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RESUMO 
 
O indicador é uma ferramenta essencial para apontar as problemáticas existentes no 
crescimento do meio metropolitano. A partir de um indicador é possível identificar, através 
do tratamento estatístico das informações coletadas, as pressões exercidas em um 
determinado meio e, posteriormente, planejar ações e respostas para os existentes, ou 
futuros, impactos. Desta forma, é de suma importância entender "para quê" e "como" 
construí-los. O desafio dessa criação se dá pela dificuldade em elaborar indicadores 
relevantes, confiáveis, acessíveis, adaptativos e principalmente abrangentes, visto que essa 
última característica é fundamental para "fotografar" o desenvolvimento das metrópoles, 
pois um bom indicador necessita alcançar as dimensões econômicas, sociais, ambientais, 
culturais, institucionais e geográficas do objeto de estudo. É necessário englobar essas 
dimensões, pois não é possível analisar o avanço de uma região ao desenvolvimento 
sustentável sem apontar o que a compõe. Muitos índices de sustentabilidade levam em 
considerações apenas uma das dimensões ditas anteriormente, em muitos casos apenas o 
aspecto econômico, tornando-o uma ferramenta incompleta, na qual não é capaz de 
mensurar o progresso a sustentabilidade. O conjunto de indicadores constitui um sistema 
interligado de informações que se denomina índice, sendo este capaz de demonstrar aos 
responsáveis por decisões e ao público em geral o status de “cidade sustentável”. Desta 

forma, a necessidade de ser claro e objetivo é indubitável. Atualmente existem diversos 
índices de desenvolvimento que incorporam mais ou menos a dimensão ambiental e 
urbana, como por exemplo, a Pegada Ecológica, o Painel de Sustentabilidade, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDM) e mesmo o Produto Interno Bruto (PIB). Assim, a partir 
de revisão metodológica, este trabalho visa identificar as principais dificuldades 
encontradas na construção de indicadores ambientais que possam ser dimensionados para 
mensurar a qualidade ambiental urbana, assim como fazer comparações com os índices de 
desenvolvimento mencionados anteriormente, com o objetivo de apontar seus pontos fortes 
e suas fragilidades metodológicas, e por fim, destacar a importância do uso de indicadores 
no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares na área de Avaliação de Impactos 
Ambientais. 



1  INTRODUÇÃO 
 
Segundo a United Nations Human Settlements Programme (2012) cidades sustentáveis 
tendem a serem mais produtivas, competitivas, inovadoras e prósperas. São capazes de ter 
um equilíbrio entre a economia e o meio ambiente, e são locais onde se encontra a 
satisfação e a felicidade ligadas diretamente com o bem estar individual e coletivo. 
 
Fugir do caos e ser sustentável é uma meta de várias cidades de países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, porém está longe de ser uma tarefa simples. Alcançar o sustentável 
envolve diversas dimensões e pontos que muitas vezes são ignorados no dia-a-dia. 
 
Não é possível falar de sustentabilidade em locais que predominam a miséria, a fome e a 
desigualdade. O desenvolvimento precisa estar caminhando em conjunto com políticas 
públicas eficientes, preservação dos recursos naturais, igualdade social, bem-estar, fluxo 
econômico, entre outras questões essenciais. 
 
Identificar essas deficiências no contexto urbano e planejar ações para reverter essas 
situações, pode ser considerada uma das maiores dificuldades atuais. Para isso, são 
necessárias ferramentas eficazes e objetivas com o intuito de auxiliar o poder público e 
conscientizar a população sobre os problemas metropolitanos. 
 
A palavra “indicador” vem do termo latim indicare, que significa apontar, divulgar 
(HAMMOND, et. al. 1995), ou seja, os indicadores são capazes de mostrar e orientar 
aspectos de certa realidade. Assim, podem ser considerados como uma ferramenta capaz de 
“fotografar” o status de sustentabilidade do local. 
 
O primeiro entrave enfrentado no desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade é a 
pluralidade encontrada na literatura sobre o termo “desenvolvimento sustentável” e as 

diferentes correntes de sustentabilidade econômica: sustentabilidade fraca (geralmente 
defendida pela economia neoclássica, justifica as perdas ecológicas com os ganhos 
econômicos e seus indicadores têm caráter monetário) e sustentabilidade forte (defendida 
pela economia ecológica, afirma que as perdas ecológicas não podem ser justificadas pelos 
ganhos econômicos e seus indicadores são mensurados fisicamente). 
 
Com isso, o presente trabalho baseou-se na ideia de que o desenvolvimento sustentável 
leva em consideração o desenvolvimento em pelo menos três dimensões: econômica, social 
e ambiental, e tem como objetivo discorrer sobre os indicadores como ferramenta de 
sustentabilidade urbana, apontando as principais dificuldades na sua aplicação e 
desenvolvimento. Para isso, foram identificados quatro indicadores que são amplamente 
utilizados, e a partir de uma análise metodológica foram destacados seus pontos fortes e 
suas fraquezas, com o intuito de considerar sua aplicabilidade nas regiões metropolitanas. 
 
 
2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE URBANA 
 
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), entre 2007 e 2050, a população 
urbana registrará um aumento da envergadura de 3,1 bilhões de pessoas. Na América 
Latina registra-se que: “75% da população vive em áreas urbanas, o que, em números 

absolutos, se traduz em 375 milhões dos 500 milhões de habitantes da região” (CIDADES 

SUSTENTÁVEIS, 2015). Dos quais, frisa-se, 120 milhões encontram-se abaixo da linha 



de pobreza.  
 
A busca constante pela melhoria da qualidade de vida em meios urbanos impulsionou 
diversas iniciativas para mensurar o desenvolvimento das metrópoles. O modo acelerado 
como se deu a urbanização nas cidades, por si só, pode ser considerado insustentável. A 
falta de planejamento nesse processo está diretamente ligada com a deteriorização dos 
recursos naturais e com a vulnerabilidade social da população urbana.  
 
De acordo com o Department of Economic and Social Affairs (2012) um bilhão de pessoas 
já vivem em assentamentos precários, ou seja, sem infraestrutura e sem acesso aos serviços 
básicos necessários. Se ações não forem tomadas, em 2050 pode haver três bilhões de 
pessoas habitando favelas.   
 
Com a preocupação global de mudar esse cenário, os indicadores tornaram-se ferramentas 
indispensáveis para orientar, avaliar e monitorar o desempenho das cidades rumo ao 
sustentável. Para isso, é necessário observar a complexidade do meio urbano e englobar as 
diversas dimensões e especificidades que o compõe.  
 
É nesse ponto que está o maior desafio, elaborar um indicador capaz de apontar as 
principais fragilidades nos contrastes de uma sociedade.  Para isso, os indicadores precisam 
ser flexíveis e adaptativos para identificar os problemas em diferentes cidades, abrangentes 
para analisar no mínimo as três dimensões básicas (econômica, social e ambiental), 
acessíveis ao público geral e aos tomadores de decisão, e confiáveis, transmitindo uma 
informação correta.  
 
Existem diversos indicadores que são utilizados para obter informações sobre o meio 
urbano, destacam-se: Pegada Ecológica, Painel de Sustentabilidade, Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH e até mesmo o Produto Interno Bruto. Esses quatro 
índices são abordados no presente trabalho destacando seus pontos positivos, fragilidades, 
e sua aplicabilidade no contexto urbano.  
 
2. 1 Pegada Ecológica 
 
The Ecological Footprint Method é uma importante ferramenta proposta em 1996 para 
mensurar a sustentabilidade a partir do conceito da capacidade de carga. Segundo os 
autores, Wackernagel e Ress (p. 9, 1996), “ecological footprinting also estimates how 
much we have to reduce our comsumption, improve our technology or change our 
behavior to achieve sustainability”.  
 
A pegada ecológica (PE) é a área ecologicamente produtiva necessária para produzir os 
bens de consumo de uma população e assimilar os resíduos que são gerados 
(WACKERNAGELE; RESS, 1996). O cálculo da pegada ecológica é relativamente 
simples, tem um grande campo de aplicação, do individual ao global, porém o indicador 
peca em diversos aspectos. 
 
Como indicador ambiental, ele cumpre seu papel e gera impacto na população, 
conseguindo uma reflexão sobre o comportamento e o consumo tanto individual quanto 
global, porém não consegue evoluir além deste papel de promover meditação. 
 



A sustentabilidade para a pegada ecológica se limita a dimensão ambiental, ignorando 
outras dimensões importantes para o desenvolvimento de uma nação, como a social e a 
econômica. Outro ponto importante é que países com áreas pequenas, segundo a PE, não 
podem ser sustentáveis (VAN DEN BERGH; VERBRUGGEN, 1999).  
 
Segundo Van Bellen (2002) o excesso de dimensões em um índice pode comprometer a 
confiabilidade dos dados, porém em casos como o da pegada ecológica, que aborda 
somente um escopo sua relevância é limitada. Ainda segundo o autor, a ferramenta não 
trabalha com indicadores intermediários, os dados tratados estatisticamente já se 
transformam em índices gerais. 
 
Utilizar a pegada ecológica para apontar problemas no meio urbano seria algo totalmente 
incompleto, pois muitos pontos essenciais seriam ignorados. Nesse caso, o uso de 
indicadores mais abrangentes traduziria uma informação mais coerente e objetiva, 
auxiliando o poder público na tomada de decisão e informando a população.  
 
2.2 Painel de Sustentabilidade 
 
O Dashboard of Sustainability ou Painel de Sustentabilidade é uma ferramenta proposta 
em 1999 pelo International Institute for Sustainable Development (IISD), na qual, abrange 
todas as dimensões básicas recomendadas pela ONU (social, econômica, ambiental e 
institucional).  
 
A ferramenta possui um visual extremamente chamativo, utilizando a metáfora do painel 
de um carro. Nisso, as dimensões possuem uma escala de cores, desde o vermelho (crítico) 
ou verde (sustentável), como mostra a figura 1.  
 
 

 
 

Fig. 1 Representação visual do PS. 
Fonte: Louette, 2009. 

 
Segundo Van Bellen (p. 124, 2002): 
 

“Em cada um dos mostradores existe um espaço para um indicador 

luminoso. Uma vez que um indicador individual ultrapasse um 
valor considerado crítico, ou apresente uma taxa de mudança muito 
rápida, estas luzes devem disparar, procurando chamar a atenção 
para este indicador.” 



 
Essa ferramenta dispõe de uma vasta quantidade de indicadores, que possuem o mesmo 
peso e são agregados. A maior dificuldade nisso é chegar ao resultado confiável, pois um 
indicador altamente agregado pode traduzir uma informação falsa e tornar a busca por 
soluções específicas mais difíceis, além de mascarar algumas informações. 
 
Scipioni (et. al. 2009) diz que essa ferramenta permite uma análise ambiental, social e 
econômica no meio urbano, sendo essas análises significativas, sensíveis e comparáveis em 
longo prazo. Ainda segundo os autores, se forem utilizados indicadores claros e concisos o 
PS ajuda na compreensão de problemas complexos. 
 
Assim, para utilizar o Painel de Sustentabilidade nas cidades é indispensável adaptar os 
indicadores para suas realidades, respeitando as peculiaridades e necessidades. 
Respeitando isso, o PS se torna uma poderosa ferramenta para identificar problemas nas 
regiões metropolitanas. 
 
2.3 Produto Interno Bruto – PIB 
 
O indicador GPD (Gross Domestic Product), ou no Brasil, PIB (Produto Interno Bruto) por 
anos foi considerado como uma forma de apontar a qualidade de vida de uma população a 
partir da sua produção de bens e serviços. Nos cálculos, essa produção é dividida para cada 
pessoa e então se têm o Produto Interno Bruto per capita de cada país.  
 
O PIB utiliza um único indicador e sua informação é obtida a partir da Equação (1). 
 
 

 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼𝑉 + 𝐺 + 𝐸 − 𝐼𝑀      (1) 
 
Onde:  
C: consumo  
IV: investimentos  
G: gastos governamentais 
E: exportações 
IM: importações. 
 
Um dos indicadores mais utilizados da atividade econômica, o PIB não é utilizado para 
medir progresso, bem-estar ou qualidade de vida, mas somente para calcular o crescimento 
econômico, utilizando transações que possam ser medidas em valores monetários (FEIJÓ, 
VALENTE, CARVALHO, 2012). 
 
Ou seja, para mensurar a riqueza de uma nação segundo esse indicador, não importa se o 
consumo é sustentável ou não, se estão exterminando recursos naturais ou até se a 
população vive em extrema desigualdade e pobreza. O que importa é o fluxo monetário, 
mesmo se isso só acontecer nas minorias.  
 
Segundo Louette (p. 10, 2009):  
 

“quando um país vende os seus recursos naturais, isso aparece nas 

nossas contas como aumento do PIB, quando, na realidade, o país 
está vendendo recursos naturais herdados, que não teve de produzir 



e que não vai poder repor, e, portanto, está se descapitalizando, 
aumentando a riqueza imediata à custa das dificuldades futuras.” 

 
O Produto Interno Bruto não é capaz de medir a riqueza de uma nação, muito menos o seu 
bem-estar. Outro ponto importante é que a produção é dividida somente nos cálculos, na 
realidade, o que acontece é a concentração de renda nas minorias, caracterizando uma 
desigualdade social e econômica.  
 
Justifica-se, assim, a importância de se ter um conjunto de indicadores. Um país com alto 
índice de desigualdade, provavelmente, possui baixo índice de desenvolvimento pleno e 
com somente um indicador não é possível essa mensuração. Além desse ponto, o PIB, 
como indicador sintético, pouco ou nada diz sobre as perdas de bens e serviços ambientais 
e ecossistêmicos do ponto de vista nacional e muito menos no nível municipal. 
 
2.4 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 
 
Criado em 1990, o IDH leva em consideração o desenvolvimento humano não mensurado 
no indicador PIB, que aborda desenvolvimento apenas levando em consideração a 
dimensão mercantil.  Seu criador, o economista Mahbud ul Haq, acreditou que para se 
medir o crescimento de uma população, os fatores políticos, culturais e sociais deveriam 
ser levados em consideração. Assim, neste índice incluiu o PIB per capita, a longevidade 
(expectativa de vida ao nascer) e educação.  
 
Do ponto de vista de desenvolvimento sustentável este índice não se mostra eficiente por 
abordar apenas a dimensão social do desenvolvimento e possuir muitas limitações, como 
observado por Guimarães e Feichas (p.311, 2009): 

 
“O IDH apenas indica como os recursos são alocados nas áreas de 

saúde e educação, não incorporando a desigualdade na distribuição. 
Registra dados quantitativos de avanço ou retrocesso, mas não diz 
nada, por exemplo, sobre a qualidade do ensino das pessoas que estão 
matriculadas e a qualidade de vida que as pessoas com maior 
longevidade tiveram. Sob o aspecto obtenção de dados, nem todos os 
países e regiões os têm disponíveis e quanto os têm, são de qualidade 
duvidosa. Esses fatos fragilizam a consistência e a precisão do índice, 
mas podem ser aperfeiçoados metodologicamente em sua base 
primária de dados.”  

 
Uma adaptação, aplicada em municípios, do IDH denomina-se Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal ou, IDHM. Essa variação possui as mesmas três dimensões do IDH 
(longevidade, educação e renda), porém, os indicadores são selecionados de acordo com as 
necessidades de cada município. 
 
No Brasil, o IDHM “adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 
disponibilidade de indicadores nacionais” (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL, 2013, p. 27) o que auxilia a elaboração de estratégias para os 
problemas existentes. 

 



Porém, mesmo no IDHM, a dimensão ecológica não é levada como insubstituível. Alguns 
municípios adotam alguns indicadores como: qualidade da água ou do solo, mas 
relacionam diretamente como problemas de saúde (e são), mas, acabam mascarando o 
problema, não os enfrentando como prejuízos ecológicos. Ainda existem outros problemas 
ambientais que afetam diretamente uma sociedade que não são apontados nessa 
ferramenta, como por exemplo, o desmatamento.  
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, a partir da contribuição 
de Mahbud ul Haq e de Amartya Sen, classificou o desenvolvimento humano: “como um 

processo dinâmico e permanente de ampliação das oportunidades dos indivíduos para a 
conquista de níveis crescentes de bem-estar.” Sen (2000), ao escrever “Desenvolvimento 

como Liberdade”, associou diretamente à ideia de uma sociedade mais equânime 
economicamente, a premissa de que as liberdades (políticas, civis e econômicas) seriam 
fundamentais para sustentar o desenvolvimento. O índice de desenvolvimento humano 
(IDH), da forma como construído originalmente, não incorporou em suas medidas as 
condições socioambientais como parâmetros para “os níveis crescentes de bem-estar”, o 

que foi uma falha metodológica apontada por uma gama de pesquisadores e pesquisadoras 
(ANAND e SEN, 1994; SAGAR e NAJAM, 1998).  
 
Ao desdobrar o IDH em uma medida específica para classificar o desenvolvimento em 
nível municipal (IDH-M), corrigindo falhas como a substituição do PIB per capita pela 
Renda per Capita, por exemplo, a dimensão socioambiental ainda manteve-se marginal ao 
modelo geral. A falha de concepção metodológica do IDH-M ao incorporar a dimensão 
socioambiental resultou na marginalização política pública da dimensão ecológica (seus 
bens e serviços ambientais prestados, impactados pelo desmatamento em áreas de 
mananciais ou mesmo políticas de habitação em áreas de preservação permanente) e, de 
forma associada, na dimensão social (a ampliação de áreas verdes degradadas, 
especialmente nas periferias, por exemplo), resultando a soma desses fatores num déficit 
socioecológico urbano. Acreditamos, por isto, na necessidade de avançar nessa reflexão ao 
amplia-la: é possível sustentar um desenvolvimento em meio a cidades ambientalmente 
insustentáveis?  
 
 
3. Cidades(In) Sustentáveis? Que indicam os indicadores? 
 
Por mais sofisticado que seja um índice e seus indicadores, ainda mais se os mesmos 
comportem aspectos sociais e ambientais, haverá ainda assim incertezas, mas as mesmas 
não devem ser encaradas como um empecilho para o avanço no debate de mecanismos 
interdisciplinares para a Avaliação de Políticas Públicas e de Impacto Ambiental no que 
tange ao planejamento de cidades mais sustentáveis. Em concordância com Bitar e Braga 
(2012): “indicadores ambientais se prestam a atuar como ferramentas em processos de 

avaliação ambiental, portanto, não devem ser enfocados como um fim em si próprio.” 
 
Para Leff (2004), a cidade é insustentável de forma evidente. Acompanhando sua linha de 
raciocínio, a insustentabilidade da cidade se dá por sua capacidade, enquanto organismo, 
de concentrar produção, avolumar população produzindo mais consumo e, 
consequentemente, degradando ainda mais seus ecossistemas por falta de regulação e 
planejamento. E discutir desenvolvimento e meio ambiente demanda, necessariamente, 
discutir as duas categorias de forma associada ao modelo de cidades existentes. 
 



Ao tempo que o planejamento urbano é pensado na medida do Plano Diretor, o desenho de 
cidades ambientalmente sustentáveis demanda a incorporação de um planejamento urbano 
que também seja efetivamente ambiental, enquanto política pública. Desta forma, a 
identificação, promoção e, consequentemente, a manutenção dos serviços ambientais e 
ecossistêmicos prestados por áreas das cidades tornam-se peça-chave para um 
desenvolvimento que não apenas os incorpore normativamente, mas consolide a 
sustentabilidade no desenho do planejamento urbano e ambiental. 
 

 
 

Figura 2. Vista da cidade de Manaus a partir da Torre de Observação do Museu da 
Amazônia, bairro Cidade de Deus. 

Fonte: Foto por Diego Freitas Rodrigues. 
 
Os índices e indicadores consolidados na gestão e planejamento urbano e ambiental pouco 
dizem sobre o déficit socioecológico urbano distribuído em inúmeras cidades e regiões 
metropolitanas brasileiras e latino americanas, déficit em crescente expansão pelos 
processos de favelização e os impactos ambientais derivados da ausência ou pouca 
capacidade política e institucional de planejar uma cidade que oferte bens e serviços 
públicos ao mesmo tempo em que conserve os bens e serviços ambientais urbanos.  
 

 
Figura 3. Registro de Aglomerados Subnormais na Zona Leste de Manaus. 

Fonte: Imagem de Satélite. Google Earth (2016) 



 
Essa falha, entretanto, não elimina a contribuição metodológica a ser empregada a partir 
dos dados apresentados pelo nível de desenvolvimento humano ou a pegada ecológica 
daquela região metropolitana, mas demanda uma avaliação, por exemplo, da correlação 
entre um melhor índice de desenvolvimento humano e a maior vitalidade dos ecossistemas 
ambientais urbanos e a saúde ambiental de cidades e regiões metropolitanas, algo que 
permeia o planejamento urbano e ambiental encarado de forma sistêmica e interdependente 
e não apenas isolado em seus nichos conceituais e de gestão. 
 
Acreditamos que é fundamental a construção de índices que permitam mapear dois 
indicadores compostos de aspectos que apontem claramente o estado do ambiente urbano e 
que permitam a absorção sintética de indicadores consolidados, como os anteriormente 
citados no artigo, permitindo um mosaico que reflita minimamente o que se apregoa em 
documentos públicos de gestão como “sustentabilidade”. A distinção de indicadores como 
referimos seriam: 
 

(1) Vitalidade dos ecossistemas urbanos: quantificação de áreas verdes preservadas 
nas regiões metropolitanas, (2) áreas de preservação permanente para produção de 
água sob impacto, (3) investimento em recuperação de áreas verdes, (3) proporção 
de áreas de preservação permanente sob ocupação irregular, (4) percentual de 
população urbana que vive em favelas, (5) taxa de mudança de solo não urbano 
para urbano e a saúde ambiental;  

(2) Saúde Ambiental: (1) abastecimento público de água potável na área urbana, (2) 
instalações sanitárias, (3) coleta de lixo e (4) resíduos depositados em aterros 
sanitário, associando o indicador “Saúde Ambiental” ao grau de desigualdade 

(calculado pelo índice GINI) para mensurar o impacto que a falta ou ineficácia de 
planejamento urbano impacta diretamente na qualidade ambiental urbana nas 
regiões metropolitanas, potencializando a já frágil situação de fragilidade social 
identificada pelo nível de desigualdade nas regiões metropolitanas. 

 
A redução dos dados deve ser realizada via Análise Fatorial de Componentes Principais 
(AFCP). Vale que para fins operacionais, será construído um banco de dados no Statistical 
Packet for Social Science (SPSS v. 19). De acordo com King et. al (1994) o objetivo da AF 
“é gerar fatores subjacentes não observados [tradução nossa]” (KING et al, 1994, p. 682). 
Em outros temos, a técnica é adequada para reduzir um conjunto de variáveis a fatores que 
corresponde à versão empírica de determinado fenômeno (HAIR, 2005). Para Figueiredo e 
Silva (2010), a técnica oferece vantagens frente a simples escolha de um proxy para 
representação do fenômeno em análise. Seja como for, espera-se que os dois indicadores 
apresentem altas comunalidades com o fator gerado e todos contribuam positivamente para 
criação da mesma dimensão. 
 
A análise final consistirá em observar a relação entre os diferentes níveis de IDH-M das 
regiões metropolitanas selecionadas e os graus de Vitalidade dos Ecossistemas Urbanos e 
Saúde Ambiental e o déficit socioecológico resultante. Cada região metropolitana entra 
como uma unidade de análise distinta sendo agrupada pelo grau do IDH-M (baixo, médio e 
alto). Espera-se que as cidades e regiões metropolitanas com status de melhor IDH-M 
comportem um déficit socioecológico menor e maior proteção às áreas verdes urbanas. 
Pretende-se utilizar uma análise de variância para testar essas diferenças. 
 



De forma associada para compor a metodologia de pesquisa, trabalharemos com a análise 
de imagens de satélite por meio do Google Earth para efeito de mapear e quantificar 
espacialmente áreas degradadas e áreas verdes urbanas que impactem positiva e 
negativamente nos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados por áreas das cidades. 
Por exemplo, para calcular tanto a cobertura vegetal quanto o desmatamento nas regiões 
metropolitanas selecionadas, o cálculo será feito a partir de imagens de satélite, utilizando-
se sensores LANDSAT 5 e LANDSAT 7, no qual a capacidade de resolução permite a 
visualização e mapeamento de objetos com tamanho superior a 900m2, o que não 
prejudicará o objetivo de mapeamento proposto. 
 
Nossa hipótese é que a eficácia de políticas de conservação ambiental em regiões 
metropolitanas brasileiras está diretamente associada ao nível de desenvolvimento humano, 
refletindo um padrão de melhor planejamento urbano e exercendo um efeito positivo e 
significativo sobre a qualidade ambiental urbana. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir da discussão proposta nesse artigo, chega-se a uma conclusão já esperada. 
Nenhum dos indicadores consegue retratar as realidades do contexto urbano de forma 
completa, todos precisam de adaptações para uma melhor mensuração, e alguns, não 
conseguem retratar essa realidade de nenhuma forma, como o caso do PIB.  
 
O primeiro ponto a ser colocado é que somente um indicador, entre as ferramentas 
escolhidas, abrange pelo menos as três dimensões básicas (figura 4) que é o Painel de 
Sustentabilidade. As outras ferramentas levam em consideração uma dimensão específica e 
a coloca como sendo a essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 
Fig. 4 – Análise comparativa das dimensões 

Fonte: Autores (2016) 
 
 
Com relação ao impacto, a Pegada Ecológica é a que mais se destaca. Apesar do Painel de 
Sustentabilidade ter uma representação visual chamativa, a resultado final da PE é mais 
impactante, destacando a “insustentabilidade”. 
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Por fim, o Índice de Desenvolvimento Humano apesar de ser uma evolução do Produto 
Interno Bruto, ainda precisa de muitas melhorias, sendo sua variação (IDHM) uma melhor 
alternativa para identificar problemas urbanos. E, apesar de ainda ser utilizado, o PIB é 
totalmente incapaz de mensurar a riqueza de uma nação e aqualidade de vida urbana, não 
sendo recomendado para informar sobre esses problemas. 
 
Durante o processo de avaliação de impactos ambientais em zonas urbanas os indicadores 
podem ser ferramentas eficientes na antecipação de riscos e na elaboração de soluções e 
respostas para os potenciais impactos. Assim, diante de suas limitações e fragilidades, os 
indicadores de sustentabilidade devem ser cuidadosamente empregados a fim de evitar a 
propagação de erros e consequentemente, uma ferramenta que distorce a realidade ou 
mesmo não registrando de forma consistente os problemas sociais e ambientais que 
vigoram no espaço urbano. 
 
Apesar das críticas feitas, se elaborados e selecionados de forma correta, os indicadores se 
tornam poderosas ferramentas para “fotografar” e “capturar” todas as peculiaridades e 

complexidades do ambiente urbano. Desta forma, acreditamos que a eficácia de políticas 
de conservação ambiental em cidades e regiões metropolitanas está diretamente associada 
ao nível de desenvolvimento humano, refletindo um padrão de melhor planejamento 
urbano e exercendo um efeito positivo e significativo sobre a qualidade ambiental urbana. 
 
Ao tempo que o planejamento urbano é pensado na medida do Plano Diretor, o desenho de 
cidades ambientalmente sustentáveis demanda a incorporação de um planejamento urbano 
que também seja efetivamente ambiental, enquanto política pública, alimentado por 
indicadores compostos de maneira orgânica, agregando de maneira ponderada dimensões 
ambientais, econômicas e políticas que tratem dos problemas ambientais com foco na 
especificidade urbana, perspectiva restrita quando não inexistente nos índices e indicadores 
clássicos tratados para avaliar política urbana. Desta forma, a identificação, promoção e, 
consequentemente, a manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados por 
áreas das cidades tornam-se peça-chave para um desenvolvimento que não apenas os 
incorpore normativamente, mas consolide a sustentabilidade no desenho do planejamento 
urbano e ambiental 
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