medida = milhões de 

toneladas - Índice = 4,68. 

Valor global: R$ 288.733.353. 

Objetivos: 

0600 - Ampliar a infraestrutura, disponibilizar on-line séries históricas das informações 

meteorológicas e climáticas e incentivar, por meio do desenvolvimento de produtos e aplicações 
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especiais e da interação direta entre meteorologistas e usuários, a utilização desses dados nos 

processos de planejamento e de tomada de decisão dos setores público e privado. 

 Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 Metas 2012-2015: 

- Ampliar a rede de estações meteorológicas automáticas de superfície de 465 para 965 estações; 

- Digitalizar o acervo de 4,5 milhões de documentos de registro de dados disponíveis apenas em 

papel. 

 Iniciativas: 

02C7 - Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico (INMET); 

02C9 - Articulação de esforços com o objetivo de atribuir à União a competência legislativa sobre 

o setor de meteorologia e climatologia e instituir o Sistema Nacional de Meteorologia e 

Climatologia para organizar e manter Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização 

Anexo I - Programas Temáticos 16estes serviços em âmbito nacional; 

02CC - Digitalização do Acervo Histórico dos Dados Meteorológicos; 

02CG - Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas. 

 

0743 - Implementar e monitorar as ações do Plano de Desenvolvimento da Agricultura de Baixa 

Emissão de Carbono (ABC), visando a mitigação dos gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos 

diretos e indiretos das mudanças climáticas, de forma a aumentar a resiliência e eficiência das 

unidades e dos sistemas produtivos agropecuários (Decreto nº 7390/2010, Art. 6º, § 1º). 

 Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 Metas 2012-2015: 

- Ampliar o uso de tecnologias para tratamento de 1 milhão de metros cúbicos de dejetos animais; 

- Expandir a adoção da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) em 1 milhão de hectares de áreas 

de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados; 

- Expandir a adoção do Sistema Plantio Direto (SPD) em 2,8 milhões de hectares; 

- Expandir o plantio de florestas em 1 milhão de hectares ; 

- Promover a adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) em 1,5 milhão 

de hectares; 

- Recuperar 6 milhões de hectares de pastagens degradadas. 
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 Iniciativas: 

02WK - Concessão de crédito à Agricultura de Baixa Emissão de Carbono; 

02WL - Desenvolvimento de florestas plantadas comerciais e heveicultura; 

02WN - Elaboração de planos estaduais de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono; 

02WO - Implantação de Laboratório Virtual Multi-institucional para monitoramento, reporte e 

verificação - MRV; 

 02WP - Implantação de Unidades de Teste e Demonstração ou de Referência Tecnológica (UTD 

ou URT) em sistemas agropecuários de produção sustentável; 

02WS - Mapeamento de áreas de pastagens degradadas e/ou com baixo potencial produtivo, por 

Estado; 

 02WT - Mapeamento de áreas prioritárias para implantação de sistemas produtivos sustentáveis; 

 02WU - Promoção da Agricultura de Base Sustentável, Conservacionista, Tecnificada, de Baixa 

Emissão de Gases de Efeito Estufa e Elevada Fixação de Carbono nos Solos e nas Plantas (ABC); 

02WW - Realização de Campanhas Publicitárias sobre os Benefícios Econômicos, Sociais e 

Ambientais das ações que compõem o plano ABC; 

04F9 - Criação e Implementação do Sistema de Informação do Plano Agricultura de Baixa Emissão 

de Carbono(ABC). 

 

PROGRAMA: 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida. 

Indicadores: 

 Conhecimento Geológico da Plataforma Continental Jurídica Brasileira na escala 1:100.000 - 

Unidade de medida = % - Índice = 1,00; 

 Fundos marinhos internacionais com conhecimento geológico de iniciativa brasileira - Unidade de 

medida = km² - Índice = 0,00; 

 Número de alunos qualificados anualmente em programas de pós-graduação na área de Ciências 

do Mar - Unidade de medida = unidade - Índice = 280,00; 

 Número de graduados anualmente em Ciências do Mar - Unidade de medida = unidade - Índice = 

700,00; 

 Taxa de cumprimento de embarque para atividades práticas 01/06/2011 60,00 (experiência 

embarcada) destinadas aos graduandos na área de Ciências do Mar - Unidade de medida = % - 

Índice = 60,00. 
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Valor global:  R$103.778.418. 

Objetivos: 

0558 - Desenvolver pesquisa científica e ações de preservação ambiental para assegurar a ocupação 

das Ilhas Oceânicas, em particular, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a fim de garantir a 

conservação dos seus biomas terrestre e marinho e os direitos de soberania sobre a Zona 

Econômica Exclusiva e Plataforma Continental. 

 Órgão Responsável: Ministério da Defesa. 

 Metas 2012-2015: 

- Ampliar para 60 o número de projetos de pesquisa sendo desenvolvidos simultaneamente nas 

Ilhas Oceânicas; 

- Manter a Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) habitada com 

pelo menos três pessoas durante 365 dias por ano. 

 Iniciativas: 

024Z - Implantação, ampliação e manutenção da infraestrutura necessária à operacionalização das 

atividades científicas e ambientais nas ilhas oceânicas; 

0250 - Implantação de projetos de pesquisas e gerenciamento das informações de caráter científico 

no âmbito das ilhas oceânicas. 

 

0561 - Ampliar e consolidar um sistema de observações dos oceanos, zona costeira e atmosfera, a 

fim de aprimorar o conhecimento científico e contribuir para reduzir vulnerabilidades e riscos 

decorrentes de eventos extremos, variabilidade do clima e das mudanças climáticas. 

 Órgão Responsável: Ministério da Defesa. 

 Metas 2012-2015: 

- Ampliar para 40 o número médio de Dispositivos Fixos de coleta de dados, instalados, previstos 

para as Redes de Observação do GOOS/Brasil; 

- Ampliar para 60 o número médio de Dispositivos Derivantes de coleta de dados previstos para 

as Redes de Observação do GOOS/Brasil, em operação; 

- Manter operacional 90% dos Dispositivos Fixos instalados nas Redes de Observação previstas 

pelo GOOS/Brasil. 

 Iniciativas: 
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025N - Geração de séries temporais de dados suficientes para a construção de cenários, julgados 

essenciais para a redução de vulnerabilidades e riscos decorrentes de eventos extremos e de 

mudanças climáticas; 

025O - Operacionalização de Redes de Observação de coleta de dados oceanográficos e 

climatológicos e desenvolvimento de outros projetos de pesquisa que contribuam para o 

monitoramento dos oceanos e do clima 

 

0997 - Definir diretrizes básicas de Ciência, Tecnologia e Inovação para os Oceanos e implantar 

infraestrutura operacional e administrativa para promover o conhecimento científico sobre 

Oceanos e Clima. 

 Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 Metas 2012-2015: 

- Elaborar e aprovar, até 2012, a Política Nacional em Ciência, Tecnologia e Inovação para os 

Oceanos, harmonizada com os demais instrumentos jurídicos existentes; 

- Elaborar e aprovar, até 2013, o Planejamento Estratégico para a criação do Instituto Nacional de 

Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias (INPOH); 

- Instalar e implementar o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias até 2014. 

 Iniciativas: 

0487 - Elaboração e aprovação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para os 

Oceanos  

 0488 - Criação e implementação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias 

(INPOH) como instrumento para a execução e fomento de uma Política em Ciência, Tecnologia e 

Inovação para os Oceanos e apoio a projetos de grande envergadura, objetivando o 

desenvolvimento de pesquisa científica nas Ciências do Mar. 

 

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas. 

Indicadores: 

 Número de terras indígenas regularizadas e na posse plena dos índios - Unidade de medida = 

unidade - Índice = 382,00; 

 Taxa de mortalidade infantil indígena - Unidade de medida = 1/1000 - Índice = 41,90. 

Valor global: R$ 4.612.774. 

Objetivo: 
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0943 - Garantir aos povos indígenas a plena ocupação e gestão de suas terras, a partir da 

consolidação dos espaços e definição dos limites territoriais, por meio de ações de regularização 

fundiária, fiscalização e monitoramento das terras indígenas e proteção dos índios isolados, 

contribuindo para a redução de conflitos e para ampliar a presença do Estado democrático e 

pluriétnico de direito, especialmente em áreas vulneráveis. 

 Órgão responsável: Ministério da Justiça. 

 Metas 2012-2015: 

- Constituição de 8 reservas indígenas para atender os casos de maior gravidade de povos indígenas 

confinados territorialmente ou desprovidos de terras; 

- Delimitação de 56 terras indígenas; 

- Desenvolvimento, implantação e disponibilização de Sistema de Informação Geográfica das 

terras indígenas; 

- Emissão de 45 portarias declaratórias da posse indígena de terras tradicionalmente ocupadas; 

- Estabelecimento de acordos de cooperação técnica para o combate ao desmatamento, incêndios 

florestais e outros ilícitos nas terras indígenas; 

- Estruturação de 12 Frentes de Proteção Etnoambiental para fiscalizar e monitorar 23 terras 

indígenas com referências de povos indígenas isolados confirmadas; 

- Estruturação de 5 unidades descentralizadas da FUNAI, especializadas no serviço de 

monitoramento territorial e na proteção de índios isolados para atuarem em terras indígenas 

localizadas na faixa de fronteira do Brasil com Peru, Colômbia e Venezuela; 

- Estudos e localização de 8 novas referências de povos indígenas isolados, com incremento de 

30% sobre as 33 referências já confirmadas; 

- Fiscalização e monitoramento efetivo de 210 terras indígenas, com incremento de 30% das terras 

indígenas fiscalizadas sistematicamente; 

- Homologação da demarcação de 40 terras indígenas; 

- Implementação do Programa de Capacitação em Proteção às Terras Indígenas; 

- Implementação do Projeto de Monitoramento Espacial das Terras Indígenas; 

- Indenizar e extrusar ocupantes de boa-fé de 40 terras indígenas; 

- Inserção do componente indígena na Política Nacional de Fronteira; 

- Inserção do componente indígena na Política Nacional de Mudanças Climáticas; 
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- Promover o monitoramento permanente nas 20 terras indígenas com maior índice de 

desmatamento; 

- Redução de ilícitos socioambientais nas terras indígenas, por meio de ações articuladas de 

fiscalização e de etnodesenvolvimento; 

- Regulamentação do poder de polícia da FUNAI. 

 Iniciativas: 

0403 - Articular a garantia da participação indígena nos processos de discussão e regulamentação 

da Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+) e outros 

mecanismos relacionados a mudanças climáticas e pagamento por serviços ambientais; 

0406 - Realizar a delimitação, a demarcação e a regularização fundiária, a fiscalização, a vigilância, 

o combate e a prevenção de ilícitos, o monitoramento territorial, espacial e ambiental e, a extrusão 

de não índios das terras indígenas, bem como localizar e proteger povos indígenas isolados e de 

recente contato; 

040B - Regulamentar o poder de polícia da FUNAI 

Conclusão até 07 de novembro: Situação do Município no Diagnóstico e Diretrizes da Agenda 21 

Local para o tema específico 

 Nesta seção será apresentada a situação do município de Guapimirim no Diagnóstico e 

Diretrizes da Agenda 21 Local relacionados com o tema Mudanças Climáticas e seus impactos. 

Na Agenda 21, o tema Mudanças Climáticas, liga-se com o objetivo 13 da ODS. Dessa 

forma, foram reproduzidos o Diagnóstico e as Propostas desse tema. 

DIAGNÓSTICO 

O clima do município de Guapimirim apresenta verão quente, úmido e muito chuvoso, e 

inverno frio e seco. Um dos maiores problemas decorrentes das mudanças climáticas está 

relacionado ao crescimento urbano desordenado na região. 

O desmatamento dos remanescentes florestais de Mata Atlântica favorece o aumento da 

temperatura, além de modificar a umidade relativa do ar. Paralelamente, o aumento da circulação 

de automóveis pelas ruas e estradas do município, aliado à instalação de indústrias, eleva a 

concentração dos gases de efeito estufa. 

Em Guapimirim, não existe informação disponível sobre a qualidade do ar. Além disso, a 

falta de conhecimento das auditorias realizadas nas indústrias locais e a falta de informações sobre 

os efluentes atmosféricos liberados e sobre os programas de energia limpa das indústrias existentes 

no município demonstram a necessidade de realizar e divulgar um inventário de emissões de 

poluentes. 
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O monitoramento do ar de Guapimirim é realizado em conjunto com os demais 

municípios que formam a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A atuação do poder público é 

fundamental para a gestão ambiental. A instalação do Comperj suscitou preocupação dos 

moradores com a emissão de poluentes para a atmosfera e demandará o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para o controle da qualidade do ar. Segundo os participantes, faltam 

informações sobre tecnologias alternativas que poderiam ser adotadas para amenizar o impacto 

ambiental. 

A adoção de programas de reflorestamento foi apontada como uma das medidas que 

precisam ser promovidas no município, em função de uma grande área de Mata Atlântica ainda 

preservada, que chega a ocupar aproximadamente dois terços da área do município e possibilita a 

neutralização dos gases de efeito estufa. 

PROPOSTAS 

Prioridade: Média 

Articulação: 

 1. Realizar parcerias com órgãos públicos, como Departamento Nacional de Infraestrutura 

de transporte e Concessionária Rio-Teresópolis, para assegurar o controle da qualidade do ar e da 

poluição sonora da frota de caminhões circulante na região. 

 2. Realizar parcerias com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e de saúde para monitorar as doenças respiratórias que ocorrem no município. 

 3. Articular parcerias entre o poder público e instituições especializadas, visando viabilizar a 

expansão da oferta de postos de abastecimento de gás natural veicular no município. 

Gestão pública: 

 4. Acompanhar o processo de licenciamento e auditorias das indústrias instaladas no município. 

Fiscalização: 

 5. Fiscalizar os ruídos e resíduos das indústrias locais. 

Elaboração de programas e projetos: 

 6. Desenvolver programas e projetos de preservação com o reflorestamento das áreas de entorno 

do Comperj (programas de recuperação de áreas degradadas). 

Infraestrutura: 

 7. Criar um banco de dados para armazenar as informações obtidas pelo monitoramento do ar. 

Comunicação: 

 8. Elaborar um plano de divulgação do monitoramento da qualidade do ar de Guapimirim. 

 

Programa de Implementação de Tecnologias Alternativas 
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Prioridade: Média 

Infraestrutura 

1. Viabilizar, em médio prazo, a construção de uma usina de biocombustível. 

Articulação 

2. Realizar parcerias com universidades para obter informações sobre fontes alternativas de energia. 

Capacitação 

3. Realizar cursos de especialização em Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 
tecnologias alternativas, em parceria com universidades. 

Elaboração de projetos 

4. Elaborar projetos que promovam o sequestro de carbono. 

EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

 

 Segundo o IBGE, 

“A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic efetua, periodicamente, um levantamento pormenorizado 
de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a 
prefeitura, compreendendo, também, diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal e a 
municipalidade.” 

 Nesta seção serão apresentados quadros referentes aos instrumentos de planejamento de 

Políticas Públicas Municipais do município de Guapimirim, com base na Pesquisa MUNIC, do 

IBGE.         
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Quadro 5 - Legislação e Instrumentos de Planejamento do Município - Fonte: IBGE - Informações Básicas 
Municipais, 2013. 

  

 

 

 

 

Quadro 6 -Instrumentos de Planejamento - Fonte: IBGE - Informações Básicas Municipais, 2013. 

O município possui como instrumento de planejamento Sim 
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Plano Diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas 

ou inundações bruscas 
Não 

Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, 

ou enxurradas ou inundações bruscas 
Não 

Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou 

inundações bruscas 
Não 

Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas Não 

Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos 

de encostas 
Não 

Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas Não 

Plano Municipal de Redução de Riscos Não 

Carta geotécnica de aptidão à urbanização Não 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de abastecimento de água Sim 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de esgotamento sanitário Não 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos 
Não 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas 
Não 
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Quadro 7 - Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - Fonte: Informações Básicas 
Municipais, 2013. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

Quadro 8 - Agenda 21, Legislação Ambiental e Comitê de Bacia Hidrográfica - Fonte: Informações Básicas 
Municipais, 2013. 

 

 

RESUMO INFORMATIVO  

No trabalho de Caso de Guapimirim, foram analisadas fontes como o governo federal, estadual, 

municipal e a Organização das Nações Unidas, para analisar o município quanto às ações ligadas 

ao 13º objetivo do Desenvolvimento Sustentável -ODS, que trata sobre Mudanças Climáticas e 

Redução de Riscos de Desastres. O município apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDHM de 0,698, população de 51.483 habitantes, e localizado na região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Foram extraídos conteúdos de bancos de dados com particulares perspectivas, para que 

análise de Guapimirim fosse feita a partir de variados temas e propostas de conteúdo. Como 

exemplo, a Agenda 21 Local é fundamentada contendo os munícipes com agentes articuladores 

dos temas e propostas. Nas visitas às políticas públicas, foi possível obter os projetos de leis 

relacionados direta ou indiretamente com o tema da ODS. Guapimirim evolui nos parâmetros do 

IDHM, no entanto, nos últimos anos, houve o aumento no número de habitantes; como esse 

crescimento não esteve amparado por um planejado urbano, o município elevou as taxas de 

emissão de carbono no uso de transportes particulares e públicos, bem como residenciais que 

fazem o direcionamento incorreto do esgoto. Os gases oriundos do esgoto são gases do efeito 

estufa, logo influenciam nas Mudanças Climáticas. Quanto às conclusões, foram verificados efeitos 

positivos. Desde a Rio 92, houve grande proposição de leis e ações para redução das mudanças 
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climáticas que repercutiram nos municípios brasileiros. No entanto, a tomada de ação não 

corresponde ao andamento de propostas. Mesmo assim, vale ressaltar as pesquisas e 

monitoramentos do clima que auxiliam no apontamento de polos poluidores, e políticas públicas 

para os ambientes de conservação e preservação da natureza que influenciam na gestão do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, tendo parte locada em Guapimirim. As áreas verdes integram ciclos 

naturais de gases da natureza, cruciais para o equilíbrio climático. 

CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 

fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 

pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Tomar medidas 

urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos estudado, de acordo com os 

dados coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os seguintes avanços e desafios ou 

limites, nas escalas global, nacional e municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Quanto aos avanços alcançados, em escala mundial, foram identificados meios de planejamento 
para as ações que tangem ao clima. São eles: 

- O Protocolo de Kyoto, embora sem adesão de todos os países-membros da Organização das 
Nações Unidas - ONU, serviu como incentivo político para diminuição da emissão de CO²; 

- O Mercado de Carbono se dá quando um país compra a emissão de CO² do outro, para equilibrar 
a balança de emissão de dióxido de carbono; 

- O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo equivale aos empreendimentos que gerem seus 
resíduos de forma a minorar a emissão de CO². 

Esses acordos foram citados por terem maior ligação com a proposta da ODS, pois não há 
ordenamento das ações que devem ser implementadas, mas objetivos que devem ser alcançados. 
Esses acordos servem para gerir a emissão de CO², tratando-se de recomendações que países-
membros da ONU assumiram adotar. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Foi identificado como desafio conciliar o uso de Petróleo e seus derivados no desenvolvimento 
econômico com as propostas para minorar as mudanças climáticas. Em nível nacional e local, é 
pontuado que os meios para geração de menos impacto no clima são as formas de mitigação da 
emissão de CO². No entanto, o documento da ONU instiga o alcance dos objetivos, não deixando 
em evidência que combater a causa é a diretriz para se acordar as Mudanças Climáticas e Redução 
de Riscos de Desastres. Dessa forma, entende-se que o uso de matriz energética não emissora de 
dióxido de carbono é um desafio. 
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ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

No Brasil, o legislativo e os objetivos da Agenda 21 contemplam às ações que tratam sobre 
mudanças climáticas e meio ambiente. 

DESAFIOS OU LIMITES 

O desafio corresponde à fiscalização dos investimentos feitos para as iniciativas dos projetos de 
Lei, ao monitoramento das ações ligadas ao alcance dos objetivos da Agenda 21 e à execução das 
leis. Como exemplo, o aumento das queimadas em território indígena, reportado pelo PrevFogo 
em matéria do G16. As queimadas são grandes emissoras de dióxido de carbono para a atmosfera. 

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

O diálogo com os munícipes para formação da Agenda 21 pôs a população atuando na elaboração 
de propostas para solucionarem os problemas de sua comunidade. Guapimirim comporta grandes 
extensões de área verde, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Esses locais exercem 
influência na economia da região. Fato que incentiva a introdução e manutenção de políticas 
públicas nesses ambientes. A conservação e preservação dessas áreas tem importância para a 
manutenção do clima do planeta. 

DESAFIOS OU LIMITES 

O crescimento populacional em Guapimirim não vem acompanhado de um planejamento urbano. 
Dessa forma, há uma grande emissão de gases do efeito estufa pelo aumento da frota de transporte. 
O desafio é diminuir essa emissão. 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

 

Recomenda-se em nível municipal uma política pública que seja incisiva nas questões da emissão 

de CO² por meio das queimadas e da frota de transporte. 

Recomenda-se em nível nacional uma política pública que conceda acesso dos centros de ensino 
superior para que atuem juntamente com suas comunidades para análise e execução das políticas 
públicas. Essa recomendação se faz porque a aproximação da comunidade acadêmica com seus 
municípios fortalece a execução de as iniciativas das políticas públicas. Nesse sentido, as políticas 
públicas relacionadas com mudanças climáticas passam a ter outros agentes fiscalizadores e 
executores das atividades, para o alcance dos objetivos propostos para cada política. 

 

                                                      

6 Número de queimadas em terras indígenas de MT tem aumento de 68%. Disponível em:< 
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2014/09/numero-de-queimadas-em-terras-indigenas-
de-mt-tem-aumento-de-68.html>. Acesso em Nov. de 2014. 
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C R I S T I A N E  D E  BA R RO S  P E R E Z  E  
C O L E G A S :  O D S  6  E  M U N I C Í P I O  

D E  S Ã O  G O N Ç A L O  
 

FICHA DE ESTUDO DE CASO 

 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável no Documento Final do 
Grupo de Trabalho Aberto da ONU 

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todos 

Municipio objeto de estudo de caso São Gonçalo - RJ 

Equipe de Estudantes Participantes 

Matrícula Nome Completo Email @id.uff.br 

112095001 Cristiane de Barros Perez cperez@id.uff.br 

112095032 Elena Claudio Britto elenabritto@id.uff.br 

112095017 Laiana Lopes do Nascimento laiana_lopes@id.uff.br 

112095026 Tamiris Xavier Amorim tamiris_xavier@id.uff.br 

 

  



 

142 

 

RESULTADOS 

 Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de 
estudo de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com 
alguns resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, 
outros concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de 
novembro.  A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está 
prevista para o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros 
desdobramentos em novos projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de 
curso. A figura 2 apresenta a localização do município em estudo no mapa do Rio de Janeiro.   

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

 

 Figura 2: Localização de São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro. (Fonte: Elaboração própria) 

 São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. E sua 
divisão, iniciada no final do século XVI, foi executada pelos jesuítas, que instalaram uma fazenda 
na zona conhecida como Colubandê no início do século XVII, às margens da atual rodovia RJ-
104. A região onde está situado o município era preliminarmente habitada por índios tamoios que 
foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses. 

 Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e 
desconectado de Niterói, mediante ao decreto estadual nº 124. Em 1892, o decreto nº 1, de 8 de 
maio, suprime o município de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de sete 
meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o decreto 
1797 dispõem novamente foros de cidade, revogada no em 1923, fazendo a cidade baixar à 
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categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Leinº 2335, de 27 de dezembro, concede a categoria de 
cidade a todos as sedes do município. 

Uma nova divisão territorial no Estado do Rio de Janeiro ocorre em 1943, e São Gonçalo perde o 
Distrito de Itaipu para o município de Niterói, restando-lhe somente cinco distritos: São Gonçalo 
(sede), Ipiíba, Monjolo, Neves e Sete Pontes que permanecem até os dias atuais, somando uma 
área territorial de 247,709 km2 (IBGE, 2014). Neste mesmo período, décadas de 40 e 50, 
começaram a dar início à instalação, em grande escala, de fábricas e indústrias na região. Na época 
seu parque industrial era o mais importante do Estado, o que passou a ser conhecido como 
Manchester Fluminense (uma referência à cidade de Manchester, na Inglaterra, caracterizada pelo 
seu grande desenvolvimento industrial). 

 As atividades econômicas de São Gonçalo são caracterizadas pela diversidade. Existem várias 
fábricas em funcionamento, produção de diferentes produtos agrícolas e muitas empresas de 
comércio e prestação de serviços.  

 Devido ao movimento crescente da economia, proximidade com o Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj) e, sobretudo, isenção fiscal mediante a execução de determinadas 
regras o município tem atraído a atenção de empresários de diferentes ramos. A capacidade de 
produção e consumo ainda são outros incisos positivos para essa atratividade, afinal São Gonçalo 
é a representação da nova classe média brasileira. A chegada de novas empresas como estaleiros, 
laboratório, indústria de bebida gaseificada, supermercados, indica esse crescimento acelerado.  

 Vários projetos estão prontos para serem implantados. A instalação de um banco de fomento, 
a abertura de escolas técnicas municipais para atendimento das necessidades junto ao Comperj, 
uma parceria com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) para procurar empresas 
que desejam se estabelecer no município são algumas das iniciativas cujo investimento está 
acelerando a economia local. 

  Um terminal pesqueiro vai ser instalado no entreposto de Itaoca juntamente com a fundação 
de um projeto que trata da regularização da documentação dos pescadores. O complexo pesqueiro 
tem previsão para 2014 e utilizará uma estrutura feita pelo Comperj. 

 

Referências Consultadas: 

 

São Gonçalo (RJ). Prefeitura. 2014. Disponível em:<http://www.saogoncalo.rj.gov.br>. Acesso 
em: 09 de out 2014. 

 

O São Gonçalo Online. Disponível em: 
<http://www.osaogoncalo.com.br/site/geral/2013/9/5/44836/economia+segue+a+todo+vap
or>. 

Acesso em 9 de out de 2014. 

 

Subsecretaria de Comunicação Social. Disponível em: 
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DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 
todos 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para 
todos. 
 

6.2 Até 2030, conseguir o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, 
e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das 
mulheres e meninas, e daqueles em situação de vulnerabilidade. 

 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzir para metade 
a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentar a reciclagem e reutilização segura 
em x% globalmente. 
 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez 
de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de 
água. 
 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
nomeadamente via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. 
 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo 
montanhas,florestas, pântanos, rios, aqüíferos e lagos. 

 
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em 

desenvolvimento, em atividades e programas relacionados a água e saneamento, incluindo 
a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 
reciclagem e as tecnologias de reuso. 

 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água 
e do saneamento. 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

 

 A água é um bem precioso a todos, além de ser um importante recurso natural promotor do 
desenvolvimento socioeconômico. Em 2012, Na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) a água foi tratada com fonte chave para o desenvolvimento 
sustentável. Além disso, nessa mesma conferência um documento chamado o “Futuro que 
Queremos”, estabelece uma série de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), e neles 
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estão pontos prioritários em escala global para o desenvolvimento sustentável, por sua vez, os 
objetivos são subdivido em metas.  

 Dentro das quais se encontra o objetivo seis (6), tendo como pressuposto “A gestão sustentável 
da água, saneamento e disponibilidade da mesma para todos.” As metas instituídas para esse 
objetivo são: 6.1. Em 2030, acesso igualitário a água potável a todos; 6.2. Em 2030, acesso a higiene 
e ao saneamento básico adequado para todos, dando ênfase para as necessidades das mulheres e 
meninas em situação de vulnerabilidade; 6.3. Em 2030, melhorar a qualidade da água, redução de 
qualquer tipo de poluição e aumentar a reciclagem e a reutilização no mundo; 6.4. Aumentar a 
eficiência no uso da água em todos os setores, garantindo o fornecimento e o saque de água doce 
para enfrentar a escassez; 6.5. Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos; 6.6. Em 2020, 
proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água; 6.a. Em 2030, expansão internacional da 
cooperação e capacitação de apoio aos países em desenvolvimento em água e saneamento e 
programas relacionados, incluindo a recolha de água, dessalinização, a eficiência da água, 
tratamento de esgoto, reciclagem e tecnologias de reuso; 6.b. Apoiar e fortalecer a participação a 
participação social para melhorar a gestão da água e saneamento. 

 Para a efetividade das metas, como fixa o documento de Objetivos para Desenvolvimento 
Sustentável, é necessário que ocorra uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, com 
a participação ativa de governos, sociedade civil, setor privado e o sistema das Nações Unidas. No 
documento final da Rio+20, também são refletidas as ligações entre a água e outras áreas 
prioritárias, sendo assim, o tema “água” é citado nas seções de segurança alimentar e nutricional, 
agricultura sustentável, cidades sustentáveis e assentamentos humanos, saúde e população, 
biodiversidade, desertificação e seca e, degradação dos solos e montanhas. 

 A definição de objetivos e metas internacionais pode direcionar a mudança. No entanto, 
persistem obstáculos significativos para realizar o direito humano à água potável segura e ao 
saneamento. Os índices mostram que uma grande parcela da população não tem acesso a um 
abastecimento de água seguro e sustentável, dados estes que revelam um relevante erro, pois os 
testes realizados para a qualidade da água não são viáveis em escala global.   

 Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) / UNICEF JMP (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – Programa de Monitorização Conjunta) (2012), cerca de 2,5 bilhões de pessoas 
vivem sem saneamento melhorado e; 1,1 bilhão ainda praticam defecação a céu aberto. Sem 
mudanças políticas significativas e investimentos, cerca de 1,4 bilhões de pessoas devem ficar sem 
acesso a saneamento em 2050. Contudo, os números ainda mostram que houve um progresso 
desde 1990, quando cerca de 1,8 bilhões de pessoas ganharam acesso a instalações sanitárias 
melhoradas. Para os ODM uma lição clara é que o desafio da água vai além do acesso a água, 
saneamento e higiene, entretanto ainda é preciso muito trabalho para reduzir ainda mais o número 
de pessoas desfavorecidas. 

 Evidências mostram que o sub-setor de saneamento e higiene sofrem, particularmente, 
limitações de recursos financeiros, humanos e institucionais. Podemos citar como exemplo, que 
existem soluções tecnológicas de baixo custo para o saneamento e higiene, porém, o desafio é 
sustentar e ampliar essas práticas. As evidências também apontam para uma ligação entre a falta de 
saneamento e a desnutrição; tendo em vista as desigualdades entre países, áreas urbanas e rurais, 
favelas, entre outros grupos desfavorecidos da população em geral. As más condições de água e 
saneamento também afetam negativamente a saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva. 

 Os resultados dos ODM mascaram a realidade dos fatos, tendo em vista que reúnem todos os 
resultados. Há esperança de que a futura agenda de desenvolvimento possa eliminar as 
desigualdades, separando os resultados por sexo, idade e/ou grupos desfavorecidos; promovendo 
um melhor monitoramento de áreas com carência em saneamento.  

 É cada vez mais urgente a gestão da água de forma sustentável para atender as necessidades 
atuais e futuras. Em uma pesquisa com diferentes categorias da sociedade pode constar que 1,7 
bilhão de pessoas vivem em bacias hidrográficas, onde a recarga é inferior a utilização levando a 
um ressecamento de rios. Com o crescimento da população e o desenvolvimento urbano, 
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consequentemente a demanda por água é projetada a aumentar e com isto, se os padrões de 
consumo de água continuarem neste ritmo dois terços da população mundial viverão com escassez 
de água em 2025.  

 Desde 1992 80% dos países apresentaram uma melhora na gestão dos recursos hídricos em 
diversas esferas. Porém, o desenvolvimento da infra-estrutura ainda tem muito que melhorar em 
áreas importantes como a energia hidrelétrica e o abastecimento de água. Contudo, poucos países 
relatam investimentos em sistemas naturais e os recursos continuam sendo desiguais entre regiões 
e setores.  

 Uma combinação de soluções técnicas e compromisso político para atender de forma adequada 
as necessidades dos usuários, principalmente alimentos e energia levará um ambiente mais seguro, 
maior atividade econômica e melhorar a saúde geral e bem-estar. Há uma necessidade da 
cooperação entre os países, estados e municípios, com isto, uma gestão mais eficiente com pontos 
positivos a serem alcançados sobre a qualidade e quantidade de água, levando uma redução dos 
conflitos 

 Foram feitas diversas propostas para integração das questões de água e saneamento nos ODS. 
A primeira categoria é aquela que agrega as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desafio 
da água em um único objetivo. A proposta desta categoria é combinar o acesso a água potável e ao 
saneamento a gestão dos recursos hídricos e uso eficiente da água. Já segunda categoria aborda 
uma dimensão de desenvolvimento diferente, ou seja, as necessidades humanas básicas. 

 Através da Consulta Temática Global sobre a Água pós-2015, partes interessadas ao redor do 
mundo fizeram estimativas pela implementação dos ODM e tem feito propostas para adicionar 
desafios globais sobre a água. Além disso, a Parceria Global da Água facilitou as consultas nacionais 
das partes interessadas sobre a água em apoio à agenda pós-2015, em 20 países. 

 As recomendações vindas das discussões acima sugerem que a pauta futura deve procurar 
atingir, mas também aproveitar e ir além dos ODM e os compromissos existentes. A nova pauta 
deve encorajar uma abordagem integrada da água expressa em objetivos universais, que também 
são simples, mensuráveis e capazes de focar em políticas, recursos e todos os parceiros em 
disponibilizar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida das pessoas e proteja seu 
futuro e meio ambiente. 

 As reflexões a seguir são importantes para se discutir a pauta de água e saneamento pós-2015: 

 A água é a chave para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, portanto deve 
ser o foco central na pauta pós-2015 para erradicação da pobreza e desenvolvimento 
sustentável global. 

 Água potável, Saneamento e Higiene, Manejo e Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 
Manejo de Esgoto e Qualidade da Água são todos elementos indispensáveis para o acesso 
do mundo a águas seguras. 

 O registro incorreto de riscos envolvendo a água contribui para crises no setor. A 
segurança da água irá ser de grande importância na pauta política. 

 Os governos são parte essencial em assegurar a proteção dos recursos e ecossistemas em 
uma perspectiva a longo prazo. Entretanto, a missão para um mundo com água potável 
disponível é responsabilidade de todos e só vamos garanti-lo através da cooperação local, 
nacional, regional e global por parcerias de cidadãos e políticos ao setor privado.  

 A natureza local da água põe desafios para conciliar um objetivo universal com perspectivas 
nacionais, locais ou especificas. É preciso trabalhar mais em metas, indicadores e definições, além 
de identificar locais com poucas informações para capturar as dimensões dos problemas. Neste 
resumo, o sistema da ONU está pronto para providenciar apoio técnico, inclusive através do Grupo 
de Trabalho na Água em ODS. 
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SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) surge no ano de 2000 na 
Declaração do Milênio das Nações Unidas adotadas por 191 estados membros. Onde o a 
Declaração traz uma série de compromissos concretos que, se cumpridos nos prazos fixados, 
segundo os indicadores quantitativos que os acompanham, deverão melhorar o destino da 
humanidade. Os oito Objetivos elaborados apontam para algumas das áreas prioritárias que 
precisam ser abordadas para eliminar a extrema pobreza.  

 

Objetivo 7 : Garantir a Qualidade de vida e respeito ao Meio Ambiente 

 

 Saneamento Básico  

 
O abastecimento de água potável, o esgoto sanitário e a coleta de resíduos são alguns dos 

pontos abordados no objetivo sete, esses serviços quando realizados melhoram a qualidade de 
vida da população.  

 O gráfico 1, apresenta a evolução do percentual de moradores urbanos com acesso a água 
ligada a rede de esgoto sanitário adequado nos anos de 1991, 2000 e 2012, no município de São 
Gonçalo, em 1991, observa-se que 74,6% dos moradores tinham acesso à rede de água geral  e 
65,2% com acesso a rede de esgoto adequado (rede geral ou fossa séptica). Em 2010, esse 
percentual evoluiu para 76,8% com acesso a água e 81,5 com tinham acesso à rede de esgoto 
adequada (rede geral ou fossa séptica). O Gráfico 2, apresenta as meta para o objetivo 7, onde 
93,6% da meta 11 já tinha sido alcançada no período de 1991 a 2010, as duas meta estabelecem 
um prazo até 2015 para o alcance de 100%.  

 

Gráfico 1: Percentual de moradores urbanos com acesso a água ligada a rede de esgoto sanitário adequado – 
1991/2000/2012. (Fonte: IBGE – Censo Demográfico) 
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Gráfico 2: Metas Propostas para o Objetivo 7. (Fonte: IBGE – Censo Demográfico) 

 

 Coleta de Resíduos  
 

Em 1991, 64,9% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos 
no município. Em 2010, este percentual aumentou para 93,5%. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3: Percentual de moradores urbanos com serviço de coleta de resíduos. (Fonte: IBGE – Censo 
Demográfico 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma adaptação da metodologia 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criada pelo IPEA e a Fundação João Pinheiro, no 
ano de 2012, onde o objetivo é avaliar o IDHM dos 5.565 municípios brasileiros. Os dados têm 
por base as informações dos três últimos Censos Demográficos do IBGE (1991, 2000 e 2010).  O 
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IDHM brasileiro utiliza de três dimensões do IDH global, são eles, longevidade, educação e renda. 
A avaliação do índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo de um maior o desenvolvimento humano.  

O Gráfico 4 apresente a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) para 
o município de São Gonçalo nos anos de 1991, 2000 e 2010. Em 1991 o município apresentava o 
índice de 0,543. Em 2010 o índice (IDHM) evoluiu para o índice de 0,739, enquadrando o 
município  Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais 
contribui para o IDHM do município foi IDHM Longevidade, com índice de 0,833, seguida de 
Renda, com índice de 0,711, e de Educação, com índice de 0,681. 

 

Gráfico 4: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM): São Gonçalo – Anos 1991, 2000 e 2010. 
(Fonte: Atlas Brasil, l2013) 
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Figura 3: Ranking IDHM – 1991, 2000 e 2010. (Fonte: Atlas Brasil) 

 A figura 3 apresenta a classificação do município nos anos de 1991, 2000 e 2010 com outros 
municípios no estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo ocupa a 14ª posição, IDHM no ano de 2010. 
Nesse ranking, o maior IDHM é do município de Niterói com 0, 837 e o menor é 0, 
611(Sumidouro) 

 

Quadro 3: Indicadores de Habitação – São Gonçalo/ RJ – 1991, 2000 e 2010

 
(Fonte: PNUD, Ipea e FJP. Adaptada 2014) 

 

 Para os indicadores de habitação, em 2010, a porcentagem da população em domicílios com 
água encanada era de 92,75; 93,71 dos domicílios em área urbana possuí coleta de lixo. Para as 
condições de moradia 91,75 por cento da população em domicílio possuem banheiro e água 
encanada.  
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ 

 

Quadro 5: Informações Completas – São Gonçalo /RJ 

 

Fonte: IBGE – Cidades@ 
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Figura 4: Pirâmide Etária.  Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 
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Figura 5: Evolução Populacional. (Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, 

Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010) 
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Quadro 6: Resultado do Universo Características dos Domicílios 

Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo 

Características dos Domicílios 

Domicílio
s 

Domicílios particulares permanentes 325.882 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral 259.672 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na 
propriedade 

42.960 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da 
propriedade 

5.023 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Carro-pipa 8.856 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada 
em cisterna 

595 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Água da chuva armazenada 
de outra forma 

294 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rio, açude, lago ou igarapé 104 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente na aldeia - 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poço ou nascente fora da 
aldeia 

- 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Outra 8.378 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio 323.205 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - rede geral  de esgoto ou pluvial 

221.609 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - fossa séptica 

44.432 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - fossa rudimentar 

13.810 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - vala 

26.717 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - rio, lago ou mar 

14.549 

Domicílios particulares permanentes - tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -
esgotamento sanitário - outro 

2.088 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário 2.369 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rede geral 
de esgoto ou pluvial 

913 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa 
séptica 

309 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa 
rudimentar 

217 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - vala 321 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - rio, lago ou 
mar 

532 

Domicílios particulares permanentes - tinham sanitário - esgotamento sanitário - outro 77 
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Domicílios particulares permanentes - Não tinham banheiro nem sanitário 308 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado 305.609 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Coletado por serviço de limpeza 289.238 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

16.371 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Queimado (na propriedade) 11.756 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Enterrado (na propriedade) 130 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo -Jogado em terreno baldio ou 
logradouro 

7.038 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Jogado em rio, lago ou mar 364 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo - Outro destino 985 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

Quadro 7: Resultado do Universo Características dos Domicílios 

Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo 

Indicadores Sociais Municipais 

Quantidad
e 

Domicílios particulares permanentes - total 
325882 

domicílios 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - total - adequado 68 % 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - total - semi-adequado 29,9 % 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - total - inadequado 2,1 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de saneamento - total 
325624 

domicílios 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de saneamento - adequado 68,1 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de saneamento - semi-adequado 29,8 % 

Domicílios particulares permanentes - urbano - tipo de saneamento - inadequado 2,1 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - total 
258 

domicílios 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - adequado 1,2 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - semi-adequado 45,4 % 

Domicílios particulares permanentes - rural - tipo de saneamento - inadequado 53,5 % 

População residente em domicílios particulares com saneamento inadequado - total 
20354 

pessoas 

População residente em domicílios particulares com saneamento inadequado - rendimento 
nominal domiciliar per capita médio mensal - até 70,00 (R$) 

3,7 % 

População residente em domicílios particulares com saneamento inadequado - rendimento 
nominal domiciliar per capita médio mensal - até 1/4 salário mínimo (=127,50) (R$) 

18 % 

População residente em domicílios particulares com saneamento inadequado - rendimento 
nominal domiciliar per capita médio mensal - até 1/2 salário mínimo (=255,50) (R$) 

51,3 % 

População residente em domicílios particulares com saneamento inadequado - rendimento 
nominal domiciliar per capita médio mensal - até 60% da mediana (=225,00) (R$) 

40,1 % 
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Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - adequado (1) - 
ano 2000 

67,1 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - adequado (1) - 
ano 2010 

68 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - semi-adequado 
(2) - ano 2000 

30 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - semi-adequado 
(2) - ano 2010 

29,9 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - inadequado (3) 
- ano 2000 

2,9 % 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de saneamento - inadequado (3) 
- ano 2010 

2,1 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em domicílios particulares 
permanentes - com responsável ou cônjuge analfabeto - ano 2000 

8 % 

Proporção de crianças de 0 a 5 anos de idade residentes em domicílios particulares 
permanentes - com responsável ou cônjuge analfabeto - ano 2010 

3,8 % 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. 

 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 

 O quadro 8, mostra alguns projetos de leis em que estão tramitando no Senado Federal, seus 
respectivos proponentes e a ementa destes, são propostas referentes à gestão de saneamento básico 
e recursos hídricos. Projetos em que as propostas de lei poderão ser inclusas totalmente ou 
parcialmente incluídas na legislação brasileira. 

 

Quadro 8: Projetos de Lei do Senado Federal 

Projetos de Lei no Senado Federal 

Número/Ano Autor proponente Ementa 

PLS 
112/2013 

João Durval 

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências, com o objetivo de instituir incentivos e 
programas para implantação de sistemas de coleta, 
armazenamento e utilização de águas pluviais em condomínios 
residenciais e comerciais.  

PLS 
291/2013 

Cyro Miranda 
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para regular a 
cobrança pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 
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PLS 51/2008 Marcelo Crivella Institui a Política Nacional de Abastecimento. 

 PLS 
295/2008  

Romeu Tuma 

Modifica o artigo 29, da Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, 
que "Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico", 
com o objetivo de proibir a cobrança de taxas ou tarifas e outros 
preços públicos da população, enquanto não forem finalizados 
os serviços de infra-estruturas e instalações operacionais e o 
saneamento básico respectivo estiver efetivamente sendo 
prestado à população.  

PLS 
179/2006 

Valdir Raupp 

Altera a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe 
sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), para tornar obrigatória a individualização das tarifas de 
saneamento básico nos condomínios edilícios.  

Fonte: http://www.senado.gov.br/atividade/ 

 

 O quadro 9 representa os projetos de leis em que estão tramitando na Câmara Federal, seus 
respectivos proponentes e a ementa destes, são propostas referentes a gestão de saneamento básico 
e recursos hídricos. Projetos em que as propostas de lei poderão ser inclusas totalmente ou 
parcialmente incluídas na legislação brasileira. 

 

Quadro 9: Projetos de Lei na Câmara Federal 

Projetos de Lei na Câmara Federal 

Número/Ano Autor proponente Ementa 

PL-
7818/2014 

Geraldo Resende - 
PMDB/MS 

Estabelece a Política Nacional de Captação, 
Armazenamento e Aproveitamento de Águas Pluviais e 
define normas gerais para sua promoção. 

PL-
4109/2012 

Laercio Oliveira - PR/SE 
Institui o Programa Nacional de Conservação, Uso 
Racional e Reaproveitamento das Águas. 

PL-
3245/2008 

Comissão de Legislação 
Participativa 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências. Explicação: Cria tarifa social para subsidiar a 
prestação de serviços públicos essenciais aos consumidores 
de baixa renda, incluindo o fornecimento de energia 
elétrica, água e esgotamento sanitário. 

PL-
6770/2013 

Junji Abe - PSD/SP 
Cria incentivo tributário para o investimento em 
infraestrutura básica de saneamento. 

PL-
6444/2013 

Antônio Roberto - 
PV/MG 

Obriga que as novas edificações urbanas financiadas com 
recursos da União, ou por ela administrados, incorporem 
sistema de geração de energia elétrica a partir da fonte solar 
e sistema de reaproveitamento de água. 

Fonte: http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp 
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POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

 

 A agenda 21 brasileira é um instrumento de planejamento participativo, foi criada em 1997, 
com o objetivo de consolidar compromissos da sociedade brasileira com o desenvolvimento 
sustentável.  Com a Agenda 21, tornou–se possível a criação de políticas para plano de ação e um 
planejamento participativo em nível global, nacional e local, para se repensar um novo modelo 
econômico. A comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 possibilitou 
a inserção do conceito de sustentabilidade nas políticas em pontos de vulnerabilidade no país.   

 

As Políticas Nacionais implementadas na Agenda 21 Brasileira são: 

 

1. Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

2. Política Nacional para os Recursos do Mar 
 

3. Política Nacional de Meio Ambiente 
 

4. Política Nacional de Resíduos Sólidos 
 

5. Política Nacional de Saneamento Básico  
 

6. Política Nacional de Recursos Naturais  

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

  

 O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal 
destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os 
objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo 
para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas, 
construindo um Brasil melhor.  

 Abaixo seguem os respectivos Programas de Políticas Públicas no PPA no tema objetivo seis 
da Agenda Global de Desenvolvimento. Ao todo foram observados três programas de políticas 
públicas, para cada projeto abaixo se encontra seus respectivos objetivos, metas e iniciativa do 
programa. As figuras e quadros abaixo representam os programas, seus objetivo, suas metas e 
iniciativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

 

Quadro 10: Saneamento Básico 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br/ 
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Figura 5: Objetivos e Metas – Saneamento Básico. (Fonte: http://www.planejamento.gov.br/)  
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Quadro 10: Resíduos Sólidos 

 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br 
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Figura 6: Objetivos e Metas – Resíduos Sólidos. (Fonte: http://www.planejamento.gov.br/)  

 

Quadro 10: Oferta de Água 

 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br 
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Figura 6: Objetivos e Metas – Oferta de Água. (Fonte: http://www.planejamento.gov.br/)  
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Quadro 10: Conservação e Gestão de Recursos Hídricos

 

Fonte: http://www.planejamento.gov.br 
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Figura 7: Objetivos e Metas – Oferta de Água. (Fonte: http://www.planejamento.gov.br/)  
 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

 

 O Diagnóstico e Diretrizes da Agenda 21 é um monitoramento do estágio em que se encontra 
as ações elaboradas pelo município, todos os problemas e preocupações são listado em um 
documento elaborado pela Agenda 21.  A seguir são listadas todas as ações elaboradas pelo 
município no tema em estudo e o andamento das mesmas.  

Ordem Física - Tema: Saneamento 

 

AÇÕES PARA ENCERRAR AS ATIVIDADES DO LIXÃO DE ITAOCA 

1. Criar um sistema de monitoramento do lixão.  Situação: Concluído. 
2. Fiscalizar a utilização dos equipamentos de destinação do lixo hospitalar no lixão. Situação: 

Concluído. 
3. Instalar um aterro sanitário, consorciado com os municípios limítrofes. Situação: 

Concluído. 
4. Incentivar a pesquisa e a utilização de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Situação: 

Iniciado. 

ESTRATÉGIAS PARA EVITAR A QUEIMA DO LIXO 

1. Informar a população sobre os malefícios causados pela queima do lixo, por meio de 
campanhas publicitárias. Situação: Não iniciado. 

2. Capacitar os agentes ambientais para coibir a queima do lixo em terrenos baldios. Situação: 
Não iniciado. 
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INCENTIVO À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 

1. Elaborar projetos específicos para a implantação e o monitoramento da coleta sustentável. 
Situação: Não iniciado. 

2. Elaborar um projeto-piloto de coleta seletiva, com um cronograma estabelecido, visando 
a sua implantação em todo o município. Situação: Iniciado. 

3. Instalar usinas de tratamento e processamento de resíduos sólidos, destinando o seu 
produto às cooperativas de catadores. Situação: Não iniciado. 

4. Ampliar o número de cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos, para que cada bairro 
conte com pelo menos uma delas. Situação: Não iniciado. 

5. Estabelecer parcerias entre as cooperativas de catadores e a concessionária coletora de lixo, 
repassando aos catadores os valores referentes à tonelagem de lixo coletado e beneficiado 
pelas mesmas. Situação: Não iniciado. 

6. Aplicar os princípios dos 3Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), em todos os órgãos públicos 
da cidade. Situação: Iniciado. 

7. Promover ações voltadas para o consumo consciente e reciclagem. Situação: Iniciado. 
8. Implementar a coleta seletiva nas escolas municipais e privadas. Situação: Em análise. 
9. Utilizar os veículos de comunicação local para promover campanhas de educação 

ambiental. Situação: Avançado. 
10. Criar programas de divulgação sobre a os problemas causados pelo lixo e os benefícios da 

coleta seletiva. Situação: Iniciado. 
11. Incentivar as empresas instaladas na região a adotarem um programa de geração de 

resíduos. Situação: Em análise. 

MEDIDAS PARA MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTO 

1. Construir uma rede primária de esgoto e elevatórias para atender todos os bairros do 
município. Situação: Iniciado. 

2. Criar centrais de tratamento de esgoto para cada cinco a dez bairros, criando um 
mecanismo de recolhimento do esgoto sanitário, residencial e industrial. Situação: Iniciado. 

3. Construir fossas anaeróbicas para localidades de menor densidade populacional, utilizando 
o sistema de coleta ?vac-all?. Situação:Iniciado. 

MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 

1. Ampliar a capacidade da Estação de Tratamento de Água Laranjal, atendendo a todos os 
bairros do município. Situação: Iniciado. 

2. Promover visitas à Estação de Tratamento de Imunana-Laranjal, para que a população 
conheça todo o processo, desde a captação da água até chegar às casas. Situação: Não 
iniciado. 

3. Regularizar e qualificar os trabalhadores que atuam na perfuração de poços artesianos. 
Situação: Em análise. 

4. Fiscalizar a exploração de poços semi-artesianos, aliado à legalização e monitoramento dos 
já existentes e das concessões futuras. Situação: Iniciado. 

MELHORIA NO ATENDIMENTO DA COLETA DE LIXO 

1. Criar uma empresa municipal de coleta de lixo. Situação: Não iniciado. 
2. Elaborar projetos voltados para a formação de garis comunitários. Situação: Avançado. 
3. Ampliar os serviços de coleta de lixo, de forma a atender todas as localidades do município. 

Situação: Avançado. 
4. Estabelecer um calendário de coleta de lixo, indicando os respectivos locais, data e hora. 

Situação: Concluído. 
5. Adequar os caminhões de coleta de lixo às normas ambientais vigentes. Situação: 

Concluído. 
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6. Prover equipamentos de segurança para os trabalhadores que atuam na coleta de lixo. 
Situação: Concluído. 
 

Ordem Ambiental - Tema: Recursos Hídricos 

GESTÃO DA ZONA COSTEIRA 

1. Elaborar diagnóstico da área costeira. Situação: Não Iniciado. 
2. Demarcar as zonas de interesse. Situação: Em análise. 
3. Realizar estudos ambientais sobre a viabilidade de instalação de um porto na Praia da Beira. 

Situação: Concluído. 
4. Ampliar a área de aplicação do gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras 

e do meio ambiente marinho. Situação: Não iniciado. 
5. Promover a gestão adequada das áreas costeiras. Situação. Iniciado. 
6. Divulgar o mapa de sensibilidade ambiental existente. Situação: Não iniciado. 
7. Promover o controle e a fiscalização das áreas costeiras. Situação: Iniciado. 

GESTÃO DAS MICROBACIAS 

1. Realizar a gestão das sub-bacias do município com a contribuição dos trabalhos científicos 
já realizados pela UFF. Situação: Em análise. 

2. Divulgar as informações sobre as microbacias de São Gonçalo em escolas e comunidades 
através dos principais veículos de comunicação. Situação: Não iniciado. 

3. Desenvolver projetos de revitalização e de recuperação das microbacias hidrográficas 
locais. Situação: Iniciado. 

4. Desenvolver e implementar um plano de monitoramento das microbacias. Situação: Não 
iniciado. 

5. Revitalizar a Linha Verde, com pronto-atendimento. Situação: Iniciado. 

POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

1. Utilizar o Plano Diretor da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas para a Baía de 
Guanabara como orientador dos trabalhos. Situação: Em análise. 

2. Prover o apoio necessário à participação dos membros da sociedade civil no Comitê da 
Baía de Guanabara. Situação: Avançado. 

3. Implementar os programas de despoluição dos rios e cursos d?água de São Gonçalo. 
Situação: Iniciado. 

4. Elaborar projetos de restauração e recuperação das áreas de manguezais com a 
participação da população ribeirinha. Situação: Não iniciado. 

PROTEÇÃO DOS MANGUEZAIS 

1. Elaborar e implementar programas de recuperação de áreas degradadas em regiões de 
manguezal, com a participação dos pescadores artesanais e da comunidade do entorno. 
Situação: Não iniciado. 

2. Promover o saneamento básico das áreas próximas da orla marítima e dos manguezais. 
Situação: Não iniciado. 

3. Assegurar a continuidade dos projetos educacionais de comunicação para sensibilizar a 
população sobre a importância da preservação dos manguezais. Situação: Iniciado. 

4. Informar a população quanto à importância da destinação correta do lixo. Situação: 
Iniciado. 

5. Ampliar a fiscalização do desmatamento nos manguezais. Situação: Não iniciado. 
6. Fiscalizar o descarte de resíduos sólidos nos manguezais. Situação: Iniciado. 
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7. Realizar pesquisa sobre o potencial econômico da diversidade biológica existente no 
município em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico. Situação: Não iniciado. 

RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES 

1. Recuperar as matas ciliares e áreas de nascentes com o replantio de espécies nativas da 
Mata Atlântica. Situação: Iniciada. 

2. Criar viveiros nas comunidades, pelo menos um por distrito. Situação: Não iniciada. 
3. Identificar e demarcar as nascentes que se encontram em áreas particulares de forma a 

possibilitar sua proteção. Situação: Não iniciada. 
4. Fiscalizar as áreas de nascentes e matas ciliares, aplicando multas aos infratores. Situação: 

Iniciada. 
5. Criar nas escolas programas de sensibilização sobre a recuperação das matas ciliares. 

Situação: Não iniciada. 

RECUPERAÇÃO DOS RIOS 

1. Capacitar os gestores e funcionários públicos em políticas de gestão dos recursos hídricos 
e uso do solo. Situação: Não iniciada. 

2. Desenvolver e implementar o plano de despoluição dos corpos hídricos. Situação: Não 
iniciada. 

3. Promover a renaturalização dos rios, retornando os rios desviados aos seus cursos 
originais. Situação: Não iniciada. 
 

EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

 

 Quadro 11: Existência de Instrumentos de Planejamento de Políticas Públicas Municipais 

 O município possui como instrumento de planejamento Sim 

 Plano Diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou 
enxurradas ou inundações bruscas 

Sim 

 Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de enchentes ou inundações 
graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 

Sim 

Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou 
enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

 Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

Sim 

 Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas 

Sim 

 Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

Não 

 Plano Municipal de Redução de Riscos Sim 
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Carta geotécnica de aptidão à urbanização Não 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de abastecimento de água Não 

 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de esgotamento sanitário Não 

Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

Não 

 Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas 

Não 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2013. 

 

RESUMO INFORMATIVO  

 

O presente trabalho tem como finalidade o Estudo de Caso sobre Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável e Políticas Públicas na Escala Global, Nacional e Municipal. Para tal, foi selecionado 
para análise o Município de São Gonçalo, pertencente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 
como tema de pesquisa, o Objetivo 6 no Documento Final do Grupo de Trabalho Aberto da 
Organização das Nações Unidas, o qual trata de Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos. Foram usadas diversas fontes secundárias de pesquisa, como 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, Ministérios, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério 
Público e demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais com acesso público e gratuito. 
Além disso, utilizaram-se também documentos disponibilizados pela Organização das Nações 
Unidas, que tratam da Agenda Global Pós-2015, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, apresentado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, o Plano Plurianual do Governo Federal 2012-2015, entre outras informações 
disponíveis pelos órgãos citados anteriormente. A coleta de dados em diversas instituições 
possibilitou uma ampla visão sobre as políticas e programas que estão sendo adotados e praticados 
em prol de alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no âmbito do tema 
objeto de pesquisa. Muitos avanços ocorreram no município sobre o tema estudado, com melhorias 
na IDHM, ODM e nos instrumentos de planejamento ambiental no município, apesar do mesmo 
ser classificado no IDHM como nível alto no de desenvolvimento humano, observa-se uma série 
de desafios para o desenvolvimento sustentável.  

Palavras-chave: Políticas Públicas, Desenvolvimento Sustentável, água, saneamento. 
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CONCLUSÃO 

 Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, estudado, de acordo com os 
dados coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os seguintes avanços e desafios ou 
limites, nas escalas global, nacional e municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Houve grande avanço em tentativas de melhora da qualidade da água desde a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992. 
De acordo com o documento técnico da ONU, desde a década de 90,80% dos países apresentaram 
uma melhora na gestão dos recursos hídricos em diversas esferas. Entre 1990 e 2012, cerca de 1,8 
bilhões de pessoas ganharam acesso a instalações sanitárias melhoradas. Em 2012, na Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) a água foi tratada como fonte 
chave para o desenvolvimento sustentável. É de suma importância ressaltar a participação social 
em relação aos ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) realizado pelo site World Centre 
for Sustainable Development – Rio Dialogues. Qualquer brasileiro, de todas as idades poderia dar 
sua opinião sobra a proposta.  

DESAFIOS OU LIMITES 

De acordo com o Relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio de 2014, entre 
1990 e 2012, quase 2 bilhões de pessoas obtiveram acesso a estruturas de saneamento melhoradas. 
Entretanto, em 2012, 2,5 bilhões de pessoas não usaram estruturas de saneamento melhoradas e 1 
bilhão de pessoas ainda realizam defecação ao ar livre, o que representa um enorme risco para as 
comunidades, que são geralmente pobres e vulneráveis. Nos próximos anos serão necessários mais 
esforços e investimentos para corrigir as estruturas de saneamento desadequadas. No documento 
técnico da ONU consta uma importante integração de propostas das questões de água e 
saneamento nos ODS. A primeira categoria é aquela que agrega as dimensões sociais, econômicas 
e ambientais do desafio da água em um único objetivo. A proposta desta categoria é combinar o 
acesso a água potável e ao saneamento a gestão dos recursos hídricos e uso eficiente da água. Já 
segunda categoria aborda uma dimensão de desenvolvimento diferente, ou seja, as necessidades 
humanas básicas. A questão da água provoca desafios devido as suas diferentes características a 
nível nacional, local ou específico. É preciso unir políticas públicas a definição de metas e objetivos 
para soluções de problemas de veiculação hídrica. 

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

O grupo avaliou por meio de dados coletados em fontes secundárias e primárias, e verificou-se 
avanços nas políticas públicas, citando o PPA que progrediu trazendo inúmeras inovações para o 
Brasil, tal como a de oferecer uma linguagem mais acessível e sendo facilmente compreendida e 
com isto poder atender a sociedade, levando a uma maior participação, fato que tem impactos 
decisivos na transparência das ações do Governo. Para que houvesse a materialização do plano sua 
estrutura ampliou a relação com os demais elementos, além do Orçamento. Desse modo, revela 
unidades de informação mais apropriadas, gerando condições melhores para a sua gestão. Já os 
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avanços destacados na Agenda 21, foram à elaboração de um procedimento amplamente 
participativo em diversos atores sociais integrando as responsabilidades entre ambos no se refere à 
construção de consensos e cenários de futuro para serem concretizados em um Plano de 
Desenvolvimento Sustentável. Os projetos de leis tais como, PL-7818/2014, que estabelece a 
Política Nacional de Captação, Armazenamento e Aproveitamento de Águas Pluviais e define 
normas gerais para sua promoção, são muito importantes no que tange o acesso e o incentivo em 
escala nacional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

 

DESAFIOS OU LIMITES 

Os principais desafios da Agenda 21 Local consistem no planejamento voltado para a ação 
partilhada, na constituição de propostas, voltadas para a elaboração de uma visão de futuro entre 
os diferentes atores envolvidos; condução de um processo contínuo e sustentável; descentralização 
e controle social e incorporação de uma visão multidisciplinar em todas as etapas do processo. 
Assim, governo e sociedade estão utilizando este poderoso instrumento de planejamento 
estratégico participativo para a construção de cenários consensuados, em regime de 
responsabilidade compartilhada, que devem servir de subsídios à elaboração de políticas públicas 
sustentáveis, orientadas para harmonizar desenvolvimento econômico, justiça social e equilíbrio 
ambiental. O PPA tem como principal desafio, o conhecimento e interpretar para a democratização 
da sociedade brasileira e construção de uma forma de fazer que viabilize as escolhas políticas, 
missão que deve relacionar todos os meios suficientes para materialização das escolhas expressas 
nos planos, resgatar a função planejamento na administração pública federal. Nesse contexto, surge 
a nova Estratégia de Monitoramento e Avaliação do PPA e por conta desses desafios, o 
aprimoramento da relação do planejamento com o orçamento, a gestão e o controle são essenciais. 
Os desafios para os projetos de leis são inúmeros e para o sucesso destes, é preciso que exista, 
cooperação entre todos os atores em diferentes níveis e se interajam, a partir desta união a 
realização dos objetivos e metas, será fundamental.  

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

O Município de São Gonçalo possuiu 247, 709 Km² de área da unidade territorial, sua população 
estimada em 2010 era de 999, 728 pessoas e sua densidade demográfica é de 4.035,90 (hab/km²). 
A faixa etária de predominância entre homens e mulheres é de 30 a 34 anos.  Seu município está 
inserido no bioma Mata Atlântica.   

No que tange a situação do município na Agenda de Oito Objetivos do Milênio, pode-se considerar 
um dos avanços alcançados pelo município o percentual de moradores urbanos com acesso a água 
ligada à rede de sanitário adequado, no ano de 2010, onde 76,8% dos moradores possuem acesso 
a água e 81,5 possuem esgoto adequado, dados do censo demográfico realizado pelo IBGE, 
destacando também a coleta de resíduos que em 1991, 64,9% dos moradores urbanos contavam 
com o serviço de coleta de resíduos e em 2010, este percentual aumentou para 93,5%. Destacando 
uma meta da variável saneamento, a Meta 11, que tem por objetivo reduzir a proporção da 
população sem acesso a saneamento e serviços essenciais até 2015, sendo que no período de 1991 
a 2010 a meta já tinha alcançado 93,6% de 100%.  

No IDHM o município apresentou o valor de 0, 739, o índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo 
de 1 , maior o desenvolvimento humano.  Onde o IDHM longevidade o índice com maior 
pontuação nos três anos avaliados (1991, 2000, 2010), estes dados representam um pequeno avanço 
do município para o desenvolvimento sustentável.  
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A Agenda 21 local é outro importante avanço para o município, sendo ela uma ferramenta de 
planejamento para o desenvolvimento sustentável.     

Os instrumentos de planejamento ambiental no município são os o Plano Diretor Municipal, o 
Plano de Bacia Hidrográfica, o Plano Ambiental Municipal e a Agenda 21 Local. Entre os Planos 
Setoriais, ligado a qualidade de vida no processo de urbanização, destacam-se saneamento básico, 
e recursos hídricos. 

 

DESAFIOS OU LIMITES 

 

O grupo observou como desafios e limites para o município nos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio para o município apesar de ter aumentado gradativamente o percentual de moradores 
com acesso a água potável, o mesmo demonstra um desafio quando comparado com a meta dessa 
variável, Meta 10, onde o objetivo é até 2015, reduzir a proporção da população sem acesso 
sustentável à água potável segura, o alcance da meta nos períodos de 1991-2010 foi de 16,8 %, 
pouco tem se progredido para o alcance dessa meta nos mostrando uma fragilidade nas ações e/ou 
execução dos programas. No gráfico de moradores urbanos com serviços de coleta de resíduos é 
um dos pontos em que se avalia como o maior desafio para o município é que o mesmo não fala 
de coletas diferenciadas e também não possui metas no ODM, sendo para o grupo um este um 
fator importante para o desenvolvimento sustentável.  

No que se destaca a IDHM, apesar de ter progredido no período de 1991 a 2010, e ser classificado 
segundo a faixa de desenvolvimento humano municipal como alto nível de desenvolvimento 
humano, o grupo avalia que o componente IDHM educação é o mais importante para o 
desenvolvimento humano no e posteriormente para o desenvolvimento sustentável do município, 
e o mesmo quando avaliado separadamente nos três anos apresenta o menor valor.  

O município apresenta uma série de Projetos de Lei no Senado Federal e na Câmara Federal, além 
de políticas nacionais no tema de estudo de caso. Uma série de projetos, leis e políticas nacionais 
são elaboradas para o tema de estudo, mas muito se tem a fazer para o cumprimento das mesmas, 
as medidas estão no ambiento da participação social e na fiscalização.  

 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

 

A água é um bem de valor imensurável para a humanidade e a sua manutenção depende do manejo 
sustentável de seus recursos. Em escala nacional, é necessária a regulamentação e implementação 
de leis para com os recursos hídricos. Não podemos deixar de mencionar a falta d’água no sistema 
Cantareira. Em escala municipal, as autoridades podem criar programas para conscientização da 
população sobre a importância da água. Além de programas para desenvolver a qualidade da água, 
como exemplo o AquaBio.  

Para o saneamento a política pública em escala nacional tem a Política nacional de Saneamento 
Básico, para esta recomenda-se uma maior integração dos temas com outras políticas nacionais, 
como exemplo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que todos os temas pertinentes a ela 
sejam ligados entre si e que ocorra uma maior participação da população na fiscalização das mesmas 
e punindo quem não as cumprem. No âmbito municipal, recomenda-se que ocorra uma maior 
fiscalização para o cumprimento dessas políticas e punir quem não as desempenharem.  
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DA I A N Y  D O  N A S C I M E N T O  
F E R R E I R A  E  C O L E G A S :  O D S  6  E  
M U N I C Í P I O  D E  C AC H O E I R A S  D E  

M AC AC U  
 

 

FICHA DE ESTUDO DE CASO 

 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável no Documento Final 
do Grupo de Trabalho Aberto da 
ONU 

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todos 

 

Municipio objeto de estudo de caso Cachoeiras de Macacu - RJ 

Equipe de Estudantes Participantes 

Matrícula Nome Completo Email @id.uff.br 

112095009 Daiany do Nascimento Ferreira daianyferreira@id.uff.br  

112095011 Elenice Gonçalves Rodrigues elenicerodrigues@id.uff.br 

112095013 Graziele Noronha dos Santos gnoronha@id.uff.br 

1120095016 Juliana da Rocha Silva jrsilva@id.uff.br 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo 
de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns 
resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros 
concluídos até 19 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 28 de novembro.  
A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está prevista para 
o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros desdobramentos em novos 
projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

Os primeiros registros de ocupação do território que hoje compõem o Município de Cachoeiras 
de Macacu datam do final do século XVI. Aproveitando a fertilidade natural dos solos, 
desenvolveram -se cultivos de mandioca, milho, cana de açúcar, arroz e feijão, num pequeno núcleo 
agrícola instalado ao redor da antiga capela de Santo Antônio, denominado Santo Antônio de 
Casseribu. Este núcleo inicial foi elevado à Vila em 15 de maio de 1679, com o nome de Santo 
Antônio de Sá, criando-se, ao mesmo tempo, o Município do mesmo nome. 
Entre 1831 e 1835, por conta de uma febre endêmica, conhecida como "Febre de Macacu", houve 
grande perda de vidas e um significativo processo de êxodo rural, desorganizando as atividades 
produtivas, levando o Município a uma série de crises. Em 1868, a sede municipal foi transferida 
do núcleo original para a freguesia de Santíssima Trindade de Sant'Ana de Macacu, posteriormente 
denominada Sant'Ana de Japuíba. 

 
Até 1930, além das lavouras de subsistência, Cachoeiras de Macacu dependia diretamente das 
atividades da oficina da Estrada de Ferro que se aproveitava da localização do Município, usando-
o como local de transbordo para a subida da serra. Essa função a Cidade iria perder no período 
pós-guerra, quando o ramal ferroviário de Cantagalo foi desativado. 
Uma mudança significativa ocorreu no Município no início da década de 40, a partir de experiências 
de distribuição de terras para assentamento de colonos deslocados das áreas de citricultura da 
baixada fluminense. Estes formaram as colônias agrícolas de Japuíba e Papucaia. 
Firmando - se na atividade agropecuária, o Município de Cachoeiras de Macacu, hoje já começa a 
sofrer os efeitos do avanço da metrópole, na medida em que suas terras passam a ser procuradas 
como área de Sítios de lazer, bem como já se esboça a expansão de loteamentos nos limites com 
Itaboraí (IBGE-cidades@). 

 

O município é dividido em três distritos: Cachoeiras de Macacu (sede), Japuíba e Subaio e, 
atualmente, faz parte da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro (Fig.1). As principais 
atividades econômicas desenvolvidas no município são a agropecuária (coco, goiaba, inhame e 
aimpim), indústria e serviços. Observa-se uma modificação no município por contada instalação 
do COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, além das atividades de turismo e lazer 
que vem se intensificando no município.  

Área da Unidade Territorial (Km²) 

953,801 

População 2010 

54.273 

Densidade Demográfica (hab/km²) 

56,90 

População Estimada 2014 

55.967 

      Fonte: IBGE – Cidades@ 
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Figura 1. Localização do Município de Cachoeiras de Macacu – RJ 

Fonte: Elaboração Própria 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO.  

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 
todos  

 

6.7 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos; 
 

6.8 até 2030, conseguir o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e 
acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres 
e meninas, e daqueles em situação de vulnerabilidade;  

 
6.9 até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzir para metade a 
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proporção de águas residuais não tratadas, e aumentar a reciclagem e reutilização segura em 
x% globalmente;  

 
6.10 até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 

assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de 
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água;  

 
6.11 até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 

nomeadamente via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado;  
 

6.12 até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 
florestas, pântanos, rios, aquíferos e lagos;  

 

6.a até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em 
desenvolvimento, em atividades e programas relacionados a água e saneamento, incluindo a coleta 
de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as 
tecnologias de reuso; 

 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do 
saneamento. 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

 

No Brasil, os temas água e saneamento estão inseridos no Plano Nacional de Saneamento Básico, 
Lei nº 11.445/07, e na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10. O Plano Nacional 
de Saneamento Básico conceituou saneamento básico como sendo o conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos possui como objetivo alcançar o manejo adequado dos resíduos sólidos, impondo 
obrigações para os diversos setores da sociedade no gerenciamento dos resíduos. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 2012 (Rio + 20) foi 
aprovado o documento “O Futuro que Queremos”, o qual discute os mais diversos temas, sendo 
um deles água e saneamento, apontados como fatores fundamentais para o desenvolvimento. Além 
disso, a água também está relacionada com a segurança alimentar e nutricional, agricultura 
sustentável, cidades sustentáveis, saúde e população, biodiversidade, desertificação, degradação do 
solo e desertificação. 

O direito humano à água potável e ao saneamento enfrenta obstáculos, milhões de pessoas 
continuam sem acesso a eles, existem desigualdades na distribuição dos recursos hídricos entre os 
países e dentro deles, e provavelmente, o número de pessoas que têm acesso ao abastecimento de 
água é superestimado. 

O sub-setor de saneamento e higiene sofre com restrições de recursos financeiros, humano e 
institucional, a maior parte do financiamento para a Água, Saneamento e Higiene (WASH) é 
destinada à água potável, mesmo em países em que a cobertura de água potável é maior do que a 
de saneamento. Além disso, a promoção da higiene, fundamental para a saúde pública não se 
refletiu no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e tem sido negligenciada, 
e existe uma ligação entre falta de saneamento e desnutrição, que afeta o capital humano e seu 
desenvolvimento. 

O ODM aponta que o desafio da água vai além de seu acesso, abrange recursos hídricos e gestão 
de águas residuais e as questões da qualidade da água. Destaca ainda a importância da água para as 
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mais diversas atividades, como produção de alimentos e energia, desenvolvimento econômico e 
ecossistemas saudáveis, que dependem da disponibilidade e gestão dos recursos hídricos.  

A crise do abastecimento de água foi identificada como um dos três riscos globais, no qual a gestão 
da água de forma sustentável é fundamental para atender às necessidades atuais e demandas futuras. 
Um dos grandes problemas na gestão da água é que 1,7 bilhão de pessoas vivem em bacias 
hidrográficas onde a utilização da água excede a recarga, conduzindo à seca dos rios e ao 
esgotamento das águas subterrâneas, e a tendência da demanda por água é aumentar. Além disso, 
as mudanças climáticas juntamente com as atividades humanas, podem levar a eventos extremos 
como seca e inundações, aumentando dessa forma os conflitos sobre a água. A gestão deve 
englobar uma melhor combinação de soluções técnicas e compromisso político, melhorando seu 
conhecimento, inovação, eficiência e implementação para um uso mais produtivo e sustentável, 
atendendo as necessidades dos diversos usuários e reduzindo o potencial de conflitos. 

A melhoria da qualidade dos recursos hídricos no mundo requer a redução da poluição, incluindo 
recolhimento e tratamento da água contaminada e restauração, gerenciar e proteger a capacidade 
dos ecossistemas de regular a qualidade da água. Ressaltando também que é necessária a aplicação 
de políticas, investimentos e práticas para reutilização e reciclagem segura. 

Várias propostas para a integração da questão da água e saneamento para o ODM foram feitas até 
agora podendo ser agrupadas em duas categorias. A primeira é aquela que integra as dimensões 
sociais, econômicas e ambientais do desafio da água em um único objetivo, que combinam o acesso 
à água e ao saneamento com uma gestão de recursos hídricos e uso eficiente da mesma. A segunda 
proposta é aquela que reúne um conjunto de objetivos abordando dimensões de desenvolvimento 
diferente, ou seja, necessidades básicas dos seres humanos, gestão de recursos naturais, etc. Neste 
caso, diversas questões relacionadas à água serão abordadas em outros objetivos.  

O Secretário de Saneamento do Conselho Consultivo Geral da ONU sobre Água e Saneamento 
(UNSGAB) recomenda uma meta global da água, que inclui os objetivos de alcançar o acesso 
universal a serviços energéticos sustentáveis, saneamento e água potável, aumentar a gestão de 
águas residuais e prevenir a poluição, e melhorar a gestão dos recursos hídricos e o uso eficiente da 
água. 

A Consulta Global Temática sobre Água, pós-2015, tem apresentado propostas chaves para saber 
a realidade e os desafios globais encontrados relacionados à água. As recomendações são que a 
agenda futura deve procurar alcançar e ir além dos ODM, englobando de forma mais ampla os 
objetivos propostos, tornando-os mais mensuráveis e capazes de centrar as políticas públicas e os 
recursos, onde as partes envolvidas devem entregar resultados mais concretos que melhorem a vida 
das pessoas e do meio ambiente no futuro.  

A partir da Consulta da Temática surgiram algumas considerações, relacionadas a água e 
saneamento na agenda pós-2015 como; a água é um fator determinante em todos os aspectos do 
desenvolvimento; Água Potável, Saneamento e Higiene, Gestão e Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos, Gestão de Águas Residuais e qualidade da água são todos elementos indispensáveis para 
a construção de uma água segura; a segurança da água será cada vez mais importante na agenda 
política;  os governos desempenham um papel fundamental na garantia de água, na proteção de 
recursos e ecossistemas. No entanto, a busca só pode ser alcançada através da cooperação a nível 
local, nacional, regional e global por meio de parcerias com atores que vão desde os cidadãos aos 
políticos e o setor privado. As pessoas devem ser capazes de participar nas decisões sobre água e 
saneamento que afetam sua vida. 

A consulta Global Temática da água recomendou que não deve haver uma meta ambiciosa e um 
conjunto de metas impossível de se concretizar. Os objetivos devem criar e incentivar mudanças 
de comportamento, administrando os recursos de forma sustentável, onde os benefícios cheguem 
a cada pessoa, sem discriminação. Um dos desafios encontrados para conciliar os objetivos 
universais é a variedade de realidades nacionais, locais e específicas de cada bacia. Para isso é 
necessário mais trabalho, metas e indicadores para se mensurar e identificar as necessidades e inter-
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relações, nesse sentido a ONU está disposta a prestar o seu apoio técnico, por meio do Grupo de 
Trabalho sobre a água da ONU.  

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

 

Nesta seção segue informações do Portal ODM referente à situação do município de Cachoeiras 
de Macacu no tema de saneamento básico. Este, está inserido no tema 7: Garantir Qualidade de 
Vida e Respeito ao Meio Ambiente. Nota-se, que o município obteve avanços significativos neste 
tema no período de 1991-2010, conseguindo, inclusives, alcançar metas.   

 

Tema: Garantir Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente 

 

 Indicador: Saneamento Básico 

 

O gráfico abaixo se refere ao acesso de moradores urbanos à água ligada à rede e esgotamento 
sanitário adequado, nos períodos de 1991/2000/2010.  Percebe-se que avanços têm ocorrido, e 
que mais da metade dos moradores urbanos já possuem acesso a esses serviços. 

 

 

       Gráfico 1. Moradores urbanos com acesso à àgua ligada à rede e esgoto sanitário 
       Fonte: Portal ODM – Relatório Dinâmico 

 

Meta 10: Reduzir à metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à água 
potável segura 
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O gráfico 2 representa o quanto o município conseguiu alcançar, de 1991-2010, da meta de reduzir 
à metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à água potável segura. 

        

 

                           Gráfico 2. Avanços da meta 10 
                           Fonte: Portal ODM – Relatório Dinâmico 

 

Meta 11: Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a saneamento e 
serviços essenciais 

 

O gráfico 3 representa o quanto o município conseguiu alcançar, de 1991-2010, da meta de reduzir 
à metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a saneamento  e serviços essenciais.   

 

 

                           Gráfico 3. Avanços da meta 11 
                           Fonte: Portal ODM – Relatório Dinâmico 

 

 Indicador: Coleta de Resíduos e Energia 

 

O gráfico abaixo apresenta dados referentes ao percentual de moradores com serviço de coleta de 
resíduos. Nota-se, que o município, até 2010, tinha alcançado quase que em sua totalidade, o 
percentual de moradores urbanos com serviço de coleta de resíduos.  
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      Gráfico 4. Percentual de moradores urbanos com serviço de coleta de resíduos 
      Fonte: Portal ODM – Relatório Dinâmico 

 Indicador: Habitação 

 

O gráfico 5, representa o percentual de moradores segundo a condição de ocupação. Nota-se, que 
o percentual de imóveis próprios obteve um aumento significativo, e o número de imóveis cedidos 
diminui. Em contra partida, houve aumento no número de imóveis alugados.  

 

      Gráfico 5. Percentual de moradores urbanos segundo a condição de ocupação 
      Fonte: Portal ODM – Relatório Dinâmico 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

Esta seção apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeiras de Macacu 
em comparação ao de Niterói, no período de 1991/2000/2010 (Gráficos 6, 7 e 8).  Este índice é 
uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: renda, 
longevidade e educação. Percebe-se que Cachoeiras de Macacu obteve avanços nesses indicadores. 
O IDHM, de forma geral, passou de 0,455, em 1991, para 0,700, em 2010. O município tem faixa 
desenvolvimento humano alto. A dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a educação, 
seguida por longevidade e renda, entre 2000 e 2010. Já entre 1991 e 2000, o crescimento absoluto 
foi educação, seguida por renda e longevidade. A taxa de crescimento entre 1991 e 2010 teve 
incremento em seu IDHM de 53,85% nas duas décadas, acima da média de crescimento nacional 
(47%) e estadual (32%). 

 

 

            Gráfico 6. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeiras de Macacu em comparação  
ao de Niterói - 1991            

           Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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            Gráfico 7. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeiras de Macacu em comparação  
ao de Niterói - 2000            

           Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
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            Gráfico 8. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeiras de Macacu em comparação  
ao de Niterói - 2010         

           Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@  

 

Esta seção apresenta informações gerais à respeito do município de Cahoeiras de Macacu e sobre 
o saneamento neste município, baseado no censo demográfico 2010.  

 

Quadro 1. População do Município 

        Fonte: IBGE – Cidades@  

                

População 2010 

54.273 

População Estimada 2014 

55.967 
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                               Gráfico 9. Pirâmide Etária do Município 
                               Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

Segue abaixo informações dos indicadores do tema Saneamento Básico, referente ao município de 
Cachoeiras de Macacu, segundo dados do IBGE 2010. Observa-se nos quadros que grande parte 
dos domicílios do município apresentam os indicadores que englobam o saneamento básico, sendo 
as categorias mais debilitadas o tratamento de esgoto, que não há no município, e o acesso à 
esgotamento sanitário (fossa séptica).    

 
Quadro 2. Acesso ao Abastecimento de Água 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

 

 

 
 

Quadro 3. Tratamento de Esgoto 

Acesso ao Abastecimento de Água 

Domicílios 
Permanentes (total) 

Domicílios 
permanentes urbanos 

Domicílios 
permanentes rurais 

Domicílios 
permanentes 
abastecimento de 
água (rede geral) 

17.846 15.516 2.330 13.310 
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Tratamento de Esgoto 

Não há tratamento de Esgoto 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quadro 4. Coleta de Lixo 

Coleta de Lixo 

Domicílios particulares permanentes Domicílios particulares permanentes - destino 
do lixo - coletado por serviço de limpeza 

17.846 15.970 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

Quadro 5. Acesso a esgotamento sanitário 

Acesso a Esgotamento Sanitário 

População total domicílios com acesso a fossa séptica 

2.978 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

Quadro 6. Destinação final de lixo 

Destinação Final de Lixo 

Lixo coletado em 
caçamba de serviço de 
coleta 

Lixo coletado por 
serviço de limpeza 

Total 

1.586 

 

14.384 

 

15.970  

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 
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DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 

Nesta seção são apresentados projetos de lei do Senado Federal e da Câmara Federal, no tema de 
saneamento básico. Foram analisados apenas os projetos de lei, os quais foram selecionados cinco 
de cada setor. 

 

 Projetos de Lei no Senado Federal 

 

O quadro abaixo cita alguns projetos de lei referentes a gestão de saneamento básico, tendo os 
projetos selecionados maior ênfase na categoria de abastecimento de água, que tramitaram no 
senado federal. Os projetos demonstram as propostas que desejam ser incluídas na legislação 
brasileira pelos senadores, criando uma nova proposição ou alterando as já existentes.  

 

Quadro 7. Projetos de Lei do Senado Federal 

Nº do Projeto de 
lei 

Ano Autor(a) Proponente Ementa 

112 2013 Senador: João Durval Altera a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; altera as 
Leis nos 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.036, de 
11 de maio de 1990, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995; revoga 
a Lei no6.528, de 11 de maio de 
1978; e dá outras providências, 
com o objetivo de instituir 
incentivos e programas para 
implantação de sistemas de 
coleta, armazenamento e 
utilização de águas pluviais em 
condomínios residenciais e 
comerciais. 

223 2011 Senador: Gim Altera dispositivo do art. 29 da 
Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, para instituir tarifa 
social para consumo de água. 
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2013 

 

 

Senador: Cyro 
Miranda 

 

 

 

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, para regular a 
cobrança pela prestação dos 
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serviços de esgotamento 

sanitário. 

432 2011 Senadora: Ana Rita Altera a Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras 
providências, e a Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e dá 
outras providências, para 
estimular a adoção de medidas 
voltadas para o amortecimento 
e a retenção das águas pluviais 

em áreas urbanas. 

444 2011 Senador: Antonio 
Carlos Valadares 

Altera a Lei nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e dá outras 
providências, para determinar a 
medição individualizada do 
consumo hídrico nas 
edificações condominiais. 

Fonte: Senado Federal 

 

 Projetos de Lei na Câmara Federal 

O quadro abaixo cita alguns projetos de lei referente a gestão de saneamento básico que tramitaram 
na câmara dos deputados. Os projetos demonstram as propostas que desejam ser incluídos na 
legislação brasileira pelos deputados, criando uma nova proposição ou alterando as já existentes. 

OBS: Durante a pesquisa foram encontrados, na Câmara dos Deputados, muitos projetos 
de lei de grande interesse para a sociedade civil, que aumentam a participação social na 
gestão e implementação de medidas que corroboram para a utilização da água de forma 
segura. Entretanto, alguns desses projetos foram arquivados como podemos citar: 

REQ-143/2014 CDU Ementa: Requer realização de Audiência Pública na Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados para debater a execução de projetos de 
saneamento básico nos municípios brasileiros. Situação: Arquivada 

 

Nº do Projeto de 
lei 

Ano Autor(a) Proponente Ementa 

91 1999 Pedro Fernandes – 
PSD/MA 

Ementa 

Cria o Fundo Nacional de 
Saneamento - FUNASAN, 
destinado a dar suporte 
financeiro à Política 

Nacional de Saneamento, e 
dá outras providências. 

5296 2005 Eduardo Cunha – 
PMDB/RJ 

Institui as diretrizes para 
os serviços públicos de 
saneamento básico e a 
Política Nacional de 
Saneamento Básico - PNS. 
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Quadro 8. Projetos de Lei da Câmara dos Deputados 

Fonte: Câmara dos Deputados 

 

POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

 

Esta seção apresenta resultados de políticas públicas implementadas na Agenda 21 Brasileira no 
tema de saneamento básico. Foram implementadas duas políticas públicas, uma referente ao 
saneamento básico de forma geral e a outra referente ao manejo de resíduos sólidos. Segue abaixo: 

 

 Lei 11.445/2007- Institui a Política Nacional de Saneamento 

Nesta lei destaca-se a modificação realizada no conceito de saneamento básico, sendo este: serviços 
de manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos urbanos e a obrigatoriedade do planejamento, da 
fiscalização e, principalmente, da regulação dos serviços. 

 Lei 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Estabelece prioridades para a gestão de resíduos sólidos, compreendendo a não geração, a redução, 
o reuso, a reciclagem, o tratamento e a destinação final adequada. 

 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

 

Esta seção apresenta informações sobre o Plano Plurianual – PPA – 2011-2015. O PPA é um 
instrumento de planejamento governamental para o período de 4 anos, o qual se estabelece 
diretrizes, objetivos e metas para a administração pública. Abaixo, apresenta-se o programa 2068 - 
saneamento básico do PPA 2011-2015: 

 

5839 2013 Major Fábio – 
DEM/PB 

Dá nova redação ao art. 29 
da Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, vedando a 
tarifação conjunta dos 
serviços públicos de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em 
localidades sem acesso a 
rede coletora de esgoto. 

REQ 324 CSSF 2013 Henrique Afonso - 
PV/AC 

Requer a realização de 
Audiência Pública, com a 
finalidade de discutir a 
situação do saneamento 
básico nos municípios 
brasileiros. 

7423 2014 Afonso Florence – 
PT/BA 

Dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Saneamento 
Básico, institui o Fundo 
Nacional de Saneamento 
Básico, e cria o Conselho 
Gestor do Fundo Nacional 
do Saneamento Básico. 
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PROGRAMA: 2068 – Saneamento Básico  

 

Quadro 9. Programa 2068 – Saneamento Básico – PPA 2011-2015 
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Fonte: PPA 2011-2015 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

 

Nesta seção são apresentadas ações da Agenda 21 Local para o tema estudado, assim como, o 
andamento das respectivas ações. Nota-se, que grande parte das ações ainda não foram iniciadas 
ou estão em análise. Apenas duas foram iniciadas e uma concluída. 

 

Propostas da Agenda 21 de Cachoeiras de Macacu - Tema: Saneamento 

 

Gestão do Uso da Água 

1. Realizar campanhas de divulgação sobre os usos múltiplos da água – Iniciado. 

Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis 

1. Realizar a coleta seletiva em escolas, associações, empresas e sindicatos, entre outros locais 
- Não Iniciado. 

2. Criar cooperativas de catadores para realizar a triagem dos resíduos sólidos - Não 
Iniciado. 

3. Reaproveitar o lixo orgânico para a geração de energia (ex.: biogás e biomassa) - Não 
Iniciado. 

4. Elaborar planos de negócios para a comercialização de materiais recicláveis, com coleta 
em larga escala para as indústrias - Não Iniciado. 

5. Promover cursos de capacitação sobre o manejo adequado do lixo para os catadores de 
materiais recicláveis – Não Iniciado.  

6. Elaborar projetos de lei que propiciem o consumo consciente, utilizando os princípios de 
redução, reutilização e reciclagem – Não Iniciado. 

7. Contratar catadores de lixo, por intermédio da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis, de acordo com o artigo 54 da Lei Municipal nº 11.545/07 - Iniciado.  

8. Criar um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), com o apoio e a 
participação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João – Em Análise.  

Gestão de Resíduos Sólidos 

1. Propor, junto ao Consórcio Intermunicipal Lagos São João, a formalização de um termo 
de cooperação para viabilizar a instalação de usinas de lixo – Não Iniciado.   

2. Criar um grupo de Trabalho no Fórum da Agenda 21 Local para propor ações que 
promovam a extinção do Lixão de Japuíba - Concluído. 

Propor a elaboração de um Programa Lixo Mínimo, adequado à realidade local, incluindo os 
serviços de coleta seletiva em todos os distritos do município – Em Análise.   
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EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

Nesta seção encontram-se informações referentes a alguns temas da pesquisa MUNIC. Esta 
estabelece o perfil dos municípios brasileiros em relação a estrutura, a dinâmica e funcionamento 
das instituições públicas municipais. Os quadros abaixo apresentam o que o município adere em 
sua administração.  

          Quadro 10. Legislação e Instrumentos de Planejamento do Município de Cachoeiras de Macacu 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2013 
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            Quadro 11. Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2013 
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Quadro 12. Instrumentos de Planejamento 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2013 

 

            Quadro 13. Agenda 21, Legislação Ambiental e Comitê de Bacia Hidrográfica 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2013 
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RESUMO INFORMATIVO  

Este estudo de caso teve como finalidade, a partir da escolha do objetivo 6 (assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos) da agenda global de 
desenvolvimento pós-2015, analisar a situação do município de Cachoeiras de Macacu, referente 
ao tema do objetivo, e, propor possíveis políticas públicas e recomendações, para que o município 
esteja se adequando ao tema estudado. Para a realização do estudo foi adotado o modelo Política, 
Ambiente Integral e Sociedade - PAIS 2.0 (Ashley, 2014). O modelo contempla duas dimensões, 
sendo estas: ‘ Fatores Críticos Socioeconômicos e Ambientais do Objetivo da Agenda de 
Desenvolvimento aplicado ao contexto do Município’ e a dimensão ‘Fatores Críticos em Políticas 
Públicas e Capacidade Institucional aplicadas ao contexto Nacional e Municipal’. Cada uma dessas 
dimensões possuem itens, que serviram de base para as pesquisas realizadas em fontes secundárias 
de fontes oficias e de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A partir dos dados coletados, 
foi possível realizar uma análise dos avanços e dos desafios, referente ao tema de saneamento, na 
escala global, nacional e municipal. Após esse tratamento dos dados, percebeu-se avanços 
significativos em todas as escalas, principalmente municipal, no município de Cachoeiras de 
Macacu. Concluiu-se, que existem políticas públicas adequadas, mas não há planejamento e 
investimentos. Dessa forma, recomenda-se a criação de políticas públicas para fiscalizar se está 
havendo a implementação das políticas já existentes. Este estudo de caso pôde proporcionar a 
integração de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo, dessa forma, não apenas na formação 
profissional, mas também na formação como cidadão.  

 

 

CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 de 
Assegurar a Disponibilidade e Gestão Sustentável da Água e Saneamento para Todos, 
estudado, de acordo com os dados coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os 
seguintes avanços e desafios ou limites, nas escalas global, nacional e municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Em 2010, na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas – ONU, em Nova York, o 
acesso à água potável e ao saneamento básico foi determinado com um direito humano essencial. 
A decisão contou com 122 votos a favor e 41 abstenções.  

Segundo o Documento Técnico da ONU muito já se foi alcançado em relação ao acesso ao 
esgotamento sanitário, visto que, quase 1,8 bilhão de pessoas ganharam instalações sanitárias 
melhoradas desde 1990. Segundo Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2013 – 
ODM -, parte da meta C, que tem como objetivo reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 
população sem acesso permanente e sustentável á água potável e ao esgotamento sanitário, foi 
alcançada, com a população mundial sem acesso a água potável passando de 24% para 11% entre 
1990 e 2010.  

Neste ano, 2014, foi nomeado o novo relator da ONU sobre água e saneamento. Uma de suas 
funções é elaborar recomendações para governos, para a ONU e para instituições interessadas no 
tema.  

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2014/11/professor-da-ufmg-e-novo-relator-da-onu-sobre-agua-e-saneamento.html
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DESAFIOS OU LIMITES 

Apesar dos avanços significativos, ainda há muitos desafios para serem ultrapassados. Pode-se 
perceber que os países, em grande parte, percebem a importância dos investimentos na área de 
saneamento, mas, nota-se também, que não há investimentos. Podemos observar isso através dos 
dados, mostrando que ainda existem 800 milhões de pessoas em todo mundo que não possuem 
acesso a água potável e 2,5 bilhões não tem acesso a esgotamento sanitário.  

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

No PPA 2011-2015, gostaríamos de destacar dois indicadores do Programa 2068 de Saneamento 
Básico. Um indicador trata do percentual de municípios com plano de saneamento e, o outro, 
municípios com presença de lixões/vazadouros. Ressaltamos a importância do primeiro indicador 
citado, visto que, se os municípios conseguirem elaborar e aplicar um plano de saneamento, muitos 
objetivos, metas e, consequentemente, indicadores, desse programa, será alcançado, pois muitos 
problemas encontram-se na escala local. Destacamos o indicador de municípios com presença de 
lixões/vazadouros, por esse ter relação com uma das políticas públicas implantada na Agenda 21. 
A Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu art. 17, destaca a 
eliminação de lixões e a inclusão social e econômica dos catadores. O prazo, para esta, foi até agosto 
deste ano (2014). Apenas 2.202 cidades conseguiram cumprir a meta, o que representa 40% do 
total de lixões do país e corresponde a 60% do lixo produzido. Em relação a políticas públicas no 
Senado Federal, analisando as leis selecionadas, percebemos que dentro do tema saneamento, que 
abrange abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, dentre outras categorias, 
as políticas públicas tem foco no abastecimento de água.  Na Câmara dos Deputados, percebemos 
que, as leis selecionadas, tratam mais da organização do tema de saneamento. Criando Fundo 
Nacional de Saneamento, Sistema Nacional de Saneamento, além de audiências públicas para 
analisar situação do saneamento nos municípios, dentre outros. Destacamos também, que segundo 
o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM -, que o Brasil já atingiu parte 
da meta C, pertencente ao ODM 7, que é de reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 
população sem acesso permanente e sustentável á água potável e ao esgotamento sanitário. Em 
relação à percentagem de pessoas sem acesso à água passou de 29,9% em 1990 para 14,5% em 
2012. E a população sem acesso ao saneamento básico caiu de 47% para 23% (Anexo 1).  

DESAFIOS OU LIMITES 

Cada fonte citada no decorrer do trabalho, em relação à esfera nacional, está interligada com a 
outra. Para se alcançar os objetivos das políticas públicas estabelecidas na Agenda 21 e, de igual 
modo, no Senado e na Câmara, é necessário um PPA que possa contemplar as demandas levantadas 
por essas políticas. Diante disso, acredita-se que o maior desafio é uma gestão adequada e 
investimentos, por parte desta, para se alcançar todos os desafios levantados por essas políticas.  

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Em relação aos ODM, o município conseguiu atingir parte da meta 10 e atingiu a meta 11. A meta 
10, de reduzir à metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à agua potável, 
o município alcançou 67,8% em 2010, dos 100% propostos. A meta 11, de reduzir pela metade, 
até 2015, a proporção da população sem acesso a saneamento e serviços essenciais, foi alcançada 
antes do prazo estabelecido, segundo dados do Portal ODM. Esses dados podem estar 
relacionados com os dados do IDHM, onde se pode observar o aumento da renda da população 
entre os anos de 1991-2010.  
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Em relação a Agenda 21 Local,  esta criou um grupo de trabalho para ações que promovessem a 
extinção do lixão de Japuíba. Essa ação foi concluída, e a extinção do lixão também, tendo esta, 
acontecido em novembro de 2011. Os resíduos sólidos urbanos estão sendo direcionados para a 
Central de Tratamento de Resíduos (CTR), situada no município de Itaboraí, e foram realizadas 
medidas de remediação. Apesar disso, em 17 de agosto de 2012, em uma visita realizada ao lixão 
desativado, notou-se que o local recebeu despejos de resíduos sólidos.  

O município possui plano de saneamento básico que contempla todas as categorias deste, e, está 
na fase de implementação de ações da Agenda 21 Local em políticas públicas. 

Veja aqui o Relatório de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos nos Municípios do 
Entorno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, que possui um boletim de 
acompanhamento no município de Cachoeiras de Macacu 2000-2010.    

DESAFIOS OU LIMITES 

Apesar dos avanços do município, este ainda possui um grande um desafio, que é a implementação 
do tratamento de esgoto. Em 2013, na disciplina de Crítica Consciência e Cidadania Socioambiental 
II, foi realizado um estudo no município, com o tema de saneamento, e, em uma pesquisa de 
campo, foi relatado por profissionais da área que não há tratamento de esgoto no município. Isto 
acarreta na exposição da população a doenças, degrada o ecossistema e contamina os rios, visto 
que, todo esgoto vai para o principal rio do município, que abastece este e outros. 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

 

As políticas públicas são ações que os governos realizam para garantir o bem-estar da sociedade e 
o interesse público. Dessa forma, as políticas públicas podem contribuir para a implementação da 
agenda pós-2015, pois, através dessas ações (políticas), se buscará alcançar os objetivos da agenda, 
que, de certa forma, se complementam aos objetivos de uma política pública. Diante do que foi 
exposto no trabalho, pode-se perceber que existem políticas públicas consistentes e adequadas em 
todas as escalas, o que tem faltado é uma gestão adequada, que, de igual modo, tenha um bom 
planejamento e investimentos na área. Um exemplo disso são as ações estabelecidas pela Agenda 
21 de Cachoeiras de Macacu, que possuem ações pertinentes ao tema, mas a grande parte não foi 
iniciada ou está em análise. Os governos, locais e nacionais, precisam perceber que investindo em 
saneamento, estarão, consequentemente, investindo na saúde, visto que, muitos casos de doenças, 
principalmente em crianças, estão associados ao não-tratamento de água e esgotamento. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde - OMS -, cada dólar investido em saneamento básico significa 
economizar 9 dólares em outras áreas, principalmente na saúde. Poderiam ser estabelecidas 
políticas públicas para que haja uma fiscalização, estipulando períodos de fiscalização anuais ou 
bianuais, da implementação das políticas já existentes, impondo multa para os que não estiverem 
cumprindo. Essa seria uma forma de pressionar os governos a colocarem em prática as políticas já 
existentes.       

A partir desse estudo, o qual foi apresentado uma série de resultados, é possível estabelecer novos 
estudos, podendo, dessa forma, sanar também dúvidas levantadas. Futuros estudos poderiam 
articular com a administração pública local e com a Agenda 21 Local, buscando estabelecer 
parcerias entre universidade e governo local. Os estudos poderiam ter como base este estudo, e a 
partir dos dados apresentados aqui, buscar informações sobre o que foi avançado e o que não 
apresentou melhoria ou agravou. A partir das informações obtidas poderiam ser pensadas 
estratégias para se alcançar melhorias neste tema, buscando, desse modo, a implementação da 
agenda de desenvolvimento pós-2015 neste município.         

http://www.noticias.uff.br/noticias/2013/10/boletinscomperj/2000-2010/boletim-municipal_cachoeiras-de-macacu_2000-2010.pdf
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ANEXO 1 

Gráfico 1.  Acesso permanente e sustentável à água potável  (em %) 

 

            Fonte: IPEA -  Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Acesso ao esgotamento sanitário (em %) 
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          Fonte: IPEA -  Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODM 
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M A R I A  B E AT R I Z  AY E L L O  L E I T E  
E  C O L E G A S :  O D S  1 3  E  

M U N I C Í P I O  D E  R I O  D E  JA N E I RO  
 

 

FICHA DE ESTUDO DE CASO 

Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável no Documento Final 
do Grupo de Trabalho Aberto da 
ONU 

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para 
combater as mudanças climáticas e seus 

impactos 

Município objeto de estudo de 
caso 

Rio de Janeiro - RJ 

Equipe de Estudantes Participantes 

Matrícula Nome Completo Email @id.uff.br 

112.095.050 Fernanda Silva de Rezende fernandarezende@id.uff.br 

112.095.049 Izabele Peralva izabeleap@id.uff.br 

112.095.015 Julia Gomes Cabral juliagc@id.uff.br 

112.095.034 Maria Beatriz Ayello mayello@id.uff.br 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo 
de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns 
resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros 
concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de novembro.  
A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está prevista para 
o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros desdobramentos em novos 
projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

A área de estudo compreende o município do Rio de Janeiro (Figura 1) situado na região sudeste 
do Brasil, a 22º54’23” de latitude sul e 43º10121” de longitude oeste. O município é a segunda 
maior metrópole brasileira e possui uma área territorial de 1.200.278km² e 6.320.446 habitantes 
segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
capital é um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país e é conhecida 
mundialmente pelas suas belezas naturais, sua paisagem urbana foi considera pela UNESCO como 
Patrimônio Cultural da Humanidade. O relevo carioca está filiado ao sistema da serra do Mar, 
recoberto por Mata Atlântica. É caracterizado por contrastes marcantes, montanhas e mar, florestas 
e praias, paredões rochosos subindo abruptamente de baixadas extensas. O clima é do tipo tropical, 
quente e úmido, com variações locais, devido às diferenças de altitude, vegetação e proximidade 
do oceano, a temperatura média anual é de 22º centígrados, com médias diárias elevadas no verão 
(30º a 43º), as chuvas variam de 1.200 a 1.800 mm atuais.  

 

 

Figura 1. Mapa de Localização da área de estudo - Município do Rio de Janeiro 
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DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus 
impactos * 

 *Reconhecendo que a UNFCCC é o fórum internacional, intergovernamental primário para 
negociar a resposta global à mudança climática. 

 

13.1 Reforçar a resistência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados com o clima e as 
catástrofes naturais em todos países 

 

13.2 Integrar medidas sobre mudanças climáticas nas políticas, estratégias e planejamentos 
nacionais 

 

13.3 Melhorar a educação, a sensibilização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação 
das mudanças climáticas, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce 

 

13. a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos participantes do 
UNFCCC, para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas 
as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de 
mitigação significativas e transparência na implementação, e operacionalizar plenamente o Fundo 
Verde para o Clima, por meio de sua capitalização, o mais cedo possível 

 

13. b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado às 
alterações climáticas e a gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em 
mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas 

 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

Este trabalho tem como base referencial o documento das Nações Unidas relacionado ao Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável, ao qual são estabelecidas metas que priorizam maior 
sustentabilidade na resolução das problemáticas encontradas na sociedade. E objetiva-se também, 
a disseminação de informações deste documento de forma a garantir acesso mútuo, inclusivo e 
participativo, por meio de uma linguagem facilitada e através da elaboração de um resumo 
evidenciando pontos e conceitos importantes. 

A meta elegida para o estudo busca analisar medidas resolutivas e preventivas para a redução da 
vulnerabilidade social frente as consequências advindas das mudanças climáticas. Em especial, no 
que tange a capacidade de adaptação aos riscos, ao fortalecimento da resiliência e a readequação de 
políticas públicas. Além da formulação de estratégias estruturais, de planejamento urbanístico, 



 

208 

 

transparência informativa, inclusão social e a criação de parcerias municipais, estaduais e federais 
que visem melhor adaptação e mitigação de possíveis impactos regionais. 

O conceito de mudanças climáticas, a título de base se caracteriza como alterações que ocorrem no 
clima geral do planeta Terra, que são verificadas por meio de registros científicos, análises 
estatísticas e observações através de sistemas de informação geográfica. Além de valores máximos, 
mínimos e extremos de temperatura, de índices pluviométricos, de temperaturas oceânicas, de 
nebulosidade, de umidade relativa e das concentrações variáveis de gases poluentes. 

Tal envolto conceitual, unido com o risco de ocorrência e maior intensidade de desastres naturais 
englobam os aspectos fundamentais que gatilham o desenvolvimento sustentável. Esta relação 
ocorre devido à necessidade de inclusão destes fenômenos em planos políticos, urbanísticos, 
sociais, ambientais e econômicos. Como exemplo de possíveis eventos, têm-se inundações 
extremas, ciclones, furacões, terremotos, deslizamentos em grande escala, tsunamis, estiagem 
prolongadas, secas, entre outros. 

Os eventos extremos se mostram com uma ocorrência e proporção maiores, quando analisados 
em trajetória temporal. Tal fato pode ser ligado ao desmatamento (principalmente em encostas), 
aumento da temperatura, aumento do nível do mar, perda da biodiversidade, acidificação oceânica, 
desertificação, além da redução das calotas polares. As consequências advindas das mudanças 
climáticas são mais sensíveis à população depende d boa qualidade hídrica, de terrenos cultiváveis, 
de temperatura e nível pluviométrico que sejam adequados à região. 

Além disso, o aumento do nível do mar e acidificação oceânica afeta as comunidades costeiras, 
principalmente no que tange o aumento dos processos erosivos, perda continental, e que acabam 
por ser intensificados por atividades antrópicas sobre sistemas eólicos. Assim como, o 
decrescimento dos recifes de corais que auxiliam na manutenção da biodiversidade e na proteção 
da costa. 

Desse modo, os fatores apresentados terminam por influenciar no aumento de crises e conflitos 
humanos, que vão desde a disputa por recursos naturais até por recursos econômicos e políticos. 
Como por exemplo, devido a escassez hídrica, a perda de terras cultiváveis, ao aumento da pobreza 
e da violência, tornando em caráter progressivo indivíduos mais suscetíveis e vulneráveis às 
mudanças climáticas. 

Outro importante fator é a grande porção da população mundial habitando a zona urbana, as 
metrópoles necessitam de uma adaptação à nova estrutura que vem sendo lapidada ao seu redor. 
O que pode ser feito através da readequação dos planos urbanísticos, inclusão social, implantação 
de medidas preventivas em caso de desastres naturais e elaboração de mapas de risco. Além da 
criação de parcerias e redes entre o setor público e privado em prol de um desenvolvimento 
igualitário e dinâmico. 

Vale ressaltar a coligação entre os centros urbanos e os fenômenos citados previamente, pois se 
tratam de eventos com grande área de abrangência e com considerável impacto em distintos 
territórios. Ou seja, os planos de desenvolvimento integrativo com a intensificação de eventos 
naturais precisam de uma articulação entre os municípios, estados ou países que possam ser 
afetados mutuamente. A fim de reduzir, mitigar e prevenir os danos econômicos, sociais e 
estruturais. 

Seguindo com a disseminação de redes e alianças privadas, públicas e institucionais em prol da 
melhor gestão das mudanças climáticas no território, é necessário analisar a importância de acordos 
e tratados internacionais. Como por exemplo, o Fundo Climático Verde, que se trata de um fundo 
que auxiliará com o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, com a redução da emissão de 
gases poluentes e auxiliando os países sem desenvolvimento com novas tecnologias menos danosas 
ao meio ambiente. Vale ressaltar ainda, o papel do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), principal órgão internacional para a avaliação das alterações climáticas. O IPCC 
foi estabelecido em 1988 pela Organização Metereológica Mundial e o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente para fornecer o mundo com uma visão científica clara sobre o estado 
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atual do conhecimento em mudança do clima e seus potenciais impactos ambientais e 
socioeconômicos, e ainda informações que possam ser utilizadas por tomadores de decisão. 

Tendo em vista os aspectos observados, as políticas públicas devem avaliar ações de planejamento 
e procurar agrupar os instrumentos e as políticas de gestão territorial existentes com a finalidade 
de reduzir as mudanças climáticas e seus impactos. Deve-se construir, integrar e promover sistemas 
ordenados na prevenção dos riscos de desastres afim de aumentar a capacidade adaptativa de uma 
forma resiliente.  

Dessa forma é necessário implantar medidas que valorizem o conhecimento das causas das 
mudanças climáticas e as possibilidades de minimizar seus efeitos visando a promoção do 
desenvolvimento social e econômico sustentável um dos fatores importantes e que influenciam 
diretamente a vulnerabilidade, em 2000 o município tinha de 9,4% da sua população vivendo com 
renda domiciliar per capita inferior a R$140,00 (sendo este valor considerado a baixo da linha de 
pobreza). As pessoas de baixa renda tendem a ocupar áreas de riscos, com pouca infraestrutura e 
desse modo estão mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Uma das metas 
apresentadas pelo município tange reduzir pela metade, até 2015, a proporção de população com 
renda abaixo da linha da pobreza. Tal objetivo já teve 57,9% alcançado. 

 

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

Diante dos objetivos do milênio, destacam-se os indicadores de pobreza, como mostra a figura 2 e 
o indicador sobre saneamento. A renda é um dos fatores importantes e que influenciam 
diretamente a vulnerabilidade, em 2000 o município tinha de 9,4% da sua população vivendo com 
renda domiciliar per capita inferior a R$140,00 (sendo este valor considerado a baixo da linha de 
pobreza). As pessoas de baixa renda tendem a ocupar áreas de riscos, com pouca infraestrutura e 
desse modo estão mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Uma das metas 
apresentadas pelo município tange reduzir pela metade, até 2015, a proporção de população com 
renda abaixo da linha da pobreza. Tal objetivo já teve 57,9% alcançado. 

 

 

Figura 2. Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência. Fonte: IBGE, Censo 
Demográfico (2010) 
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Outro problema enfrentado, pela população de baixa renda, é a falta de acesso ao saneamento 
básico, que pode ser agravado com as consequências provenientes das mudanças climáticas. Em 
1991, 95,1% dos moradores urbanos tinham acesso à rede de água com canalização em pelo menos 
um cômodo. Portanto, busca-se até 2015, reduzir a metade, a proporção da população sem acesso 
sustentável à água potável segura e reduzir pela metade, a proporção da população sem acesso a 
saneamento e serviços essenciais. 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

 

 

Figura 3. Situação do município do Rio de Janeiro no IDHM. Fonte: IBGE (2010) 

 

O IDH do Rio de Janeiro aumentou nos últimos anos, como mostra a figura 3, porém a população 
ainda sofre com a vulnerabilidade diante das mudanças. 

A mudança climática pode privar as capacitações do homem e impor limitações ao 
desenvolvimento humano. Essas mudanças podem intervir na saúde, na educação e na longevidade 
das pessoas. 

O alto nível de desenvolvimento socioeconômico em algumas regiões as tornam menos vulneráveis 
aos efeitos do clima. 

As áreas pobres enfrentam os maiores riscos, apesar de não serem responsáveis pela maior emissão 
de gases do efeito estufa. Essas áreas são mais vulneráveis por dependerem mais da agricultura e 
por sua restrita capacidade de adaptação (ligada a prestação de serviço público ineficiente, maior 
desigualdade e limitado acesso a serviços de saúde e educação). 

Em relação ao ensino, vale ressaltar que o papel dos educadores é de extrema importância já que 
minimizar a crise ambiental que vem aumentando essas mudanças climáticas é um desafio. A 
educação ambiental deve tratar de assuntos sobre a vulnerabilidade, sustentabilidade e efeitos das 
mudanças climáticas nas escolas, a fim de diminuir os prejuízos socioambientais e econômicos. 
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Com isso pode-se perceber que a mudança climática afeta o bem-estar humano na medida em que 
altera o estado de algum recurso e serviço que o ser humano necessita. 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ -  

A coleta de dados disposta a seguir objetiva pontuar algumas características relevantes ao contexto 

de mudanças climáticas, além de descrever tópicos de definição do perfil municipal. Primeiramente 

a pirâmide demográfica do Rio de Janeiro, com dados do censo demográfico de 2010, representada 

na figura 4. A pirâmide exibe maior concentração populacional entre as idades de 10 a 14 anos até 

50 a 54 anos, e com maior adensamento de mulheres. 

 

 

Figura 4. Distribuição da população do Rio de Janeiro por sexo, segundo grupos de idade. Fonte: IBGE (2010) 

 

Quando comparada com o estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo é possível observar 

algumas diferenças na parte intermediária da pirâmide, como por exemplo, a maior presença de 

indivíduos com idades entre 40 e 60 anos. Como similaridade tem-se o conjunto intermediário das 

estatísticas, com porcentagens relativamente semelhantes (figura 5). 
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Figura 5. Pirâmide etária comparativa divida por sexo para o município. Fonte: IBGE (2010) 

 

A seguinte figura 6 busca ilustrar graficamente a evolução populacional em trajetória temporal, de 

modo a facilitar a visualização do aumento progressivo do município e do rápido adensamento 

urbanístico. Tal contexto propicia a formulação de gestão de planejamento precária e pontual, que 

termina por dificultar medidas adaptativas às mudanças climáticas e propicia a desiguldade social. 

 

 

Figura 6. Evolução da população do município do Rio de Janeiro. Fonte: IBGE (2010). 
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Outra importante variável de interesse é a educação, por conta da necessidade de inclusão da 

educação ambiental nos níveis de ensino, da conscientização quanto a origem, causa e consequência 

das alterações climáticas, além de se tratar de importante ferramenta de integração entre o poder 

público e a sociedade.  

Na sequência de gráficos representados pelas figuras 7, 8 e 9; observa-se a priorização dada ao 

ensino pré-escolar e ao fundamental, com enfoques e porcentagens menores no ensino médio. Tal 

contexto é visto como condição de obstáculo à ligação harmônica e contínua entre o ensino básico 

e o superior, que auxiliaria na agregação e estímulo a debates socioambientais em todos os níveis 

escolares.  

 

 

Figura 7. Docentes por nível no município do Rio de Janeiro. IBGE, @cidades, 2010. 
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Figura 8. Número de escolas por nível. Fonte: IBGE, @cidades (2010) 

 

 
Figura 9. Matrículas por nível no município do Rio de Janeiro. Fonte: IBGE, @cidades (2010) 

 

A área de saúde foi selecionada também, por se entender que com o aumento das consequências 

advindas das mudanças climáticas, como intensificação de extremos climáticos, aumento do nível 

do mar, a atuação eficaz e contínua das instituições de saúde se torna imprescindível. Devido a 
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necessidade de um efeito resposta capacitado após possíveis eventos críticos e a inclusão da 

população regional afetada.  

A figura 10 a seguir retrata a clara priorização às instituições privadas, fomentando a segregação 

municipal e dificultando a elaboração de diretrizes de articulação entre a comunidade 

potencialmente mais vulnerável aos efeitos climáticos e o sistema de saúde.   

 

 

 

Figura 10. Estabelecimentos de saúde no município. IBGE, @ cidades (2010) 

 

O índice de pobreza mostrado a seguir, pela figura 11, foi elaborado com municípios próximo ao 

Rio de Janeiro como forma de ilustrar um comparativo entre as localidades que podem ser afetadas 

também, e agregar a discussão à ligação entre o maior grau de vulnerabilidade e a população com 

menor poder aquisitivo.  
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Figura 11. Índice de pobreza. Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000) 

 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

Na Câmara dos Deputados foram encontrados dois projetos de lei em tramitação referentes 
ao tema de estudo, assim como no Senado Federal. Com o intuito de facilitar a organização das 
informações encontradas e do melhor entendimento da mesma foram elaboradas as seguintes 
tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Câmara dos Deputados com projetos de lei divididos em número/ano, autor(es) e ementa. Fonte: 
homepage da Câmara dos Deputados 

Câmara dos Deputados 

Número/Ano Autor(es) Ementa 

 

 

 

 

 

Chico Alencar - 
PSOL/RJ 

Luciana Genro - 
PSOL/RS 

Sarney Filho - PV/MA 

Determina a 
obrigatoriedade, para o 
licenciamento de obra ou 
atividade utilizadora de 
recursos ambientais  efetiva ou 
potencialmente poluidoras e 
empreendimentos  capazes de 
causar degradação ambiental, 
da realização do  balanço de 
emissões (assimilação e 
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PL 1147/ 2007 

Lindomar Garçon - 
PV/RO 

Carlos Abicalli - PT/MT 

Marcelo Teixeira - 
PR/CE 

Dr. Talmir - PV/SP 

Augusto Carvalho - 
PPS/DF 

Fernando Gabeira - 
PV/RJ 

Eduardo Gomes - 
PSDB/TO 

Rita Camata - 
PMDB/ES 

Antonio Carlos Mendes 
Thame - PSDB/SP 

liberação) de gases do efeito-
estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

PL 494/2007 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Gomes - 
PSDB/TO 

Dispõe sobre os 
incentivos fiscais a serem 
concedidos  

às pessoas físicas e 
jurídicas que invistam em 
projetos  

de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - 
MDL  

que gerem Reduções 
Certificadas de Emissões - 
RCEs,  

autoriza a constituição de 
Fundos de Investimento  

em Projetos de MDL e dá 
outras providências. 
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Tabela 2. Requerimentos provenientes do Senado Federal divididos em número/ano, autor(es) e ementa. Fonte: 
Homepage Senado Federal 

Senado Federal 

Número/Ano Autor(es) Ementa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDR 39/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inácio Arruda - Senador 

Requeiro, nos termos do 
art. 93, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de  

audiência Pública desta 
Comissão, em conjunto com 
as Comissões de Meio 
Ambiente e  

Defesa do Consumidor, 
do Senado Federal – CMA, 
Comissão Mista Permanente 
sobre  

Mudanças Climáticas – 
CMMC e Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável,  

da Câmara dos 
Deputados – CMADS, para 
debater na forma de seminário 
“Os efeitos das mudanças do 
clima para o Semiárido”. 

RMA 28/2012 Eduardo Braga - 
Senador 

Requer, com amparo no 
art. 58, § 2º, inciso V, da 
Constituição Federal, e no art. 
90, inciso V, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a 
realização, no âmbito da 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle 
(CMA), de ciclo de debates 
para discutir a estratégia 
brasileira de enfrentamento da 
mudança do clima. O ciclo de 
debates proposto terá por 
objetivo subsidiar a atuação 
parlamentar na 18ª 
Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das 
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Nações Unidas sobre 
Mudança Global do Climae 
será composto de cinco 
audiências públicas destinadas 
a debater os seguintes 
assuntos: 1. Negociações 
internacionais para a 
formulação de um acordo 
global amplo e vinculante para 
o enfrentamento da mudança 
do clima; 2. Regulamentação 
da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009, e 
estratégias setoriais para 
cumprir os compromissos 
assumidos voluntariamente no 
plano internacional; 3. 
Emissões domésticas de gases 
de efeito estufa: periodicidade 
e transparência na elaboração 
dos inventários nacionais; 4. 
Indicadores de 
sustentabilidade que 
possibilitem o 
acompanhamento da 
implantação de uma economia 
de baixo carbono no Brasil; 5. 
Possibilidade de criação de um 
órgão governamental para 
regular e monitorar, de modo 
eficiente e transparente, a 
implementação da Política 
Nacional sobre Mudança do 
Clima. As audiências públicas 
deverão contar com a 
participação de representantes 
do Governo Federal, da 
Academia e da Sociedade Civil 
organizada, a serem indicados 
oportunamente. Os resultados 
do ciclo de debates deverão 
ser disponibilizados no site da 
CMA e encaminhados aos 
interessados, em especial à 
Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas do 
Congresso Nacional. 

 

As tabelas foram diferenciadas por coloração de acordo com a fonte da informação. Na 
homepage da Câmara dos Deputados foram selecionados e elegidos como pertinente a temática os 
seguintes projetos de lei em tramitação, o PL 1147/ 2007 e o PL 494/2007. Onde o primeiro se 
caracteriza pela obrigatoriedade, durante o licenciamento de empreendimentos potencialmente 
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poluidores, a realização do balanço de emissões de gases do efeito estufa. O segundo projeto de lei 
determina a elaboração de incentivos fiscais (a pessoas físicas e jurídicas) que invistam em projetos 
de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, promovendo a geração das Reduções 
Certificadas de Emissões – RCEs. Além de autorizar a constituição de Fundos de Investimento em 
Projetos de MDL. Outras providências citada no PL se relacionam a isenção da Contribuição para 
o Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, 
para as receitas decorrentes da alienação de RCEs e a exclusão do lucro tributável pelo imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), o lucro decorrente 
das alienações de RCEs.  

A base de informações da segunda tabela foi retirada da homepage do Senado Federal, que são 
as RMA 28/2012 e RDR 39/2013. As quais se relacionam a formulação de um ciclo de debates 
para discutir a estratégia brasileira de adaptação às mudanças climáticas e a realização de seminários 
com o foco nos efeitos das mudanças do clima para o semiárido.  

POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

A Agenda 21 Brasileira foi criada com o intuito de se tornar um instrumento de planejamento 
participativo em prol do desenvolvimento sustentável; englobando a conservação ambiental, a 
justiça social e o crescimento econômico. Tais eixos auxiliam na consolidação da democracia 
participativa e da cidadania ativa do País.  

Dentre as políticas públicas criadas e consideradas pertinentes a questão das mudanças 
climáticas em âmbito nacional de municipal têm-se a Política Nacional de Mudança do Clima e o 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). Os quais possuem como objetivo atender os 
compromissos brasileiros da Convenção-Quadro da Mudança do Clima (UNFCCC). O plano 
também é norteado para ações governamentais e do setor produtivo, que visem a redução das 
emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e dos macros setores de energia 
e transportes.  

Tais políticas foram elegidas como foco da discussão, porém vale ressaltar outras consideradas 
como caráter complementar.  Como por exemplo, o Plano de Ação para Produção e Consumo 
Sustentáveis, o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), e o Programa de 
Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES). 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

Após a consulta aos Programas de Políticas Públicas no Plano Plurianual destacam-se os 
programas listados abaixo: 

 PROGRAMA 2040 – Gestão de Riscos e Reposta à Desastres 
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Tabela 3. Indicadores PPA sobre gestão de riscos e resposta à desastres.  

 

 

 

OBJETIVO 0602 

Expandir e difundir o mapeamento geológico-geotécnico com foco nos municípios 
recorrentemente afetados por inundações, enxurradas e deslizamentos para orientar a ocupação do 
solo. 

Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia 

Metas 2012-2015 
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- Executar mapeamento geológico-geotécnico em municípios sujeitos a inundações, 
enxurradas e deslizamentos. 

- Executar mapeamentos de suscetibilidade à inundações, enxurradas e deslizamentos em 
municípios críticos. 

Iniciativas 

02CR – Levantamento e divulgação de informações geológicas-geotécnicas 

 

OBJETIVO 0587 

Expandir o mapeamento de áreas de risco com foco em municípios recorrentemente afetados 
por inundações, erosões marítimas e fluviais, enxurradas e deslizamentos, para orientar as ações de 
defesa civil 

Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional 

Metas 2012-2015 

- Mapear áreas sujeitas a inundações, enxurradas e deslizamentos em municípios 

Iniciativas 

02B2 – Mapeamento de áreas de risco, com foco em inundações, enxurradas e deslizamentos 

 

OBJETIVO 0173 

Promover a estruturação de sistema de suporte a decisões e alertas de desastres naturais. 

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Metas 2012-2015 

- Modelos geodinâmicos e hidrológicos calibrados em 50 áreas críticas 

- Monitoramento e alerta para municípios com riscos de deslizamentos de massa 

- Monitoramento e alerta para municípios com riscos de inundações e enxurradas 

Iniciativas 

00FM – Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

00FQ – Operação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais e a 
expansão da infraestrutura observacional e computacional para monitoramento e modelagem de 
áreas de risco 

04AJ – Implantação de Centros Regionais Integrados de Emergência, Prevenção e Defesa Civil 
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OBJETIVO 0172 

Induzir a atuação em rede dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil em 
apoio às ações de defesa civil, em âmbito nacional e internacional, visando a prevenção de desastres. 

Órgão Responsável: Ministério de Integração Nacional 

Metas 2012-2015 

- Capacitação de 4.500 pessoas nas atividades de defesa civil 

- Celebrar e executar acordos de cooperação visando a estruturação de órgão estaduais de 
defesa civil 

- Celebrar e executar acordos de cooperação visando a estruturação de órgãos municipais de 
defesa civil 

- Estruturar e manter o Grupo de Apoio a Desastres 

- Implementação e estruturação das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil 

- Modernização e estruturação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres 

- Promover a participação brasileira nos fóruns e discussões internacionais de modo a permitir 
o diálogo e a cooperação com outros países em matéria de proteção civil 

- Realizar Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil 

Iniciativas 

00FF – Implementação e estruturação de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa 
Civil e capacitação de técnicos e integrantes da sociedade nas atividades de defesa civil. 

00FG – Modernização e estruturação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres 

00FH – Promover a articulação dos entes federados, da sociedade e de organismos 
internacionais por meio da organização e participação em fóruns de discussão 

 

OBJETIVO 0169 

Promover a prevenção de desastres em foco em municípios mais suscetíveis a inundações, 
enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, 
monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais. 

Metas 2012-2015 

- Contratar R$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana 
sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações 
recorrentes em áreas urbanas. 
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- Elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à ocupação urbana nos municípios mais 
suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos. 

- Estruturação do sistema de monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a 
inundações, enxurradas e deslizamentos. 

- Executar intervenções de drenagem e controle de cheias e de erosões marítimas e fluviais em 
municípios suscetíveis a inundações e enxurradas. 

- Investir na elaboração de planos e projetos e execução de obras de contenção de encostas 
nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a deslizamentos em ambiente urbano. 

- Investir na elaboração de planos e projetos e execução de obras para a implantação e o 
aprimoramento da gestão de recursos hídricos em regiões suscetíveis à seca. 

- Promover intervenções emergenciais de prevenção de desastres em situações de risco 
iminente. 

- Realizar o monitoramento da ocupação nos municípios mais suscetíveis a inundações, 
enxurradas e deslizamentos. 

Iniciativas 

00EN – Construção da Barragem Serro Azul (PE) 

00EP – Elaboração de diretrizes ambientais para o manejo sustentável de águas pluviais à partir 
do planejamento da bacia hidrográfica, visando à prevenção de desastres associados a inundações, 
enxurradas e deslizamentos 

00ER – Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de 
encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas 
urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental 

00ET – Execução de obras emergenciais em situações de risco iminente 

00EU – Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista (RJ) 

00EV – Obras de Macrodrenagem em Salvador (BA) 

00EW – Planejamento e monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a 
inundações, enxurradas e deslizamentos 

04B1 – Desassoreamento do Rio Tubarão 

04B2 – Controle de Enchentes do Rio Itajaí-Açu 

04BD – Urbanização de Macro e Micro Drenagem de Canais em Macapá/AP 

04BH – Implantação do Sistema de Macrodrenagem na Região Metropolitana de Vitória/ES 

04HD – Construção da Barragem Castelo (PI) 
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OBJETIVO 0174 

Promover ações de pronta resposta e reconstrução de forma a restabelecer a ordem pública e 
a segurança da população em situações em situações de desastre em Âmbito nacional e 
internacional 

Órgão Responsável: Ministério de Integração Nacional 

Metas 2012-2015 

- Assistir às populações vitimadas e reabilitar cenários de desastres 

- Implementar o Cartão de Pagamento de Defesa Civil em municípios 

Iniciativas 

00FS – Implementação e monitoramento da utilização do Cartão de Pagamento de Defesa 
Civil 

00FT – Socorro e assistência às populações vitimadas, reabilitação do cenário de desastres e 
reconstrução de infraestruturas danificadas por desastres 

 PROGRAMA 2050 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Tabela 4. Indicadores do PPA sobre mudanças climáticas 
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OBJETIVO 0536 

Gerar cenários ambientais, com especificidades regionais, por meio da construção do Modelo 
Brasileiro do Sistema Climático Global, para formulação de políticas públicas de mitigação, 
adaptação e redução de vulnerabilidades. 

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Metas 2012-2015 

- Desenvolver o Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global para projeções climáticas de 
longo prazo. 

Iniciativas 

020S – Desenvolvimento do Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global 

020U – Implantação da infraestrutura para atender as demandas das mudanças climáticas 

 

 

 

OBJETIVO 0540 

Gerar e disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das 
mudanças climáticas por intermédio de uma rede formada pelas instituições públicas e privadas de 
pesquisa e ensino (Rede CLIMA) 

Metas 2012-2015 

- Criar uma plataforma integrada de dados de projetos de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico sobre mudanças climáticas 

- Elaborar o Plano de Ação da Rede Brasileira de Mudanças Climáticas 

Iniciativas 

020W – Consolidação da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais 

020X – Fomento a pesquisa no âmbito de impactos, adaptação e vulnerabilidade das mudanças 
climáticas 

 

OBJETIVO 0698 

Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional, de acordo com as diretrizes 
da Política Nacional sobre Mudanças do Clima 
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Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente 

Metas 2012-2015 

- Aprovar macro legal do mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação 
florestal (REDD) 

- Atualizar o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima e acompanha a execução dos Planos 
Setoriais (Art. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de 2009) 

- Fomentar a execução de 40 projetos e 20 empreendimentos que promovam a adaptação e 
mitigação às mudanças climáticas 

- Implementar o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis 

- Monitorar as emissões setoriais de gases do efeito estufa 

Iniciativas 

02MB – Criação do macro legal e institucional do Mecanismo de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) 

02MF – Elaboração da Comunicação Nacional do Brasil à Convenção sobre Mudança do 
Clima 

02MG – Elaboração de diagnóstico sobre oportunidades e deságios das fontes não 
convencionais de energia e do consumo eficiente 

02MM – Fomento a estudos, projetos e empreendimentos que visem à mitigação e adaptação 
à mudança do clima, inclusive o Fundo Amazônia 

02MO – Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) 

02MP – Implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

02MR – Implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorcabonos 
(HCFC’s) 

02MV – Monitoramento Contínuo das Emissões Setoriais de Gases de Efeito Estufa no Brasil 

02MX – Operacionalização do mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) 

 

OBJETIVO 0707 

Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do 
clima, processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, 
impactos nos ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de 
adaptação 

Órgão responsável: Ministério do Meio Ambiente 

Metas 2012-2015 
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- Atualizar o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca 

- Elaborar o Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 

Iniciativas 

02OC – Adequação ecológica e socioambiental de instrumentos de uso, produção e consumo 
sustentável em áreas suscetíveis à desertificação. 

02OG – Elaboração do Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 

02OI – Identificação, diagnose e combate aos processos de desertificação 

02OK – Mapeamento, interpretação de dados e recuperação de áreas ambientalmente degradas 
em processo de desertificação 

 

OBJETIVO 0734 

Avaliar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais brasileiros por meio do 
monitoramento de emissões e de observação das manifestações do clima 

Órgão responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Metas 2012-2015 

- Desenvolver e implementar sistema de observação das manifestações do clima nos sistemas 
naturais e nas atividades econômicas brasileiras 

Iniciativas 

02UC – Desenvolvimento do Sistema de Observação dos Impactos das Mudanças Climáticas 
nos sistemas naturais e nas atividades econômicas do Brasil. 

 

OBJETIVO 0990 

 Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e do clima em escala regional e global 

Órgão responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Metas 2012-2015 

- Ampliar a resolução espacial da previsão climática sazonal para o Brasil de 5 para 10 regiões 

- Atingir um índice de acerto de 75% nas previsões de tempo para 4 a 5 dias 

- Aumentar em 50% o índice de acerto das previsões de precipitação 

Iniciativas 
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047E – Expansão e modernização a infraestrutura física, computacional e de recursos humanos 
do CPTEC e aprimoramento de seus modelos computacionais. 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo que envolve a criação de um Fórum 
de Agenda 21, composto por representantes do governo e sociedade civil, podendo ainda haver 
participação do setor produtivo, que se torna responsável pela construção e implantação do Plano 
Local de Desenvolvimento Sustentável (PLDS) do município. Na Agenda são também definidos 
os meios de implementação dos projetos e ações dos PLDS e as responsabilidades de cada 
setor/instituição envolvido. 

Não foi encontrado um portal de acesso à Agenda 21 do município do Rio de Janeiro, nem por 
meio da homepage da Prefeitura. No site do INEA, na aba “Programas e Projetos”, o tópico Agenda 
21 encontra-se em andamento e na aba “Experiências de Agenda 21 Local do Rio de Janeiro” o 
município em estudo não consta na lista.  

EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

De acordo com a Pesquisa Munic 2013 foi apontado para o município do Rio de Janeiro os 
seguintes instrumentos de planejamento de políticas públicas: 

1) Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

2) Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município; 

3)  Instrumentos de planejamento; 

4) Conselho municipal de meio ambiente; 

5) Agenda 21, Legislação ambiental e Comitê de Bacia hidrográfica; 

6) Consumo sustentável; 

 

  Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

Tabela 5. Agenda de compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Fonte: MUNIC (2013) 

Gestor municipal tem conhecimento da Agenda de Compromissos dos 
Objetivos do Milênio 

Sim 

     Gestor aderiu à Agenda de Compromissos Sim 

          Objetivo(s):  

               Acabar com a fome e a miséria Sim 
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               Educação básica de qualidade para todos Sim 

               Igualdade entre os sexos e a valorização da mulher Sim 

               Reduzir a mortalidade infantil Sim 

               Melhorar a saúde das gestantes Sim 

               Combater a AIDS, a malária e outras doenças Sim 

               Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Sim 

               Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento Sim 

     Existe alocação de pessoas e recursos para as ações previstas 
Sim, pessoas e 
recursos 

     Existe participação social (participação de conselhos, comitês e etc.) para 
o monitoramento das ações previstas na agenda 

Sim 

     Existe plano de ação para atingir a(s) meta(s) assumida(s) na Agenda Sim 

     Existe outra forma de monitoramento e avaliação relacionada aos 
Objetivos do Milênio 

Sim 

 

 Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município 

 

Tabela 6. Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município. Fonte:MUNIC (2013) 

Plano diretor - existência Sim 

 O município está elaborando o Plano Diretor Não aplicável 

   

 Demais instrumentos: Sim 



 

231 

 

     Legislação sobre zona e/ou área de interesse 
social - existência 

Sim, como parte integrante do 
Plano Diretor 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre zona e/ou área de interesse 
especial - existência 

Sim, como parte integrante do 
Plano Diretor 

          Ano da lei Não aplicável 

     Lei de perímetro urbano - existência Não 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre parcelamento do solo - 
existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 1970 

     Legislação sobre zoneamento ou uso e 
ocupação do solo - existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 1970 

     Legislação sobre solo criado - existência Não 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre contribuição de melhoria - 
existência 

Não 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre operação urbana consorciada 
- existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2009 

     Legislação sobre estudo de impacto de 
vizinhança - existência 

Não 
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          Ano da lei Não aplicável 

     Código de obras - existência Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 1991 

  

 

  Instrumentos de planejamento 

 

Tabela 7. Instrumentos de planeajmento. Fonte: MUNIC (2013) 

 O município possui como instrumento de planejamento Sim 

     Plano Diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou 
enxurradas ou inundações bruscas 

Sim 

     Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de enchentes ou 
inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

     Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou 
enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

     Plano Diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

Sim 

     Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas 

Sim 

     Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

Sim 

     Plano Municipal de Redução de Riscos Sim 

     Carta geotécnica de aptidão à urbanização Não 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de abastecimento de água Sim 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de esgotamento sanitário Sim 
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     Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

Sim 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o serviço de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas 

Não 

 

  Conselho municipal de meio ambiente 

 

Tabela 8. Conselho Municipal do Meio Ambiente. Fonte: MUNIC (2013)  

 Conselho Municipal de Meio Ambiente - existência Sim 

     Ano de criação 1995 

     O conselho é paritário Sim 

     Caráter do conselho:  

          Consultivo Não 

          Deliberativo Sim 

          Normativo Sim 

          Fiscalizador Sim 

     Quantidade de reuniões realizadas nos últimos 12 meses 6 

   

 Fundo Municipal de Meio Ambiente - existência Sim 

 

 Agenda 21, Legislação ambiental e Comitê de Bacia hidrográfica 
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Tabela 9. Agenda 21 , legislação ambiental e comitê de bacia hidrográfica. Fonte: MUNIC (2013) 

Iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 local Sim 

     Estágio atual da agenda local Sensibilização/mobilização 

     Fórum da Agenda 21 local realizou reunião nos últimos 12 
meses 

Não 

   

 Legislação específica para tratar de questão ambiental Sim 

     A legislação está organizada sob forma de: Diversas leis 

   

 Faz parte de comitê de bacia hidrográfica Sim 

 

 Consumo sustentável 

 

Tabela 10. Consumo Sustentável. Fonte: MUNIC (2013) 

O governo municipal está implementando alguma iniciativa na área de consumo 
sustentável 

Sim 

     Redução do uso de sacolas plásticas Não 

     Sustentabilidade ambiental das instituições públicas, como a Agenda Ambiental na 
Administração-A3P 

Não 

     Redução do consumo de água ou energia elétrica Não 

     Uso de critério ambiental em compra ou concorrência pública Não 

     Outras iniciativas Sim 
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RESUMO INFORMATIVO  

O seguinte estudo visa analisar a situação do município do Rio de Janeiro, frente às mudanças 
climáticas articuladas com o desenvolvimento sustentável (ODS) e  as políticas públicas atuantes 
em escala nacional e municipal. Para isso, será utilizado como base metodológica o modelo PAIS 
2.0, que possibilita a sistematização do conhecimento e articulação entre os diferentes parâmetros 
abordados. Tais como, os fatores socioeconômicos e ambientais do objetivo da agenda global de 
desenvolvimento aplicado em escala municipal, englobando a situação global pelo documento 
técnico da ONU, a situação do município no IDHM, no Cidades@ e na agenda de oito objetivos 
do milênio até 2015. Além disso, serão abordados também, os fatores relacionados a políticas 
públicas e a capacidade institucional munícipe, na forma de projetos de lei no senado federal, na 
câmara dos deputados e no programa de políticas públicas no PPA 2011-2015 referentes ao tema 
específico. Por fim, após as etapas de verificação concluídas, será realizada uma reflexão sobre as 
possibilidades dentro das políticas públicas para a implementação de objetivos e metas de 
desenvolvimento sustentável na agenda global pós-2015.  Analisando os avanços alcançados, com 
foco no documento técnico da ONU e os desafios e limites encontrados em escala global. Na 
escala nacional norteou-se para os avanços observados nas políticas públicas, na Agenda 21 
Brasileira e nos projetos de lei. Além da verificação em escala municipal, observando as estatísticas 
municipais e os instrumentos de planejamento. Após isso, será feito uma síntese de recomendações 
referentes a políticas públicas brasileira e especificamente no município do Rio de Janeiro.  
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CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável referente ao tema sobre 
mudanças climáticas estudado, de acordo com os dados coletados em fontes secundárias e 
primárias, apresenta os seguintes avanços e desafios ou limites, nas escalas global, nacional e 
municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

No que tange a avanços alcançados em escala global, é essencial ressaltar o documento das Nações 
Unidades relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, onde se estabeleceu metas que 
priorizam a maior sustentabilidade na resolução das problemáticas encontradas na sociedade. 
Como por exemplo, para a temática de mudanças climáticas, vale-se citar os eventos climáticos 
extremos como secas, furacões e altos índices pluviométricos, ciclones, deslizamentos, além da 
maior frequência dos mesmos.  As consequências advindas dessas alterações no clima são mais 
sensíveis a populações com precária possiblidade de realizar adaptações na região para suportar os 
eventos extremos, em locais com falta de saneamento básico, de rede coletora de esgoto, que 
acabam impactando direta e indiretamente a vulnerabilidade da comunidade na área de risco.   

A título de melhoras observadas em âmbito global têm-se a formulação de alianças, parcerias e 
tratados entre os países. Como por exemplo, o Fundo Verde Climático que se trata de um fundo 
que auxiliará com o desenvolvimento de práticas mais sustentáveis, com a redução da emissão de 
gases poluentes e auxiliando os países sem desenvolvimento com novas tecnologias menos danosas 
ao meio ambiente. Vale ressaltar ainda, o papel do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), principal órgão internacional para a avaliação das alterações climáticas. Tendo 
em vista os aspectos observados, as políticas públicas devem avaliar ações de planejamento e 
procurar agrupar os instrumentos e as políticas de gestão territorial existentes com a finalidade de 
reduzir as mudanças climáticas e seus impactos. Deve-se construir, integrar e promover sistemas 
ordenados na prevenção dos riscos de desastres afim de aumentar a capacidade adaptativa de uma 
forma resiliente.  

Outras exemplificações são congressos realizados em vários países referentes a mudanças 
climáticas, como “Climate Debate” criado pelo “Center for Climate and Energy Solutions” e um 
curso gratuito realizado na plataforma EDX pela McGill Universitu, sobre desastres naturais, onde 
um dos tópicos era sobre esta temática.  

DESAFIOS OU LIMITES 

Os desafios encontrados referentes a mudanças climáticas em escala nacional ocorrem 
primeiramente, por se tratar de uma questão complexa, de difícil quantificação e com diversas 
complicações para repassar os dados para modelos e gráficos. Pois este fenômeno necessita de 
estudos com uma trajetória temporal enorme, com observações posteriores, desde o surgimento 
do planeta Terra, a situação atual e como será no futuro. Além disso, a relutância quanto o 
comprometimento com tratados que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa, que 
implantem práticas e diretrizes mais sustentáveis é visível.  

Por fim, os limites encontrados são norteados pela dificuldade em quantificar os dados, em analisa-
los em um período de tempo alargado e em formular tratados e parcerias que sejam fielmente 
cumpridas.  
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ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

É importante ressaltar que na parte política do PPA, são elegidas as leis da esfera da câmara dos 
deputados onde, se caracteriza obrigatoriedade o estudo e balanço dos gases de efeito estufa que 
serão transmitidos durante o processo de licenciamento de empreendimentos potencialmente 
poluidoras, além da determinação de elaboração de incentivos fiscais, tanto de pessoa física quanto 
de pessoa jurídica, afim de buscar maiores investimentos em projetos de mecanismos de 
desenvolvimento limpo. 

Enquanto que na esfera do Senado Federal foram realizadas atividades como debates e seminários 
(também presentes durante a Agenda 21) focados no tema sobre mudanças climáticas. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Os principais desafios são o de mapeamento das áreas de risco, tanto de movimento de terra, 
quanto de enxurradas ou ainda de áreas alagadas, programas voltados á população (na escala 
nacional) que reside em áreas de risco, implementação de obras de captação das águas da chuva, 
melhorias no sistema de informação sobre a pluviometria entre população e defesa civil, 
capacitação de todos os agentes da defesa civil, além de promover ensaios de alerta com a finalidade 
de deixar a população preparada em caso de emergência. 

 

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Em relação ao município do Rio de Janeiro a dimensão que mais evoluiu foi o da Educação. Pode-
se observar que essa dimensão é medida pela composição de indicadores de escolaridade da 
população adulta e do fluxo escolar da população jovem. 

 A medida acompanha a população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua 
formação. 

% da população com 5-6 anos – na escola 
% da população com 11-13 anos – nos anos finais do fundamental 
% da população com 15-17 anos – com fundamental completo 
% da população com 18-20 anos – com médio completo 

Foi possível notar um crescimento de 14%, no caso da renda, e de 23% no item longevidade. 

Os Instrumentos de Planejamento estão relacionados a capacidade de implantar planos, projetos 
e\ou programas. 

O plano delineia as decisões de caráter geral, políticas e as diretrizes. 

O programa é o documento que detalha por setor a política, diretrizes, metas e medidas 
instrumentais. E o projeto é o documento que sistematiza e estabelece as decisões. 

No que se refere ao avanço nesses instrumentos, foi constatado a criação do novo plano diretor 
do Rio de Janeiro podendo ser observado algumas mudanças como nas questões ambiental, 
habitacional, social e de transporte. 
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Percebeu-se um avanço refere aos instrumentos de política urbana, no que se refere a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo (LUOS). A política urbana está relacionada ao desenvolvimento urbano, à 
proteção ambiental e à preservação da paisagem. Constataram-se também avanços na amplitude 
territorial das políticas e diretrizes governamentais. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Em relação aos desafios, foi constatado a ausência de alguns instrumentos, como por exemplo, da 
Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou 
inundações bruscas, de uma Carta geotécnica de aptidão à urbanização e do  Plano de Saneamento 
Básico contemplando o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; sendo esse 
manejo importante para evitar problemas como erosão, inundação, poluição de rios, dentre outros. 

No desenvolvimento humano pode-se observar que não houve uma evolução significativa em 
relação a renda. Essa dimensão é medida pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média 
de cada residente de determinado município. 

Os aspectos decisivos que limitam e favorecem o padrão de vida individual também estão 
relacionados às políticas públicas, padrões culturais ou arranjos sociais. 

No que se refere aos Objetivos do Milênio, observou-se um limite nos indicadores da pobreza e 
saneamento. Sendo esses serviços precários, podendo notar que algumas pessoas não têm acesso 
sustentável à água potável segura, nem a saneamento e serviços essenciais. 

. 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

Aponta-se a necessidade de integrar as diferentes escalas (municipal e nacional) a fim de se construir 
uma rede que possa diminuir a vulnerabilidade das comunidades frentes as mudanças climáticas. 
Em virtude a esses fatos, as políticas públicas precisam ser pensadas para garantir e ampliar a 
segurança da população. Tais políticas devem visar a implementação e estruturação dos órgãos 
locais, permitindo a sua capacitação e dando suporte para o monitoramento, previsão e alerta. O 
enfrentamento de tal questão se dará também em outras políticas públicas, como a de saneamento 
básico, oferta de água, planejamento urbano e ordenamento territorial. Essas políticas também 
devem estar em plena articulação entre si, visando a gestão territorial. 

Um ponto que fundamental que deve ser abordado em todas essas políticas é a prevenção, vez que 
hoje muito se fala em recuperação das áreas afetadas e pouco se investe na prevenção. Portanto, é 
preciso adaptar e incentivar as intervenções preventivas que será fundamental para diminuição da 
vulnerabilidade ambiental. Vale ressaltar ainda, que tanto as políticas públicas e os órgãos e 
instituições de gestão devem estar bem estruturados e integrados. Destacando, também políticas 
públicas voltadas a educação ambiental, capazes de conscientizar a população dos efeitos das 
mudanças climáticas. 

 

 

 

 

 

 



 

239 

 

M A R I A  C L A R A  G O N Ç A LV E S  
A RO U C A  E  C O L E G A S :  O D S  7  E  

M U N I C Í P I O  D E  N I T E R Ó I  
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Objetivo de Desenvolvimento 
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Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à 
energia, para todos. 
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Niterói - RJ 
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Arouca 
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113095034 Vanessa Cunha do 
Nascimento 

vanessacunha@id.uff.br 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de estudo 
de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com alguns 
resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, outros 
concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de novembro.  
A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está prevista para 
o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros desdobramentos em novos 
projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

O município de Niterói teve início com a aldeia fundada pelo chefe indígena chamado Araribóia 
com a posse solene em 1573, sendo chamado de São Lourenço dos Índios. No entanto com sua 
morte em 1587 houve um declínio do aldeamento pelo fato de localizar distante da maior povoação, 
o Rio de Janeiro. Com a chegada da Corte de D. João VI em 1808 houve um culminante progresso 
das freguesias do recôncavo, principalmente São João de Icaraí e São Domingos, que foi escolhido 
para seu lugar de lazer. O comércio e a navegação progrediram e se intensificaram, em 1841 foi 
instituído o Plano Taulois (também chamado de Cidade Nova) no qual Niterói foi elevado à 
condição de capital. Devido à nova condição estabelecida a cidade houve uma serie de 
desenvolvimentos urbanos como a implantação do barco a vapor, lampiões a fás, abastecimento 
de água, a Estrada de Ferro de Niterói (ligando a cidade ao interior do Estado), bonde elétrico e 
outros. Devido à eclosão da Revolta da Armada em 1893 no qual destruiu diversos prédios e bairros 
litorâneos, houve divergências politicas e decidiram transferir a capital para Petrópolis. 

O retorno de Niterói como Capital do Estado se deu em 1903 devido a sua proximidade com o 
Rio de Janeiro, o município mais importante da rede urbana nacional. No final da década de 60 
iniciou a construção da Ponte Presidente Costa e Silva (também conhecida como Ponte Rio-
Niterói). No mesmo período houve a fusão entre os estados da Guanabara e Rio de Janeiro, 
retirando Niterói a condição de capital. A fusão trouxe o esvaziamento econômico da cidade, o 
que se modificou com a conclusão da Ponte Rio-Niterói, pois se intensifica a produção imobiliária 
nas áreas centrais e bairros litorâneos consolidados da Zona Sul (Icaraí e Santa Rosa), além de 
redirecionar a ocupação para áreas expansivas da cidade, como a região Oceânica e Pendotiba. 

No dia 25 de Novembro de 2014 foi divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), que o bairro de Icaraí, em Niterói, tem o melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Estado do Rio de Janeiro. Isso ocorre devido o 
bairro concentrar um grande número de pessoas de classe média à alta, ter um índice de 
escolaridade alta e como consequência disso, renda mais elevada. Apesar das desigualdades no 
município, é importante ressaltar que esse fato contribui de forma positiva para a economia do 
mesmo. Além disso, a cidade de Niterói representa o melhor IDH do Estado e o 7º melhor do 
país, pontuando 0,837 em 2010, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano 
Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1).  

As três tabelas a seguir mostram as principais classes CNAE (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas) dos setores na cidade de Niterói, divido em indústria, comércio e serviços e suas 
respectivas quantidades de estabelecimentos em cada subdivisão do setor indicado.  
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Tabela 1 - Classes 
CNAE dos Setores – 

Indústria 
 
 
 
 

Fonte: Relação Anual de 
Informações Sociais – 

RAIS, 
 do Ministério do 

Trabalho e Emprego – 
TEM – 2010 

 

 
Tabela 2 - Classes 

CNAE dos Setores – 
Comércio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 
 do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM - 2010 

 

Tabela 3 - Classes 
CNAE dos Setores –

Serviços 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 
 do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM - 2010 
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Figura 2 - Localização de Niterói no Estado do Rio de Janeiro 
Fonte: Google Maps 

 

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

 

A Agenda Global pós-2015 teve o intuito de refletir os desafios do desenvolvimento sustentável 
ligado aos resultados da Rio+20 – A conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são acompanhados por metas que foram desenvolvidas 
por meio de indicadores focados em resultados mensuráveis. Sendo assim, o objetivo número 7 
foi escolhido para esse estudo, o qual consta em assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia, para todos. Suas metas são:  

 

1. Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preço acessível à serviços de 

energia. 

2. Aumentar substancialmente a cota de energias renováveis no mix energético global, até 2030. 

3. Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030. 

4. Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias 
de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética, e tecnologias de 
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura 
de energia e tecnologias de energia limpa. 
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5. Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços 
de energia modernos e sustentáveis, para todos nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países menos desenvolvidos e SIDS. 

 

SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

O sétimo objetivo do Desenvolvimento Sustentável aborda sobre a importância da energia no 
processo de desenvolvimento e, dessa forma, tem como tema “Garantir o acesso à energia 
sustentável, confiável, moderna e com um preço acessível a todos.” Nota-se que a energia é um 
fator extremamente importante, tendo que vista o seu consumo é um dos princípios do 
desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade. O documento 
final da Rio + 20 “O futuro que queremos” reconheceu que a energia possui um papel crucial, por 
exemplo, na contribuição da erradicação da pobreza, na melhora da saúde e no fornecimento de 
necessidades básicas. No entanto, é possível observar que muitos países enfrentam grandes 
problemas em relação ao acesso, sustentabilidade e eficiência no serviço energético.  

Em relação à sustentabilidade, dados mostram que 85% da energia possuem os combustíveis 
fósseis como matriz energética, responsáveis por 57% das emissões antrópicas de gases de efeito 
estufa, que ultrapassaram 390 ppm (parte por milhão) dos níveis pré-industriais, até 2010. Esses 
gases, além de agravarem o aquecimento global, poluem o ar, gerando problemas de saúde na 
população e também causam impactos em longo prazo sobre o capital natural, como os recursos 
hídricos, florestas e biodiversidade. Sendo assim, uma das metas é “aumentar substancialmente a 
cota de energias renováveis no mix energético global, até 2030”. 

A terceira meta é “dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética”, que também é um 
assunto bem relevante, já que a eficiência é relação entre a quantidade de energia empregada em 
uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização. Isso, consequentemente, contribui para 
a melhoria da qualidade dos serviços de energia e mitigação dos impactos ambientais, promove 
racionalização do consumo de energia elétrica, combate o desperdício e reduz os custos. Estudos 
afirmam também que é mais barato conservar do que gerar energia, o que pode garantir verbas 
para serem destinadas a outros fins. E, por fim, considerando que a energia tem maior origem 
fóssil, com a eficiência energética é possível poupar recursos energéticos para próximas gerações.  

 

SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

No Portal ODM – Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio -
, não há nenhum objetivo que tenha pertinência ao tema escolhido no objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável que é relacionado a importância da energia no desenvolvimento.  
 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

Segundo o Portal Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2012, o PNUD Brasil, o Ipea 
e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do IDH Global para 
calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros. Esse cálculo foi realizado a 
partir das informações dos 3 últimos Censos Demográficos do IBGE – 1991, 2000 e 2010 – e 
conforme a malha municipal existente em 2010. Esse último requisito exigiu, para efeito de 
comparabilidade intertemporal, minucioso trabalho de compatibilização das malhas municipais 
existentes em 1991 e 2000 com a de 2010. 
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Assim, o IDHM – incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e 
IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios, estados e regiões metropolitanas em 
três importantes dimensões do desenvolvimento humano durante duas décadas da história 
brasileira. 

Os gráficos abaixo, retirados do portal do Atlas do Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 
mostram a análise do índice de desenvolvimento humano municipal na cidade de Niterói nos anos 
1991, 2000 e 2010, onde na figura 3 é possível observar que o IDHM no decorrer desses anos 
sofreu um acréscimo tanto no próprio IDHM, quanto em todos os seus setores (renda, longevidade 
e educação), sendo alocado dentro da faixa alto índice de desenvolvimento. Já na figura 4, percebe-
se a evolução desse IDHM durante os mesmos anos, além de ser notável que o índice de 
desenvolvimento de Niterói é maior que a média do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Figura 3 – Gráfico em forma de árvore do Índice de Desenvolvimento Sustentável da Cidade de Niterói 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, IDHM. 
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Figura 4 – Evolução do IDHM na cidade de Niterói de 1990 a 2010 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, IDHM 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ -  

Segundo o portal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o “Cidades@” é uma 
ferramenta para se obter informações sobre todos os municípios do Brasil num mesmo lugar, onde 
são encontrados gráficos, tabelas, históricos e mapas que traçam um perfil completo de cada uma 
das cidades brasileiras. 

Sendo Niterói o município escolhido para o estudo, a figura 4 apresenta dados gerais da cidade, 
como a população em 2010, a população estimada para 2014, área da unidade territorial em km², 
densidade demográfica em hab/km² e o prefeito do município.  A figura 5 exibe a evolução da 
população de Niterói de 1992 a 2008, onde houve crescimento em toda a parte do tempo, assim 
como a população do Brasil e do Rio de Janeiro na mesma época, mostrada em números na tabela 
3. Enquanto que a figura 6 é uma pirâmide etária da cidade onde também há uma comparação com 
o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. A partir dela, observa-se, de um modo geral, uma maior 
quantidade de mulheres em relação aos homens no município.  

 

 
Figura 4 -  Caracterizações gerais do Município de Niterói 

Fonte: IBGE, cidades@ 
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Figura 5 -  Evolução populacional do Município de Niterói de 1992 a 2008 

Fonte: IBGE, cidades@ 

 

Tabela 4 - Evolução populacional do Município de Niterói de 1992 a 2008 

 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996,  

Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010; 

 

 
Figura 6 – Pirâmide Etária no município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil  

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 
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DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

Projeto de lei é um conjunto de normas que deve se submeter à tramitação no legislativo com o 
objetivo de se efetivar através de uma lei. No Brasil, um projeto de lei pode ter sua tramitação 
iniciada tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Todo projeto de lei recebe um 
número específico ou protocolo, que lhe é designado a fim de facilitar a sua identificação e 
acompanhamento. Sendo assim, os projetos de lei pertinentes ao assunto desse estudo estão 
apresentados logo abaixo, no quadro 2, onde quatro deles são da Câmara Federal (PL 4242/2004, 
PL4063/2012, PL3924/2014, PL 029/2014) e dois são do Senado Federal (PL 311/2009, PL 
167/2013). 

 

Quadro 2 – Projetos de Lei no Senado Federal e na Câmara Federal  
 

Número e Ano Autor Ementa 

PL 4242 / 2004  Edson Duarte  Cria o Programa de Fomento às 
Energias Renováveis e dá outras 
providências. 

PL 4063 / 2012 Ratinho Junior Cria o PROELIMP - Programa de 
Incentivo à Produção e Distribuição 
de Energia Limpa, e dá outras 
providências. 

PL 3924 / 2014 Pedro Uczai; Inocêncio Oliveira; Arnaldo 
Jardim  

Estabelece incentivo à produção de 
energia a partir de fontes renováveis, 
altera as Leis nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995; nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995; nº 9.427, de 
26 de dezembro de 1996; nº 9.648, 
de 27 de maio de 1998; nº 9.991, de 
24 de julho de 2000; nº 10.848, de 15 
de março de 2004; nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009, e dá outras 
providências. 
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PL 311 / 2009 Senador: Fernando Collor Institui o Regime Especial de 
Tributação para o Incentivo ao 
Desenvolvimento e à Produção de 
Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica - REINFA e estabelece 
medidas de estímulo à produção e ao 
consumo de energia limpa. 

 

PL 029/ 2014 Paulo Eduardo Gomes Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de placas fotovoltaicas 
para geração de energia elétrica em 
novos prédios públicos 

PL 167 / 2013 Senador: Wilder Morais Reduz alíquotas de tributos 
incidentes em painéis fotovoltaicos e 
similares. 

Fonte: Próprio autor 

 

POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

A Agenda 21 Brasileira tem se articulado em relação à promoção da energia renovável e a biomassa. 
Na última década a indústria sucroalcooleira superou o setor hidrelétrico e se consolidou como 
principal fonte de energia renovável. A partir de 2003, com o lançamento dos veículos de tecnologia 
bicombustível (flex-fuel) na frota veicular brasileira, a cadeia produtiva fortaleceu-se de forma 
expressiva. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) introduziu o 
combustível na matriz energética brasileira, tendo seu lançamento oficial em dezembro de 2004. A 
criação do Plano Nacional de Agroenergia (2005), que estabeleceu as diretrizes para a pesquisa e 
inovação tecnológica em agroenergia, foi fator importante para que o setor alcançasse esse bom 
nível de desenvolvimento. Decisiva foi também a criação, em 2008, do Programa Desenvolvimento 
da Agroenergia e sua inclusão no Plano Plurianual 2008-2011 como  instrumento para promover a 
integração dos esforços das diferentes áreas de governo ligadas ao tema. Para garantir a 
sustentabilidade da expansão das cadeias produtivas agroenergéticas, foram realizados o 
Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE Cana) e da Palma e o Zoneamento Agrícola 
de Risco Climático para diversas culturas oleaginosas, bem como para o eucalipto, principal 
alternativa de produção de carvão vegetal e lenha. 

 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

Segundo o portal do Ministério do Planejamento, O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento 
previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com 
vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto 
das políticas públicas do governo para um período de quatro anos e os caminhos trilhados para 
viabilizar as metas previstas, construindo um Brasil melhor. Por meio dele o governo declara e 
organiza sua atuação, a fim de elaborar e executar políticas públicas necessárias.  
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PROGRAMA: 2033 - Energia Elétrica: Elaboração de estudos e projetos de engenharia, 
aquisição, instalação, revitalização, testes e monitoramento da operação de equipamentos para 
geração de energia elétrica em pequena escala, por intermédio, preferencialmente, de fontes 
renováveis de energia, para comunidades isoladas. Promoção da capacitação de executores e 
beneficiários visando estimular o desenvolvimento da demanda e o uso sustentável da energia 
elétrica. Tem por objetivo apoiar o atendimento da demanda por energia elétrica para os 
consumidores, escolas, postos de saúde, saneamento, e atividades produtivas comunitárias, e 
informação em comunidades não atendidas pelo sistema elétrico convencional, mediante a 
instalação de sistemas energéticos que utilizam, preferencialmente, fontes de energia renováveis 
locais. E, ainda, monitorar as ações que visem o atendimento por energia elétrica. 
 

 Quadro 3 – Programa 2033: Energia Elétrica – Indicadores e unidade de medida 

 
Fonte: Ministério do Planejamento 
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Quadro 4 - Programa 2033: Energia Elétrica - Orçamento 

 
Fonte: Ministério do Planejamento 

 

OBJETIVO: 0034 - Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para 
orientar o desenvolvimento do setor. 

 

METAS: 

 Inventariar o equivalente a 8.240 MW de capacidade de geração hidrelétrica 

 Realizar e aprovar Estudos de Viabilidade de usinas hidrelétricas com potencial total da 
ordem de 15.365 MW 

 Viabilizar e projetar 1.100 MW de capacidade de geração a partir de biomassa 

 Viabilizar e projetar 4.000 MW de capacidade de geração a partir de fonte eólica 

 Viabilizar e projetar 4 usinas termonucleares · 

INICIATIVAS 

 001O - Acompanhamento, avaliação e revisão das concessões do setor elétrico 

 001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

 001R - Realização de Leilões de Energia Elétrica 

 

OBJETIVO: 0025 - Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir de fontes 

alternativas e renováveis. 

 

METAS 

 Adicionar 1.395 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de 
fonte térmica a biomassa 

 Adicionar 3.680 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir da 
fonte eólica 
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INICIATIVAS 

 000X - Implantação de Parques Eólicos · 

 000Y - Implantação de Plantas para Geração de Energia Elétrica a partir de Outras 
Fontes Alternativas  

 000Z - Implantação de usinas termelétricas a biomassa 

 

OBJETIVO: 0023 - Utilizar as fontes térmicas para geração de energia elétrica, 
contribuindo para o equilíbrio, complementariedade e diversificação da matriz elétrica. 

 

 METAS 

 Adicionar 9.338 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas · 

INICIATIVAS 

 000T - Implantação da Usina Termelétrica Porto de Pecém II (CE) · 

 000U - Implantação da Usina Termonuclear Angra III (RJ) · 

 000V - Implantação de Nova Usina Termelétrica em Candiota (RS) · 

 04A5 - Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) · 

 000W - Implantação de Usinas Termelétricas · 

 04EQ - Implantação da Usina Termelétrica Mauá 3 em Manaus (AM) 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

Segundo o Manual da Agenda 21 Comperj de Niterói, o município deveria melhorar os processos 
de produção, visando ao uso de tecnologias mais limpas. Eles entendem que a falta de programas 
educativos sobre consumo responsável pode ser revertida por meio da ação de empresas e citam 
os exemplos da Clin, Ampla, Aguas de Niterói, entre outros, que proporcionam aos clientes uma 
visão holística da problemática do consumo excessivo. Ressaltam ainda que a rede de ensino do 
município educa as crianças para o consumidor responsável, visando a sustentabilidade ambiental.  

Na figura 7 são exibidas as propostas da Agenda 21 de Niterói relacionado ao tema energia, na qual 
tem como alta prioridade as estratégias para a mudança no padrão de consumo, média prioridade 
a diminuição no desperdício de água e baixa prioridade as ações para fortalecimento dos direitos 
do consumidor.  

Estas são propostas relacionadas a mudanças de consumo no município de Niterói, focando no 
consumo consciente, ou seja, adquirir produtos eticamente corretos, cuja elaboração não envolva 
a exploração dos seres humanos e animais e não provoque danos ao meio ambiente.  

Através dele vemos planos de ação do 1º setor através da criação de um Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor, a possibilidade da parceria com a Câmara Municipal, o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Prefeitura Municipal. Planos do 2º setor através dos possíveis parceiros como 
a Ampla, Cedae, Clin, entre outros, e o possível financiamento do BNDES. Finalmente com o 3º 
setor através de uma possível parceria com ONGs.   
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Figura 7 - Propostas da Agenda 21 de Niterói relacionado ao tema Energia 

Fonte: Agenda 21 Niterói - Comperj 

 

EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

De acordo com o portal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), A Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais - Munic efetua, periodicamente, um levantamento pormenorizado 
de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das instituições públicas 
municipais, em especial a prefeitura, compreendendo, também, diferentes políticas e setores que 
envolvem o governo municipal e a municipalidade. No quadro 5 são apresentados os instrumentos 
de planejamento do município de Niterói, mostrando se existe ou não determinado instrumento. 
A partir dele, nota-se que só existe um Plano Municipal de Redução de Riscos e uma Carta 
geotécnica de aptidão à urbanização. Já no quadro 6 é considerada a atuação da cidade na Agenda 
de Compromissos dos Objetivos do Milênio, onde é possível reparar que o município aderiu a 
Agenda e a todos os objetivos do mesmo, além de possuir participação social para o 
monitoramento das ações previstas e plano de ação para alcançar as metas. 

 

 

 

 

Quadro 5 – Instrumentos de Planejamento de Políticas Públicas Municipais em Niterói 
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Quadro 6 – Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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RESUMO INFORMATIVO  

Neste trabalho, objetiva-se desenvolver um instrumento que apresenta um problema mal 
estruturado, que desafia os componentes a raciocinar, argumentar, negociar e refletir sobre o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, a qual deve ser disponível para todos. 
Para a realização do estudo, foi utilizada a segunda versão do modelo política, ambiente integral e 
sociedade, com a sigla pais v.2.0, elaborada pela professora Patrícia Almeida Ashley. Esse modelo 
tem licença Creative Commons e é para uso livre e não comercial e aberto a futuras modificações 
e adaptações, visto que a fonte original deve ser citada. Uma coleta de dados foi feita em fontes 
oficiais de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ministérios, 
poder legislativo, judiciário, ministério público e demais órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais com acesso público e gratuito, que tenham regulares e seguras fontes para a sua 
disponibilização. Esse estudo sugeriu também que a ação articulada de entidades, especialistas e 
pessoas interessadas no tema, através de mecanismos de mobilização, debate, conscientização e 
disseminação dos princípios, características e parâmetros dessa relevante questão, possam ser 
consideravelmente facilitadas com as propostas concretas oferecidas. Com isso, já que o assunto 
do presente estudo é relacionado ao objetivo número sete do “Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável”, nos interessamos em contribuir para a consolidação de um projeto de lei (PL- 
29/2014) que pode obrigar a prefeitura de Niterói a apostar na sustentabilidade de seus edifícios 
por meio da aplicação de placas fotovoltaicas para captação de energia solar em todos os prédios 

construídos após a aprovação da lei. Nossa proposta, então, foi conversar com Paulo Eduardo 

Gomes, o vereador responsável por esse projeto de lei citado anteriormente para discutir sobre a 
forma que nós, alunos do curso de Ciência Ambiental da Universidade Federal Fluminense, 
podemos participar e ajudar nesse projeto. 
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CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número sete de 
“Garantir o acesso à energia sustentável, confiável, moderna e com um preço acessível a todos.” 
estudado, de acordo com os dados coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os 
seguintes avanços e desafios ou limites, nas escalas global, nacional e municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Destaca-se que a nível global, nações têm procurado um aumento da produção energética através 
de incentivos governamentais, onde as instituições de pesquisa público privadas trabalham no 
desenvolvimento de novas fontes energéticas suficiente para atendimento da demanda, buscando 
com isso as mais variadas fontes hoje conhecidas. Podemos citar uma tentativa de troca da 
produção energética nuclear no Japão, após um evento do tsunami que atingiu uma de suas usinas 
nucleares, por fontes menos poluentes.  

DESAFIOS OU LIMITES 

Podemos analisar que não basta ter conhecimento de novas fontes, o grande objetivo de 
instituições de pesquisa é a transformação da mesma, em energia limpa e de custo compatível com 
a sociedade em que ela está inserida.  

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

A nível nacional, o governo tem desenvolvido uma política que vem de encontro com a proposta 
global, ou seja, diversificar as fontes, eliminando a dependência de uma única matriz energética. 
Podemos citar então o estímulo do governo federal ao desenvolvimento de novas tecnologias na 
obtenção de energia de baixo custo, dentro das características de nosso território. O investimento 
na construção de fábricas de aerogeradores como forma de aproveitamento dos ventos abundantes 
em determinadas regiões do país, que não estão restritos somente ao litoral, mas também, no 
interior. Estudos estão em fase de desenvolvimento, indicam, por exemplo, a possibilidade de 
instalação desses aerogeradores em espelhos d'agua de grandes reservatórios hidrelétricos. Outro 
exemplo é o desenvolvimento de usinas a partir das ondas dos mar, onde a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro junto com a Eletrobrás, vem investindo nas pesquisas para desenvolvimento da 
tecnologia dessa fonte abundante no litoral brasileiro.  

DESAFIOS OU LIMITES 

O desafio que se apresenta é integrar todas as opções de energia usadas no Brasil - gás natura, Pró-
Álcool, energia de biomassa, energia solar seja fotovoltaica ou a solar térmica, entre outras - para 
garantir, de modo sustentável, o suprimento necessário. Não basta, porém, aumentar o suprimento 
energético em bases cada vez mais limpas. É preciso aumentar a eficiência no seu uso, na sua 
conservação e na sua distribuição.  
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ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

No aspecto municipal, o grande avanço é a conscientização da população quanto ao consumo 
consciente da energia, visto que o município importa 100% de sua matriz energética de outras 
regiões do estado e do país. 

DESAFIOS OU LIMITES 

O grande desafio em nível municipal está em um determinado momento identificar onde se 
encontra o consumo desenfreado e atuar de forma pró ativa junto ao consumidor da existência de 
uma tecnologia mais adequada ao seu consumo. Como por exemplo, Niterói é conhecida pela 
quantidade de estaleiros que são reconhecidamente grandes consumidores de energia. Cabendo ao 
município uma interação junto a estes consumidores, fomentando um consumo mais consciente 
com solução de novas tecnologias e, assim, reduzir este insumo demandado.   

 

 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

Possíveis medidas que podem ser adotadas pelo setor público, como a promoção de políticas e 
pelo setor empresarial, como o investimento, para que impulsionem a sustentabilidade no setor 
energético nacional e municipal. Dentre essas medidas propostas estão o incentivo à geração, com 
leilão por fonte, leilão regional, cogeração, microrregião, licenciamento ambiental e implementação 
de infraestrutura de projetos, além do incentivo a eficiência, sistemas de infraestrutura de 
transmissão e distribuição e aumento da eficiência dos processos. 
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RESULTADOS 

Seguem os resultados alcançados nas etapas de coleta e tratamento de dados do projeto de 
estudo de caso, sendo que tais etapas iniciaram sua aprendizagem a partir de agosto de 2014, com 
alguns resultados concluídos em agosto (08 e 29 de agosto), outros concluídos até 10 de outubro, 
outros concluídos até 07 de novembro e a última etapa de coleta de dados concluída até 25 de 
novembro.  A produção de resumos/artigos para submissão em periódicos e anais de eventos está 
prevista para o mês de dezembro, de acordo com os resultados alcançados e futuros 
desdobramentos em novos projetos de pesquisa, extensão, estágio e trabalho de conclusão de 
curso. 

BREVE APRESENTAÇÃO SOBRE O MUNICÍPIO 

 Este item tem como objetivo a apresentação de um breve resumo sobre o município de 
Maricá. O atual município localiza-se no litoral do estado do Rio de Janeiro. 

   

    Figura 1. Localização de Maricá 

 

  O município é conhecido por suas praias oceânicas, das quais destacam-se a praia de 
Itaipuaçu, Ponta Negra e Jaconé. A Serra da Tiririca é um outro grande atrativo da região, é um 
parque estadual coberto pela Mata Atlântica. A população localiza-se em pontos de ocupação 
histórica, onde a maior parte das residências é de uso permanente, sobretudo no Centro da cidade. 
Enquanto que nas áreas litorâneas as residências são utilizadas para veraneio.  
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No passado, a principal atividade econômica da região era a agricultura e a pesca, esta última 
principalmente em função do seu rico complexo lagunar, o que proporcionava a cidade o título de 
maior produtora de pescados do Rio de Janeiro, tendo sua produção voltada à capital estadual. 
Atualmente, com a degradação dos ambientes naturais e a intensificação de sua ocupação territorial, 
esta atividade vem perdendo cada vez mais espaço na economia de Maricá.  

Hoje em dia, a economia da região é movimentada principalmente devido à construção civil, 
que desde a construção da Ponte Rio-Niterói, se tornou o principal aspecto da economia de Maricá. 
Além disso, por seu litoral se localizar em frente à  Bacia de Santos, o município é considerado um 
produtor de petróleo, o que garante consideráveis receitas de royalties à economia da prefeitura. 

O histórico da cidade começa no século XVI, onde os primeiros colonizadores chegaram à 
Maricá graças à doação de sesmarias concedidas na faixa litorânea compreendida entre Itaipuaçu e 
as margens da lagoa, no local onde mais tarde surgiu a cidade.  

Fundada em 1635 pelos padres beneditinos, a fazenda São Bento concentrou os primeiros 
núcleos de povoação de Maricá. A formação desse núcleo deve-se também à construção da 
primeira capela em Maricá. Então, os habitantes dessa região foram aos poucos se deslocando para 
outras localidades da área. Nesse novo local, tem origem a Vila de Santa Maria de Maricá. No ano 
de 1814, através do alvará 26-05-1814, elevado à categoria de Vila, com denominação de Santa 
Maria de Maricá e desmembrados das Cidades do Rio de Janeiro e Cabo Frio.A denominação 
Maricá, junto com a elevação à condição de cidade, ocorre através do decreto estadual nº 18 de 27-
12-1889. 

Até os dias de hoje, a divisão administrativa do município é constituída de 3 distritos: Maricá, 
Inoã e Manoel Ribeiro.  

DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
DO OBJETIVO DA AGENDA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO 

APLICADO AO CONTEXTO DO MUNICÍPIO 

OBJETIVOS E METAS DE DESENVOLVIMENTO NA AGENDA GLOBAL PÓS-2015, PARA 

TEMAS ESPECÍFICOS POR GRUPO DE ESTUDO 

 Seguem o objetivo e as metas de desenvolvimento na agenda global pós-2015. 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 
energia, para todos. 

7.1 - Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preço acessível à serviços de 
energia; 

7.2 - Aumentar substancialmente a cota de energias renováveis no mix energético global, até 2030; 

7.3 - Dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética até 2030; 

7.a - Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética, e tecnologias de 
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de 
energia e tecnologias de energia limpa; 

7.b - Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de 
serviços de energia modernos e sustentáveis, para todos nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países menos desenvolvidos e SIDS. 
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SITUAÇÃO GLOBAL PELO DOCUMENTO TÉCNICO DA ONU 

 A seguir, é apresentada a situação global do Objetivo 7, estudado neste trabalho. 

A energia é um serviço fundamental para a sociedade atual e por conta disto tem sido uma 
questão de conflito, o de conciliar energia com o meio ambiente e com a sociedade. A questão 
energética é essencialmente importante para o desenvolvimento sustentável do planeta, pois 
contribui para o progresso econômico e para a produtividade. A falta de uma energia sustentável 
implica em não desenvolvimento de outras metas, já que esta se relaciona diretamente com a 
sociedade, com a saúde, com o emprego e com a segurança. Entretanto, apesar de sua enorme 
importância, o mundo passa por um desafio relacionado ao acesso, sustentabilidade e eficiência 
energética, portanto uma crise do ramo energético acarretaria problemas econômicos, políticos, 
sociais e ambientais. A energia também está intimamente ligada com a questão alimentar, pois é 
essencial para as cadeias agro-alimentares. Sendo assim, um aumento no preço da energia 
ocasionaria aumento no preço da produção e consequentemente aumento no preço dos produtos.  

Os elevados custos na energia influenciam, também, práticas não sustentáveis em sociedades 
pobres, que intensificam a degradação do meio ambiente e expõem a biodiversidade. Há atualmente 
o uso excessivo de combustíveis fósseis que são responsáveis por elevados índices poluidores do 
ar, que impactam negativamente a população; os recursos hídricos; as florestas e a biodiversidade. 
Apesar de alguns países já buscarem programas de implementação de energias renováveis, 
“limpas”, ainda necessitam ser feitos maiores avanços educacionais nestes assuntos e melhores 
medidas de implantação, por meio de políticas que as tornem mais eficientes em todos os seus 
vieses.  

 É preciso lembrar que as medidas energéticas tomadas hoje afetarão as gerações futuras, 
já que o ciclo de investimento nesse setor é muito longo. Essas medidas energéticas podem ser 
muito benéficas no que diz respeito também à criação de empregos e a consequente geração de 
renda, além de atender demandas da saúde e educação. É necessário também que haja a orientação 
e treinamento para usuários e fornecedores, tornando o consumo mais consciente. A eficiência 
energética, no que diz respeito à sua infraestrutura deve ser planejada e estudada para se evitar 
ações precipitadas. Por exemplo, devem-se levar em conta as mudanças climáticas, que têm gerado 
cada vez mais impactos sobre algumas áreas, como chuvas intensas, gerando inundações e cheias, 
furacões e tufões, alterações no ciclo da água e entre outros. A energia renovável poderia ser 
utilizada de forma promissora em alguns países para suprir a crescente demanda energética.  

 As propostas para a integração das questões energéticas se dividem em aquelas que 
possuem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aquelas em que incluem energia dentro de 
diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No caso das propostas que possuem 
objetivos de desenvolvimento sustentável foram apresentadas as considerações de diferentes atores 
sociais, como por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas e a Organização Não 
Governamental (ONG) Save The Children. De forma geral os atores sociais citaram garantir o 
acesso universal a sistemas modernos de energia, dobrar a taxa global de melhoria em eficiência 
energética e a duplicação das energias renováveis no cenário energético global como medidas 
fundamentais para atingir o objetivo. Os defensores do agrupamento de energia dentro de 
diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acreditam que agregar energia com outros 
objetivos acarretaria na redução do número de objetivos e metas, mas seria possível trabalhar com 
objetivos diversos escopos conjuntamente. A ideia é associar energia com outros fatores de 
desenvolvimento, por exemplo, especialistas da área de saúde da Organização Mundial de Saúde 
propuseram indicadores para as metas de energia, incluindo exposições à poluição do ar, bem como 
o acesso a fontes modernas de energia nas unidades de saúde. Além disso, a ONU-Energia está 
preparando uma análise sobre as possíveis opções para a energia, objetivo / metas / indicadores 
como insumo para o processo em curso de discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável, incluindo um potencial objetivo global de garantir energia sustentável para todos, com 
uma série de possíveis metas / indicadores, incluindo o acesso universal, eficiência energética, 
energia renovável, entre outros. 

 Como citado anteriormente, assim como as consultas globais sobre a energia que culminou 
na reunião sobre energia Oslo na agenda de desenvolvimento pós-2015, esta emergindo a 
necessidade dessa energia ser integrada no novo desenvolvimento da agenda 20. A energia é um 
facilitador para o desenvolvimento e é transversal na natureza. Assim poderia ser incorporada em 
outros objetivos como, por exemplo, segurança alimentar e nutricional, a água, modos de vida e 
saúde, através de metas e / ou indicadores. 

 A integração na pesquisa ajudaria a abordagem silo, que é identificada como uma lacuna 
na implementação do OMD. Um exemplo é dentro da produtividade de alimentos, nele pode haver 
no indicador de relação entre a energia e a intensidade energética dos sistemas de produção e 
distribuição de alimentos. Da mesma forma, a meta de eficiência que poderia incluir a eficiência 
energética do sector da água ou a eficiência da água na produção de energia como possíveis 
indicadores. 

 Fogões eficientes e combustíveis para cozinhar e tecnologias para as necessidades 
domésticas ajudaria a melhorar as possibilidades de saúde e geração de renda das mulheres e bem-
estar das suas famílias, bem como liberando o tempo das mulheres para outras atividades. Desenhar 
um esquema SDG (Sustainable Development Goals) cujo objetivos, metas e indicadores de 
responder significativamente a múltiplos desafios, englobam 3 características, a primeira é as fortes 
ligações entre eles energia e outras metas de desenvolvimento sustentável; a segunda é o 
desenvolvimento socioeconômico de Decoupling21 de escalada utilização de recursos, a 
dependência de combustíveis fósseis e da degradação ambiental; e a terceira e ultima é o 
acompanhamento Científico, embora sugestão de formulação de uma possível "Energia SDG" 
variam em palavras exatas. 

Alguns elementos surgiram como importantes nos processos que moldam a energia na agenda 
pós-2015. A universalidade; Integração e vinculo de abordagem onde a Energia é necessita de uma 
abordagem centrada nas pessoas e orientada para o ecossistema, entre países e setores; Flexibilidade 
e adaptabilidade às condições locais que é o investimento em tecnologias de energia renovável e 
eficiência energética são fundamentais para permitir o acesso a serviços energéticos modernos; A 
participação das partes interessadas, a segurança energética e governança onde a maior 
transparência e responsabilidade na tomada de decisões relacionadas com a energia e diversificação 
da matriz energética contribuirá para melhorar a segurança energética; Prestação de contas e 
acompanhamento onde há uma prestação de contas e acompanhamento de estrutura para dar 
suporte a qualquer potencial futura de incorporação de energia para o quadro pós-2015; 
Desenvolver capacidades e uma base de conhecimento que é a construção de capacidades e 
promoção de uma base de conhecimento local para aproveitar os recursos disponíveis de energias 
renováveis, promovendo a inovação local e aumento do conhecimento científico adaptado a 
diferentes contextos e necessidades; Tecnologia apoio à R&D deve ser substancialmente 
aumentada para impulsionar a inovação tecnológica e reduzir o custo de tecnologias eficientes e 
limpas de energia; Modelos de Negócios  que é o desenvolvimento de critérios de sustentabilidade 
e redução de custos para a certificação de sustentabilidade dos produtos energéticos são questões 
críticas para resolver; e por fim o financiamento do desenvolvimento, do comércio e da capacidade 
onde o acesso a produtos financeiros tradicionais comerciais e serviços para os investimentos em 
energia limpa devem ser feitos mais facilmente disponíveis nos países em desenvolvimento 
especialmente para mulheres empresárias e iniciativas de parcerias relevantes, tais como pró-pobres 
parcerias público-privadas 

 Por fim, os investimentos globais existentes nas áreas abrangidas pelas três objetivos da 
SE4All foi estimada em cerca de US $ 400 bilhões em 2010. E os investimentos anuais adicionais 
necessários para atingir esses objetivos estima-se que pelo menos US $ 600 a $ 800 bilhões. 
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SITUAÇÃO NA AGENDA DE OITO OBJETIVOS DO MILÊNIO ATÉ 2015 NO MUNICÍPIO 

 

ACABAR COM A FOME E A MISÉRIA 

 

Gráfico 1: Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência – 2000/2010. 

 

 

 Gráfico 2: Percentual da Meta 1 alcançado, 2000-2010. 
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Gráfico 3: Percentual da renda aproriada pelos 20% mais pobres e 20% mais ricosda população – 
1991/2000/2010. 

 

 

Gráfico 4: Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas – 1999-2013. 
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Gráfico 5: Percentual alcançado na Meta 2 1999-2013. 

 

 

 

OFERECER EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE PARA 

TODOS 

 

Gráfico 6: Taxa de frequência liquida no ensino fundamental e médio – 1991/2000/2010. 
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Gráfico 7: Taxa de conclusão no ensino fundamental e médio – 1991/2000/2010. 

 

 

Gráfico 8: Percentual da Meta 3 alcançado 2010. 
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Gráfico 9: Distorção idade-série no ensino fundamental e médio – 1999/2006/2013. 

 

 

 

Gráfico 10: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB – 2005/2007/2009/2011/2013. 
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PROMOVER A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS E A 

AUTONOMIA DAS MULHERES 

 

Gráfico 11: Percentual da população de 18 a 24 anos, segundo o nível de instrução e sexo – 2010. 

 

 

Gráfico 12: Percentual alcançado Meta 4 2010. 
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Gráfico 13: Percentual do rendimento feminino em relação ao masculino segundo ocupação formal e escolarização – 
2002/2013. 

 

 

Gráfico 14: Percentual de vereadores eleitos, segundo o gênero – 2000/2004/2008/2012. 
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REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL 

 

 

 

 

Gráfico 15: Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos – 1995 – 2012. 

 

 

Gráfico 16: Percentual alcançado na Meta 5 – 1995- 2012. 
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Gráfico 18: Taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos – 1996 – 2012. 

 

 

MELHORAR A SAÚDE DAS GESTANTES 

 

 

Gráfico 18: Taxa de mortalidade materna a cada 100 mil nascidos vivos – 1996 – 2012. 



 

271 

 

 

 

Gráfico 19: Percentual alcançado na Meta 6 – 1996-2012. 

 

 

Gráfico 20: Percentual de crianças nascidas vivas por número de consultas pré-natais – 2001/2012. 

 

 



 

272 

 

 

Gráfico 21: Proporção de crianças nascidas vivas por tipo de parto – 2001-2012. 

 

 

 

Gráfico 22: Percentual de crianças nascidas de mães adolescentes – 2001/2012. 
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Gráfico 23: Percentual da população feminina de 10 a 19 anos que são mães -2001/2012. 

 

 

COMBATER A AIDS, A MALÁRIA E OUTRAS DOENÇAS 

 

 

Gráfico 24: Número de casos de AIDS registrados por ano de diagnostico, segundo gênero – 1990-2012. 
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Gráfico 25: Situação da Meta 7.  

 

 

Gráfico 26: Número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos – 2001-2011. 
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Gráfico 27: Situação da Meta 8. 

 

GARANTIR QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO 

AMBIENTE 

 

 

Gráfico 28: Percentual de moradores urbanos com acesso a água ligada à rede de esgoto sanitário adequado – 
1991/2000/2010. 

 



 

276 

 

 

 

Gráfico 29: Percentual alcançado das Metas 10 e 11. 

 

Gráfico 30: Percentual de moradores urbanos com serviço de coleta de resíduos – 1991/2000/2010. 
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Gráfico 31: Proporção de moradores urbanos segundo a condição de ocupação – 1991/2000/2010. 

 

ESTABELECER PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

Gráfico 32: Proporção de moradoes comacesso a mircrocomputador e internet – 2010. 
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Gráfico 33: Percentual dos trabalhadores formais com idade de 15 a 24 anos segundo as horas semanais 
trabalhadas – 2013. 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IDHM 

Será apresentado a situação do Município de Maricá no Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM). Este é uma medida composta de três indicadores de desenvolvimento humano, 
que são longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1, portanto quanto mais próximo do 
número 1, maior é o desenvolvimento. 

 

 

 

 

 1991 



 

279 

 

 

Gráfico 34. IDHM de Márica no ano de 1991. (FONTE:AtlasBrasil) 

 

 

 

 

 

 2000 
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Gráfico 35. IDHM de Maricá no ano de 2000. (FONTE: AtlasBrasil) 

 

 

 

 

 2010 
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Gráfico 36. IDHM de Maricá no de 2010. (FONTE: AtlasBrasil) 

 

Observa-se que nos três anos analisados, 1991, 2000 e 2010, o indicador que mais se aproximou 
do 1, foi o de longevidade. Entretanto, o indicador que mais obteve crescimento foi “IDHM 
Educação” com um crescimento de 0,379, no ano de 1991 a 2010. 
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SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIDADES@ -  

 

Pirâmide etária por gênero comparativa do município, estado e do país.  
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DIMENSÃO FATORES CRÍTICOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL APLICADAS AO CONTEXTO NACIONAL 

E MUNICIPAL 

 

PROJETOS DE LEI NO SENADO FEDERAL E NA CÂMARA FEDERAL NO TEMA ESPECÍFICO 

 Serão apresentados alguns Projetos de Lei existentes no Senado Federal e na Câmara Federal, 
relacionados ao Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 
à energia, para todos. 

 Câmara Federal: 

Número e 

Ano 

Autor Ementa 

PL 6444/2013 

 

Antônio Roberto - 

PV/MG 

Obriga que as novas edificações urbanas financiadas com recursos da União, ou 

por ela administrados, incorporem sistema de geração de energia elétrica a partir 

da fonte solar e sistema de reaproveitamento de água 

PL 

2117/2011 

 

Penna - PV/SP Dispõe sobre a criação do Plano de Desenvolvimento Energético Integrado e do 

Fundo de Energia Alternativa. 

PL 

7601/2014  

 

Sarney Filho - PV/MA Dispõe sobre a isenção da cobrança de tarifa de energia elétrica dos municípios, 

nos casos em que menciona e dá outras providências. 

Municípios com até 60.000 (sessenta mil habitantes). 

PL 

6453/2013  

 

Mendonça Filho - 

DEM/PE 

Trata dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública. 

http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=525549
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=525549
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530204
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=520939
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530105
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530105
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Tabela 2. Projetos de Lei da Câmara Federal 

 Senado Federal: 

Número e Ano Autor Ementa 

PLS Nº 379 de 2008 SENADOR - Renato Casagrande Dispõe sobre incentivo à exploração e 
implantação de centrais de geração a partir de fonte 
eólica e dá outras providências. 

PLS Nº 573 de 1999 SENADOR - José Jorge Altera dispositivos da Lei nº 9427, de 26 de 
dezembro de 1996, que "Institui a Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
disciplina o regime das concessões de serviços 
públicos de energia elétrica e dá outras 
providências". 

PLS Nº 237 de 2005  
SENADOR - Rodolpho Tourinho 

 

Altera a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, para submeter os serviços de geração, 
transmissão e distribuição de energia ao regime 
cumulativo da contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS). 

PLS Nº 317 de 2013 SENADOR - Ataídes Oliveira Isenta do Imposto sobre a Importação os 
equipamentos e componentes de geração elétrica de 
fonte solar. 

PLS Nº 105 de 2010 SENADOR - Renato Casagrande Cria o Conselho Nacional de Consumidores 
das Prestadoras de Serviços Públicos de 
Distribuição de Energia Elétrica 
(CONACON) e dá outras providências. 

Tabela 3. Projetos de Lei do Senado Federal 

Pode-se perceber que existem Projetos de Lei relacionados ao objetivo estudado, em sua 
maioria destinados ao incentivo de fontes de energia elétrica alternativas e com um datação 
considerada recente.  

 

PL 

5823/2013  

 

Geraldo Resende - 

PMDB/MS 

Estabelece incentivo à geração de energia elétrica a partir da fonte solar, altera a 

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e dá outras providências. 

http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=521466
http://www.camara.gov.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=521466
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POLÍTICAS NACIONAIS IMPLEMENTADAS NA AGENDA 21 BRASILEIRA NO TEMA 

ESPECÍFICO 

 De acordo com as políticas nacionais implementadas na Agenda 21 Brasileira, foram 
selecionados  todos os aspectos que abordavam temas em relação ao Objetivo 7. Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos e apresentados a seguir. 

 Através do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL há uma 
importante convergência entre os setores público e privado visando a eco-eficiência. O PROCEL, 
com ações diretas junto aos setores da indústria, de edificações, de saneamento ambiental, de 
educação, de iluminação pública,residencial, de gestão energética municipal,etiquetagem, incluindo 
o Selo PROCEL, dentre outros, possibilitou, entre 1985 e 2007, economia setoriais relacionados à 
redução das emissões e proteção à biodiversidade, e a ampliação das certificações baseadas em 
princípios e critérios socioambientais. 

 Na última década a indústria sucroalcooleira superou o setor hidrelétrico e se consolidou 
como principal fonte de energia renovável. A partir de 2003, com o lançamento dos veículos de 
tecnologia bicombustível (flex-fuel) na frota veicular brasileira, a cadeia produtiva fortaleceu-se de 
forma expressiva. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) introduziu o 
combustível na matriz energética brasileira, tendo seu lançamento oficial em dezembro de 2004. 
Dessa forma, o PNPB institucionalizou a base normativa para a produção e comercialização do 
biodiesel no País, envolvendo a definição do modelo tributário para este novo combustível e o 
desenvolvimento de mecanismos para inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva do 
biodiesel, identificado pelo Selo Combustível Social.  

 A criação do Plano Nacional de Agroenergia (2005), que estabeleceu as diretrizes para a 
pesquisa e inovação tecnológica em agroenergia, foi fator importante para que o setor alcançasse 
esse bom nível de desenvolvimento. Decisiva foi também a criação, em 2008, do Programa 
Desenvolvimento da Agroenergia e sua inclusão no Plano Plurianual 2008-2011 como instrumento 
para promover a integração dos esforços das diferentes áreas de governo ligadas ao tema. Para 
garantir a sustentabilidade da expansão das cadeias produtivas agroenergéticas, foram realizados o 
Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE Cana) e da Palma e o Zoneamento Agrícola 
de Risco Climático para diversas culturas oleaginosas, bem como para o eucalipto, principal 
alternativa de produção de carvão vegetal e lenha. 

 Para o setor de energia, foi criado também o Programa de Desenvolvimento Tecnológico 
do Biodiesel, que contribuiu para a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira. Ao mesmo 
tempo, foram ampliados os esforços de pesquisa e desenvolvimento da cadeia produtiva do 
bioetanol, com o objetivo de manter a liderança do Brasil no mercado global de biocombustíveis, 
tendo como marcos a criação do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 
(CTBE), e a formação da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro 
(Ridesa). As pesquisas sobre outras energias renováveis, como eólica, solar e hidráulica, também 
receberam apoio oficial. 

 

 

PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO PPA 2011-2015 NO TEMA ESPECÍFICO 

De acordo com o PPA (Plano Plurianual 2011-2015), foi identificado o programa que 
apresenta objetivos e metas em relação ao Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia, para todos.  

 Código e Título do Programa: 2033 - Energia Elétrica 
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 Indicadores: 

• Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica – unidade: MW 

• Capacidade instalada de geração – Hidráulica – unidade: MW 

• Capacidade instalada de geração – Renováveis – unidade: MW 

• Capacidade instalada de geração – Termelétricas – unidade: MW 

• DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade consumidora – unidade: hora por 
ano 

• FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade consumidora – unidade: unidade 
por ano 

• Rede Básica do SIN - linhas de transmissão – unidade: km 

• Rede Básica do SIN – transformação – unidade: MVA 

• Tarifa Média de Fornecimento de Energia Elétrica – unidade: R$/MWh 

• Taxa de importação de energia elétrica – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Biomassa – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica - Carvão Mineral – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Eólica – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Gás – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Hidráulica – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Petróleo – unidade: % 

• Taxa de participação das fontes primárias na matriz elétrica – Urânio – unidade: % 

• Taxa de universalização do acesso à energia elétrica – unidade: % 

 Valores Globais orçados para o Programa para o período do PPA: 

 R$ 169.955.881 

OBJETIVO: 0034 - Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para 
orientar o desenvolvimento do setor. 

 Metas 2012-2015: 

 · Inventariar o equivalente a 8.240 MW de capacidade de geração hidrelétrica. 

 Realizar e aprovar Estudos de Viabilidade de usinas hidrelétricas com potencial total da 
ordem de 15.365 MW 

 Viabilizar e projetar 1.100 MW de capacidade de geração a partir de biomassa 
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 Viabilizar e projetar 4.000 MW de capacidade de geração a partir de fonte eólica 

 Viabilizar e projetar 4 usinas termonucleares 

Iniciativas: 

 001O - Acompanhamento, avaliação e revisão das concessões do setor elétrico 

  001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

  001R - Realização de Leilões de Energia Elétrica 

 

OBJETIVO: 0019 - Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir da fonte 
hídrica 

com modicidade tarifária. 

 Metas 2012-2015: 

 Adicionar 10.326 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir da 
fonte hídrica (UHEs, PCHs e CGHs) 

Iniciativas:  

 0001 - Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (PR) 

 0002 - Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte (PA) · 

  0004 - Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira dos Patos (PA) · 

  0005 - Implantação da Usina Hidrelétrica Colider (MT) · 

  0007 - Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito (MA/TO) · 

  0008 - Implantação da Usina Hidrelétrica Garabi (RS) · 

  0009 - Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga (RS/SC) · 

  000A - Implantação da Usina Hidrelétrica Jamanxim (PA) · 

  000B - Implantação da Usina Hidrelétrica Jatobá (PA) · 

  000C - Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau (RO) · 

  000D - Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá (MA/PA/TO) · 

  000E - Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá (PR) · 

  000F - Implantação da Usina Hidrelétrica Panambi (RS) · 

  000H - Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (RO) · 
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  000I - Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio Jari (AP/PA) · 

  000J - Implantação da Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós (PA) · 

  000K - Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel (MT/PA) · 

  000L - Implantação da Usina Hidrelétrica Serra Quebrada (MA/TO) · 

  000M - Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício (MG/RJ) · 

  000N - Implantação da Usina Hidrelétrica Sinop (MT) · 

  000O - Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara (RO) · 

  000P - Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires (MT/PA) · 

  000Q - Implantação de Centrais Geradoras Hidrelétricas · 

  000R - Implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas · 

  000S - Implantação de Usinas Hidrelétricas · 

  04A9 - Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha (GO/MG) 

 

OBJETIVO: 0025 - Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir de fontes 

alternativas e renováveis. 

Metas 2012-2015: 

 Adicionar 1.395 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de 
fonte térmica a biomassa. 

 Adicionar 3.680 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir da 
fonte eólica. 

Iniciativas: 

 000X - Implantação de Parques Eólicos · 

 000Y - Implantação de Plantas para Geração de Energia Elétrica a partir de Outras Fontes 
Alternativas · 

 ·000Z - Implantação de usinas termelétricas a biomassa 

 

OBJETIVO: 0023 - Utilizar as fontes térmicas para geração de energia elétrica, contribuindo 
para o equilíbrio, complementaridade e diversificação da matriz elétrica. 

 Metas 2012-2015: 
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 Adicionar 9.338 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas 

Iniciativas: 

 000T - Implantação da Usina Termelétrica Porto de Pecém II (CE) · 

  000U - Implantação da Usina Termonuclear Angra III (RJ) · 

  000V - Implantação de Nova Usina Termelétrica em Candiota (RS) · 

  04A5 - Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) · 

  000W - Implantação de Usinas Termelétricas · 

  04EQ - Implantação da Usina Termelétrica Mauá 3 em Manaus (AM) 

 

OBJETIVO: 0036 - Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN), para o pleno atendimento 
ao mercado, para a integração dos novos empreendimentos de geração de energia elétrica e para a 
extensão a todas capitais brasileiras. 

 Metas 2012-2015: 

 Implantar 17.650 km de novas linhas de transmissão para integração de novas usinas e 
novos mercados, e promover a integração energética entre as regiões do País. 

 Implantar 22.000 MVA em novas subestações de transformação para elevar a capacidade 
de atendimento ao mercado de energia elétrica pelo SIN. 

Iniciativas: 

 0020 - Implantação da Interligação Manaus - Boa Vista (AM/RR) · 

  0023 - Implantação da Interligação Tucuruí - Macapá - Manaus (AM/AP/PA) · 

  0027 - Implantação de Linhas de Transmissão e Subestações · 

  0028 - Implantação do Sistema de Integração das Usinas do Madeira 
(GO/MG/MT/RO/SP)  

  0029 - Implantação do Sistema de Integração das Usinas do Tapajós (GO/MT/PA/SP) 
· 

  002A - Implantação do Sistema de Integração das Usinas do Teles Pires (GO/MT/SP) · 

  002B - Implantação do Sistema de Integração do Complexo Belo Monte 
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OBJETIVO: 0037 - Implementar os reforços e as melhorias necessárias às instalações de 
geração e transmissão, adequando-as às necessidades de atendimento ao mercado, conforme 
planejamento da expansão e da operação do sistema. 

 Metas 2012-2015: 

 Adicionar 5.100 MVA de capacidade de transformação às subestações existentes no 
Sistema Interligado Nacional. 

 Adicionar 600 MW de capacidade de geração nas usinas existentes no Sistema Interligado 
Nacional. 

 Revitalizar/recapacitar 2.400 km de linhas de transmissão existentes no Sistema 
Interligado Nacional. 

Iniciativas: 

 002C - Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica das usinas em operação 

  002D - Implantação de reforços e melhorias do sistema de transmissão e subestações · 

  04DJ - Ampliação da capacidade de geração de energia elétrica da Usina Hidrelétrica Luiz 
Gonzaga em Itaparica(BA) 

 

OBJETIVO: 0437 - Promover a manutenção das instalações de geração e de transmissão de 
energia elétrica, visando a confiabilidade e a segurança do sistema. 

 Metas 2012-2015: 

 Promover manutenção em 7.100 MW das instalações de geração do Sistema Elétrico 
Brasileiro. 

 Promover manutenção em 8.000 km das instalações de transmissão do Sistema Elétrico 
Brasileiro. 

Iniciativas: 

 01G1 - Manutenção do parque gerador de energia 

 01G2 - Manutenção do sistema de transmissão 

 

OBJETIVO: 0436 - Ampliar, reforçar e manter os sistemas de distribuição de energia elétrica, 
incluindo a geração nos sistemas isolados. 

 Metas 2012-2015: 

 Acréscimo de 1.050 km de redes de distribuição de energia elétrica 

 Acréscimo de 150 MW de capacidade instalada de geração de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados · 
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 Redução do índice de perdas técnicas e comerciais de distribuição em 1,25 pontos 
absolutos ·Iniciativas: 

 01FS - Ampliar, manter e reforçar as redes de distribuição de energia elétrica 

 01FU - Prover a geração de energia elétrica necessária aos Sistemas Isolados · 

 01FW - Regularização de ligações de energia elétrica 

OBJETIVO: 0045 - Universalizar o acesso à energia elétrica. 

 Metas 2012-2015: 

 Atender 495.000 domicílios rurais com energia elétrica pelo Programa Luz para Todos · 

 Atender integralmente a população assistida pelo Programa Brasil Sem Miséria, através do 
Luz para Todos e da Universalização. 

 Iniciativas: 

 0035 - Ampliação do Acesso à Energia Elétrica na Área Rural (Luz para Todos) · 

 0036 - Coordenação das providências para o cumprimento das metas de universalização 
do acesso à energia elétrica 

 0037 - Fomentar ações de desenvolvimento social e geração de emprego e renda e o uso 
eficiente, racional e produtivo da energia elétrica. 

 0039 - Implantação de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e sistemas de geração 
descentralizada com redes associadas ou individuais. 

 003A - Monitoramento dos atendimentos às populações prioritárias do Programa Luz para 
Todos e das ações de impacto social junto à população atendida. 

 

OBJETIVO: 0047 - Aprimorar a qualidade do fornecimento e zelar pela modicidade dos 
preços dos serviços de energia elétrica para a sociedade. 

 Metas 2012-2015: 

 Reduzir DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) para 14 
horas/ano. 

 Reduzir FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) para 10 
vezes/ano. 

Iniciativas: 

 003O - Implementação de inovações e atualizações no sistema elétrico visando a sua 
compatibilização tecnológica. 

 003Q - Regulação do Setor Elétrico 
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OBJETIVO: 0029 - Monitorar, acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a 
segurança do suprimento eletroenergético, os processos de comercialização e a implementação da 
política tarifária em todo o território nacional. 

 Metas 2012-2015: 

 Avaliar e emitir mensalmente informativos tarifários de Energia Elétrica. 

 Monitorar anualmente a execução de 250 novos empreendimentos de geração de energia 
elétrica em construção no País. 

 Monitorar anualmente a execução de 270 novos empreendimentos de transmissão de 
energia elétrica em construção no País. 

 Realizar inspeção técnica em campo em 180 usinas em construção 

Iniciativas: 

 0010 - Coordenar as ações de integração elétrica com os países vizinhos. 

 0014 - Monitorar a expansão e o desempenho dos sistemas elétricos em apoio ao Comitê 
de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE). 

 0015 - Monitorar as ações de comercialização de energia e da política tarifária 

 

OBJETIVO: 0048 - Estimular medidas de eficiência energética, que contribuam para a 
otimização da transmissão, da distribuição e do consumo de energia elétrica. 

 Metas 2012-2015: 

 Conservar 20.000 GWh do consumo de energia elétrica que ocorreria sem medidas de 
conservação. 

Iniciativas: 

 003U - Fortalecer as atividades de medição e verificação, com vistas a incorporar os 
resultados nos estudos de planejamento do setor elétrico. 

 003V - Incentivar a Substituição e Destinação de Equipamentos Obsoletos · 

 003W - Promover a Conscientização Sobre o Uso Eficiente de Energia Elétrica. 

 003X - Promover a sinergia entre os programas de eficiência energética existentes no Pais. 

 003Y - Promover estudos visando a regulamentação da Lei n.º 10.295/2001, 
acrescentando novos equipamentos a lista de indicadores e níveis mínimos de eficiência 
energética e promovendo melhorias naqueles já existentes. 
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OBJETIVO: 0439 - Pesquisar fontes e tecnologias para o desenvolvimento e inovação no setor 
de energia elétrica. 

 Metas 2012-2015: 

 Realizar pesquisas nas áreas de geração, de transmissão, de distribuição e utilização de 
energia elétrica 

Iniciativas: 

 Realização de pesquisas no setor elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES DA AGENDA 21 LOCAL PARA 

O TEMA ESPECÍFICO 

 

 Um dos principais empreendimentos da história da Petrobras, o Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (Comperj) deverá entrar em operação em 2013. Situado em Itaboraí, vai 
transformar o perfil socioeconômico de sua região de influência. Ciente da necessidade de 
estabelecer um relacionamento positivo com as comunidades sob influência direta de suas 
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operações, a Petrobras, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Ambiente 
do Estado do Rio de Janeiro e organizações da sociedade civil, desenvolveu uma metodologia para 
implementar a Agenda 21 Local nos municípios localizados no entorno do Comperj.  

 Dentre as propostas relacionadas ao tema distribuição de energia elétrica temos:  

 

 A tabela da página seguinte apresenta o resultado da consolidação das percepções de todos 
os que participaram da Fase de Construção Coletiva da Agenda 21 de Maricá, avaliando a situação 
do município em relação a cada um dos capítulos da Agenda 21 Global. 

Estágios da tabela: 

1 – Quase nada foi feito 

2 – Já existem ações encaminhadas 

3 – Já há alguns resultados 

4 – Estamos satisfeitos. 
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Tabela 4. Capítulos da Agenda 21 
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EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS, COM BASE NA PESQUISA MUNIC, DO IBGE 

 Buscou-se apresentar dados referentes à existência dos Instrumentos de Planejamento de 
Políticas Públicas no município de Maricá, por meio da pesquisa ao site do IBGE. 

 

 Plano diretor - existência Sim 

 O município está elaborando o Plano Diretor Não aplicável 

   

 Demais instrumentos: Sim 

     Legislação sobre zona e/ou área de 
interesse social - existência 

Sim, como parte integrante do 
Plano Diretor 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre zona e/ou área de 
interesse especial - existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2008 

     Lei de perímetro urbano - existência Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2009 

     Legislação sobre parcelamento do solo - 
existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2008 

     Legislação sobre zoneamento ou uso e 
ocupação do solo - existência 

Sim, com legislação específica 
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          Ano da lei 2008 

     Legislação sobre solo criado - existência Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 1979 

     Legislação sobre contribuição de melhoria 
- existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2008 

     Legislação sobre operação urbana 
consorciada - existência 

Não 

          Ano da lei Não aplicável 

     Legislação sobre estudo de impacto de 
vizinhança - existência 

Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 2008 

     Código de obras - existência Sim, com legislação específica 

          Ano da lei 1978 

 

 O município possui como instrumento de 
planejamento 

Sim 
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Tabela 5: Situação do Município segundo IBGE. 

     Plano Diretor que contemple a prevenção de 
enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou 
inundações bruscas 

Não 

     Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a 
prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou 
enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

     Lei específica que contemple a prevenção de 
enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou 
inundações bruscas 

Não 

     Plano Diretor que contemple a prevenção de 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas 

Não 

     Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a 
prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

Não 

     Lei específica que contemple a prevenção de 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas 

Não 

     Plano Municipal de Redução de Riscos Não 

     Carta geotécnica de aptidão à urbanização Sim 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o 
serviço de abastecimento de água 

Não 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o 
serviço de esgotamento sanitário 

Não 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o 
serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Não 

     Plano de Saneamento Básico contemplando o 
serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

Não 
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De acordo com a tabela 5, o município de Maricá apresentou resultados positivos, 
contemplando legsilações. Contudo, na tabela 6 os resultados foram negativos, pois não há Planos 
necessários para a saúde e para segurança da sociedade, por exemplo: o Plano de Saneamento 
Básico.  

 

RESUMO INFORMATIVO  

No presente relatório buscou-se uma formação de habilidades na análise dos âmbitos institucional, 
social, econômico e ambiental no Município de Maricá e a indicação de diretrizes em políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável local, apresentando-se a dimensão de formação 
“estudos e processos políticos e estratégicos”, o qual relaciona módulos dos conteúdos de Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.  Em seu objetivo geral é destacado a contribuição da 
experiência teórica e empírica e de um estudo de caso para a formação do discente em Ciência 
Ambiental, aprimorando-se a construção de um conhecimento em diretrizes de políticas públicas 
para o desenvolvimento territorial sustentável. Além disso, através das políticas públicas e o estudo 
da possibilidade de implementação das mesmas, este trabalho visa analisar os Objetivos da Agenda 
Global de Desenvolvimento aplicadas ao contexto do Município. Com isso, espera-se que o 
conhecimento gerado por meio deste trabalho possa ser difundido e entregue às Prefeituras 
Municipais, e contribuir também com instituições e organizações engajadas na causa. O objetivo 
da Agenda Global de Desenvolvimento estudado neste trabalho foi o número 7: Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos. Este objetivo foi analisado 
e estudado visando sua implementação no Município de Maricá. As fontes de pesquisa utilizadas 
para obtenção de dados e informações foram portais online como o site da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal, a Iniciativa da Agenda 21 Comperj, o IBGE e entre outros. 

 

CONCLUSÃO 

Resgatando-se a questão problema objeto de estudo de caso ‘O que as políticas públicas podem 
fazer para a implementação de objetivos e metas de desenvolvimento sustentável na agenda global 
pós-2015?’, o grupo avalia que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 - Assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos, estudado, de 
acordo com os dados coletados em fontes secundárias e primárias, apresenta os seguintes avanços 
e desafios ou limites, nas escalas global, nacional e municipal. 

ESCALA GLOBAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

Os Objetivos do Milênio definidos por todos os países na Conferência do Milênio da ONU, as 
metas incluem o combate à fome, fortalecimento da educação, proteção ao meio ambiente e ações 
de saúde. Os oito objetivos concretos e mensuráveis, subdividem-se em diferentes metas. 

Uma das metas prioritárias dos Objetivos do Milênio da ONU, a redução pela metade no número 
de pessoas que vivem em extrema pobreza, foi alcançada cinco anos antes do fim do prazo. Apesar 
disso, 1,2 bilhão de pessoas ainda viviam em extrema pobreza quando o último relatório de 
acompanhamento foi divulgado, no ano passado. 
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Foram atingidas também as metas de garantir a igualdade de gênero no acesso às escolas primárias 
e a de diminuir a incidência de novos casos de HIV. 

Apesar de avanços, não foram alcançadas metas como redução pela metade de pessoas que passam 
fome e de garantir que todas as crianças terminem o ensino fundamental. Também não foram 
atingidas metas específicas de redução da mortalidade infantil, da taxa de mortalidade materna e do 
número de pessoas sem acesso a esgotamento sanitário, entre outras. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Os Objetivos do Milênio ganharam grande apoio devido a sua simplicidade, objetividade e por 
conterem boas intenções. Desde sua elaboração, no entanto, foram alvo de diversas críticas. O 
próprio conceito de desenvolvimento, que está no cerne dos ODM, já foi questionado por 
representar, para alguns teóricos, uma imposição da cultura ocidental como um modelo universal. 

ESCALA NACIONAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS  

Sobre o PPA, é importante destacar que o alcance de cada meta proposta seria de grande lucro para 
o país. Isso porque essas metas visam otimizar de forma sustentável a energia. É importante 
também destacar que, as políticas nacionais implementadas na agenda 21 brasileira, como o 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, possibilitaram uma redução de emissão e 
proteção a biodiversidade, sendo baseados em princípios socioeconômicos. Além também do 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que incluiu a agricultura familiar na cadeia 
produtiva do biodiesel no país. 

DESAFIOS OU LIMITES 

Um dos desafios, tanto no PPA e na agenda 21 é conseguir não apoio necessário, mas sim o 
reconhecimento sobre o assunto por parte da população. O apoio pela federação é dado, talvez 
não da melhor forma, e do jeito que deveria ser, mas existe. Porém, com o desconhecimento desses 
projetos por parte da população, que com isso não pressiona o país, cada vez mais, projetos vão 
sendo esquecidos. E um problema maior ainda é que é possível ter acesso a todo material, porém 
a população não esta ciente e muitas vezes não esta interessada em saber sobre esses assunto, isso 
ocorre principalmente, por falta de estímulo por parte do governo. 

ESCALA MUNICIPAL 

AVANÇOS ALCANÇADOS 

O município de Maricá, estudado neste trabalho, apresentou grandes avanços em seu IDHM, 
conforme foi mostrado na parte “Situação do Município no IDHM”, variando de 0,520 em 1991 
até 0,765 em 2010. É importante destacar, também, a grande evolução do município no IDHM 
Educação, pois em 1991 o valor era de 0,313 chegando em 2010 a 0,692.  

Dos 40 capítulos existentes na Agenda 21 do município de Maricá, apenas 5 capítulos apresentam 
ações encaminhadas. As propostas relacionadas ao tema de distribuição de energia elétrica são 
relacionadas à infraestrutura, como: instalação de biodigestores nas comunidades rurais e menos 
favorecidas para a geração de energia elétrica a partir do biogás; cobrar da Ampla a melhoria da 
distribuição da rede elétrica, evitando picos de tensão e cortes de energia; e criar políticas de 
incentivo para implantação do sistema de captação de energia solar. 
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DESAFIOS OU LIMITES 

Dos itens que fazem parte do ODM, pouco foi alcançado em âmbito municipal. Representando 
desafios e limitações, os quais, o município não tem conseguido cumprir. O grupo gostaria de 
destacar como exemplo desta situação, o objetivo número 7, que trata de “Garantir qualidade de 
vida e respeito ao meio ambiente”, que possui como meta: “reduzir à metade, até 2015, a proporção 
da população sem acesso sustentável à água potável segura”, onde apenas 4,3 % foram alcançados 
desde o ano de 1991 até 2010. Ou seja, isto mostra o pouco investimento que vêm sendo realizado 
no município e o pouco resultado obtido ao longo dos anos.  

Nos aspectos estudados na Agenda 21 local, Maricá ainda possui muitos desafios em relação aos 
investimentos no cumprimento de seus capítulos, pois 35 dos itens apresentados indicam como 
estágio “quase nada foi feito”. O grupo ressalta a importância da fiscalização e investimento nas 
políticas públicas para a obtenção de resultados positivos no período pré-determinado.  

 

SÍNTESE EM RECOMENDAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
ESCALA NACIONAL E MUNICIPAL 

 

Em relação às políticas públicas a nível Nacional e Municipal, pode-se destacar a dificuldade e o 
pouco avanço que houve na implantação de medidas para o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável de número 7.  

Tanto em âmbito Nacional, quanto em âmbito Municipal, existem diversas ações e metas que 
podem contribuir com o ODM estudado em escala Nacional, por exemplo: o plano Plurianual 
2011-2015, em seu objetivo 0025, que visa aproveitar o potencial de energia elétrica a partir de 
fontes alternativas e renováveis, através da implantação de parques eólicos e de usinas termelétricas 
a biomassa. Já em escala Municipal, existem políticas de incentivos para a implantação do sistema 
de captação de energia solar.  

Existem, também, projetos de lei no Senado Federal e na Câmara Federal, como por exemplo o 
PL 6444/2013, que obriga as novas edificações financiadas com recursos da União, incorporem 
sistema de geração de energia elétrica a partir da fonte solar e sistema de reaproveitamento de água. 

 

 

 

 


