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I.

CONTEXTO.

A Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 definiu a Política Nacional de Meio Ambiente
- PNMA e instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama como espaço de
articulação entre os diferentes níveis político-administrativos responsáveis pela proteção e
melhoria da qualidade ambiental no Brasil. A PNMA contempla uma série de instrumentos de
gestão ambiental, dentre os quais se destaca o Sistema Nacional de Informações sobre Meio
Ambiente - Sinima, que objetiva dar suporte ao planejamento e monitoramento de questões
ambientais relevantes para o país, além de subsidiar a tomada de decisões e de fortalecer o
intercâmbio e a cooperação institucional para uma gestão ambiental integrada.
Como coordenador do Sisnama, compete ao Ministério do Meio Ambiente - MMA
gerar capacidade institucional para estimular a produção, sistematização e disseminação de
estatísticas e indicadores ambientais existentes no Brasil. A estratégia de implementação do
Sinima é coordenada pelo Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva do
MMA– DGE/Secex, e está baseada em três eixos estruturantes: (1) o desenvolvimento de
ferramentas de acesso à informação; (2) a integração de bancos de dados e sistemas de
informação e (3) o fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de
estatísticas e indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável.
A interface dessas vertentes se dá no âmbito das atribuições do Comitê de Tecnologia
da Informação do MMA – CTI, criado pela Portaria nº 79/2009. O referido Comitê criou, por
meio da Resolução nº 01/2010 de 17 de agosto de 2010 1, o Grupo de Trabalho Permanente
sobre Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável – GTI, para cuidar da
execução do terceiro eixo da estratégia de implementação do Sinima, acima citado. Desse
modo o objetivo do referido Grupo de Trabalho é facilitar as atividades transversais
relacionadas às diferentes dimensões metodológicas da informação ambiental e fortalecer as
estratégias de obtenção, tratamento estatístico e geração de produtos voltados para o
atendimentos das diferentes demandas da sociedade referentes a essas informações.
1 Publicada no DOU em 19/ago/2010 e republicada em 22/nov/2010.
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O estabelecimento de indicadores ambientais oficiais visa ao aumento da eficiência e
eficácia do Sisnama e inserir o tema Meio Ambiente e Uso Sustentável dos recursos naturais
de forma transversal nas diferentes instâncias e setores governamentais. De modo geral,
também, os indicadores deverão medir o grau de alcance dos resultados obtidos pelas políticas
públicas, tendo em vista os compromissos assumidos junto à comunidade internacional a
respeito do avanço do desenvolvimento econômico com inclusão social ao garantir um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Nesse sentido, ressalta-se que, em um primeiro momento, o GTI decidiu em sua
primeira reunião ordinária, realizada no dia 07 de julho de 2010, anterior, portanto, à data de
publicação da Resolução nº 01/2010, sobre o foco de suas atividades, ser prioritariamente, na
construção de indicadores ambientais. Algo que foi seguido até a VI reunião do GTI realizada
no dia 09 de junho de 2011. No entanto, nesta reunião do GTI, decidiu-se sobre a necessidade
de se montar uma estratégia para trabalhar, inicialmente, indicadores ambientais e,
futuramente, indicadores de desenvolvimento sustentável, sendo que a Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR e o Serviço Florestal Brasileiro SFB demonstraram interesse em trabalhar com esse tipo de indicadores. A intenção em
ampliar o objeto de trabalho está nos temas a serem abordados pela Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio + 20, como Economia Verde, Inserção
Social e e Mudanças Climáticas.
II. JUSTIFICATIVA.
As magnitudes ecológicas, econômicas e sociais das questões ambientais devem ser
bem delineadas por meio de indicadores. No contexto do direito à transparência e do acesso às
informações públicas pelo cidadão, com destaque para a Lei nº 10.650/2003, visualiza-se o
aumento da mobilização da sociedade para monitorar e fiscalizar as Políticas Públicas
ambientais do país. A disponibilização de uma informação clara e sucinta mostra-se
imprescindível para acelerar acordos em favor da sustentabilidade ambiental e propor
diferentes alternativas de desenvolvimento socioeconômico. Desse modo, a produção, o
tratamento, a análise e a disseminação de informações estatísticas, abrangendo questões
socioambientais, são etapas importantes para tornar as políticas públicas mais eficazes.
O desafio de gerar um conjunto básico de indicadores ambientais e de
desenvolvimento sustentável de âmbito nacional está relacionado à complexidade existente
nas diferentes dimensões da informação ambiental, como: sua temática (qualidade ambiental ar, água, flora, fauna; gestão ambiental e suas inter-relações com os âmbitos sociais e
econômicos); sua periodicidade (dias, mês, ano, ciclos); nível de agregação espacial
(urbano/rural, bacia hidrográfica, bioma, unidade da federação, região etc.) e procedência, que
pode se dar a partir de pesquisas estatísticas, registros administrativos ou atividades de
monitoramento ambiental (leitura de equipamentos de medição ou observação direta em
campo).
Atualmente existe uma lacuna na produção de informações de natureza ambiental –
inexistência de um conjunto padronizado de informações ambientais expressas nos
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - apesar dos esforços do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE de assegurar a consolidação das informações de natureza
estatística - no âmbito social, econômico e demográfico - e de natureza geográfica, geodésica,
cartográfica e territorial nas esferas federal, estadual e municipal. As informações ambientais
são de responsabilidade de preenchimento ou de obtenção dos órgãos constituintes do
Sisnama, mas podem ser geradas – complementarmente - por entidades produtoras de
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informações dessa natureza, como Universidades e institutos de pesquisas.
Na esfera internacional o MMA participa de diversos esforços no sentido de
harmonizar indicadores relacionados ao tema. Cabe ressaltar, por exemplo, os indicadores das
Metas do Milênio, da Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvimento
Sustentável – Ilac (PNUMA), da Rede de Especialistas em Estatísticas Ambientais da
América Latina e Caribe – Redesa (Cepal), da Divisão de Estatísticas Ambientais das Nações
Unidas, bem como indicadores no âmbito de diversas convenções internacionais (combate à
desertificação, biodiversidade biológica, mudanças climáticas, dentre outras).
Portanto, inicialmente é necessário um esforço para que sejam produzidos
indicadores ambientais de abrangência nacional, mas cabe ao MMA, também, apoiar aos
órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) e demais instituições envolvidas no âmbito do
Sisnama, para que possam produzir, tratar, analisar e disseminar informações ambientais de
modo sistemático, padronizado e contínuo.
Para alcançar esse objetivo os demais compromissos estabelecidos pela Resolução
CTI nº 01/2010, cuja responsabilidade recai sobre o GTI, optou-se pela adoção de
estratégias visando a sensibilização, capacitação e comprometimento dos atores
envolvidos. Nesse sentido foi prevista a realização de seminários e reuniões técnicas em
2011 e 2012, envolvendo num primeiro momento os representantes do GTI e,
sucessivamente estados e o Distrito Federal – DF que, por terem conhecimentos e
experiências no tema, podem contribuir na consolidação dos trabalhos.
O Seminário interno do MMA e entidades vinculadas foi realizado em 12 de abril
de 2011. Nesse evento, apresentou-se um pré-diagnóstico da situação atual dessas
instituições na produção de indicadores ambientais de âmbito federal, tendo sido uma
oportunidade para iniciar o processo de implantação, aperfeiçoamento e integração dos
trabalhos nacionais e internacionais relacionados à produção de indicadores ambientais.
Nessa ocasião se firmou entre os participantes do grupo, o entendimento de que o estado
da arte atual permite apenas a elaboração de indicadores ambientais. Futuramente, uma
vez que os indicadores ambientais estejam operativos e consensualizados entre os vários
órgãos envolvidos, poder-se-á dedicar-se à formulação de indicadores de desenvolvimento
sustentável, bem como de sistematização de bases metodológicas e de disseminação de
informações ambientais consistentes para a sociedade e tomadores de decisão.
III. OBJETIVO GERAL.
O presente Plano de Trabalho define o processo de planejamento e execução das ações
especificadas na Resolução nº 01/2010 do CTI, que criou o Grupo de Trabalho Permanente
sobre Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável - GTI, para cumprir com os
objetivos específicos constantes no artigo 2º da referida resolução.
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Os objetivos específicos definidos para o GTI na Resolução CTI nº 01/2010 foram:
1.
Definir e sistematizar conjunto de indicadores ambientais, oficializado de forma
consensual entre as diversas áreas do MMA e entidades vinculadas e as instituições
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envolvidas na produção e sistematização de informações ambientais no país;
2.
Identificar as necessidades e demandas em estatísticas e indicadores ambientais por
parte dos órgãos do MMA, entidades vinculadas e instituições integrantes do Sisnama, criado
pela Lei nº 6.938/81, bem como por parte da sociedade e usuários em geral, como as
entidades internacionais com as quais o MMA firme compromisso nesse sentido;
3.
Definir prioridades e elaborar estratégias, a partir das demandas identificadas, junto às
instituições que produzem informações e estatísticas ambientais, para preencher as lacunas,
em estatísticas e indicadores nas diferentes áreas temáticas;
4.
Selecionar registros administrativos, do MMA e Vinculadas, passíveis de serem
adequados à geração de estatísticas e indicadores de maneira periódica;
5.

Submeter à coordenação do GT a criação e as propostas de trabalhos em subgrupos;

6.
Deliberar sobre a possibilidade de contratação de trabalhos especializados, como
consultorias, sempre que necessário, para colaborar no desenvolvimento das atividades; e
7.
Consensuar, com as áreas produtoras, a periodicidade da divulgação das informações
verificando a particularidade de cada um, estabelecendo previsão de prazos em Portaria.
V. ATIVIDADES JÁ REALIZADAS, POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Desde a criação do GTI em agosto de 2010 até abril de 2011, foram realizadas várias
atividades que resultaram em diversos produtos, a seguir registrados por Objetivo Específico:
V.1 - Objetivo Específico 1 - Definir e sistematizar conjunto de indicadores ambientais.
a)

Levantamento de conjunto mínimo de indicadores preliminares existentes no MMA e
entidades vinculadas por meio de planilha composta por indicadores ambientais;

b)

Cinco relatórios de consultoria sobre metodologia de elaboração, captação e
divulgação de um conjunto mínimo de indicadores ambientais e de desenvolvimento
sustentável contratado pelo Ministério do Meio Ambiente;

c)

Formação/capacitação do GTIndicadores, com a realização de: reuniões (cinco do GTI
e quatro com a Secex); seminário e oficina interna com as Secretarias do MMA e
entidades vinculadas;

d)

Formação de 4 (quatro) subgrupos temáticos (previstos no objetivo específico 5) para
dar andamento aos trabalhos do GTI; e

e)

Elaboração de um conjunto mínimo de 15 indicadores, com as respectivas folhas
metodológicas, textos explicativos básicos, mapas e tabelas e sua publicação no sítio
eletrônico do MMA.

V.2 - Objetivo Específico 5 - Submeter à coordenação do GT a criação e propostas de
trabalhos em subgrupos.
a)

O GTI foi organizado por critério temático, em analogia com os temas tratados pela
OCDE, formando quatro subgrupos temáticos: Camada de Ozônio/Mudanças
Climáticas; Biodiversidade e Florestas; Geração de Resíduos Sólidos; e Recursos
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Hídricos.
V.3 - Objetivo Específico 6 - Definir as necessidades de contratação de trabalhos
especializados.
a)

Contratação de consultoria definida (por meio do Projeto TDR44-B/TAL Ambiental),
para padronizar a metodologia de coleta e construção (sistematização) de indicadores e
elaborar um Plano de Captura de informações (previsto no objetivo específico 4), com
os seguintes produtos apresentados: diagnóstico do estado da arte em seis estados e no
DF – São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e
Distrito Federal; proposta de folhas metodológicas; sugestão de temas compatíveis
com os indicadores da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e plano de captura das informações. O referido plano de captura corresponde
ao produto quatro da mencionada consultoria.

VI – ATIVIDADES
ESPECÍFICOS.

EM

EXECUÇÃO

E

PREVISTAS,

POR

OBJETIVOS

As atividades em curso e/ou a serem desenvolvidas pelo GTI, por Objetivos
Específicos, são:
VI.1 - Objetivo Específico 1 - Definir e sistematizar conjunto de indicadores ambientais.
VI.1.1 - Atividades em execução:
Não há atividades relacionadas com o Objetivo Específico 1 sendo executadas.
VI.1.2 - Atividades previstas
a)

Realizar reuniões e oficinas técnicas iniciando, prioritariamente, com os órgãos
federais de pesquisa e estatística, as secretarias e entidades vinculadas e,
sucessivamente, com os estados interessados; (atividade meio); e

b)

Complementar o levantamento de indicadores ambientais existentes no MMA,
entidades vinculadas e outras fontes, listando aqueles que estão funcionando.

VI.2 - Objetivo Específico 2 - Identificar as necessidades e demandas em estatísticas e
indicadores ambientais.
VI.2.1 - Atividades em execução:
a)

Mapeamento de demandas nacionais e internacionais por indicadores ambientais,
identificando as lacunas de estatísticas e indicadores em cada área temática, tendo
como base os acordos internacionais.

VI.2.2 - Atividades previstas:
a)

Complementar e sistematizar as demandas em estatísticas e indicadores ambientais;

b)

Realizar oficina com os estados para compartilhar experiências e identificar as
5

demandas existentes naquele nível de governo;
c)

Consolidar as demandas relativas a indicadores e estatísticas ambientais identificadas;
e

d)

Avaliar as lacunas de dados e informações estatísticas existentes e elaboração de
estratégia para o seu preenchimento.

VI.3 - Objetivo Específico 3 - Definir prioridades e elaborar estratégias.
VI.3.1 - Atividades em execução:
Não há atividades relacionadas com o Objetivo Específico 3 sendo executadas.
VI.3.2 - Atividades previstas:
a)

Elaborar, a partir das lacunas identificadas no mapeamento das demandas realizadas,
para alcançar Objetivo 2 , estratégias de médio e longo prazo para preenchê-las
visando ao aperfeiçoamento e consolidação do sistema de indicadores que permita
avaliar a qualidade e a gestão ambiental do país. Tais estratégias deverão contemplar a
articulação com os órgãos estaduais de meio ambiente e um plano de capacitação para
sua participação ativa no âmbito do Sisnama;

b)

Definir estratégia de articulação com os órgãos federais oficiais de pesquisa,
estatísticas e indicadores para o preenchimento das lacunas identificadas e, consolidar
os conceitos e a metodologia adotada pelo GTI;

c)

Selecionar um conjunto de indicadores ambientais para integrar o portal eletrônico do
Sinima;

d)

Discutir as folhas metodológicas dos indicadores de modo a adequá-los aos critérios
estabelecidos no Anexo 1 deste Plano de Trabalho;

e)

Elaborar minuta de Portaria, a ser observada pelo MMA e entidades vinculadas, para
adotar como referência as folhas metodológicas definidas pelo GTI e estabelecer
competências;

f)

Definir estratégia a ser adotada para produção dos indicadores do Tipo C 2
indisponíveis nos registros administrativos e não produzidos por outros órgãos,
indicando possíveis fontes de financiamento; e

g)

Realizar reuniões técnicas com a Coordenação Geral de Tecnologia de Informação e
Informática - CGTI para promover o fluxo automático de atualização de informações
e apresentar proposta ao CTI no Relatório Final do GTI a ser apresentado em agosto
de 2012, com a definição de um Plano de Captura de Informações, de Estatísticas e de
Indicadores.

VI.4 - Objetivo Específico 4 - Selecionar registros administrativos.
VI.4.1 - Atividades em execução::
Não há atividades relacionadas com o Objetivo Específico 4 sendo executadas.

2 Conforme classificação de disponibilidade de indicadores constante do Anexo 1.
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VI.4.2 - Atividades previstas.
a)

Levantar e selecionar os registros administrativos passiveis de gerar indicadores;

b)

Elaborar as folhas
administrativos; e

c)

Sugerir adequações no processo de coleta de informações nos registros
administrativos para que estes possam atender, também, às demandas dos indicadores.

metodológicas

dos

indicadores

oriundos

de

registros

VI.5 - Objetivo Específico 5 - Submeter à coordenação do GT a criação e propostas de
trabalhos em subgrupos.
VI.5.1 - Atividades em execução:
Não há atividades relacionadas com o Objetivo Específico 5 sendo executadas.
VI.5.2 - Atividades previstas.
a)

Conforme o desenvolvimento das atividades do GTI, poderá ser proposta a criação de
outros subgrupos para tratar de temas específicos não contemplados nos 4 (quatro)
subgrupos já formados; e

b)

Propor a criação de subgrupo para definição de indicadores de desenvolvimento
sustentável.

VI.6 - Objetivo Específico 6 - Definir as necessidades de contratação de trabalhos
especializados.
Conforme o desenvolvimento das atividades do GTI, poderá ser avaliada a
necessidade de contratação de outras consultorias técnicas especializadas.
VI.7 - Objetivo Específico 7 - Consensuar, com as áreas produtoras, a periodicidade da
divulgação das informações.
VI.7.1 - Atividades em execução:
Não há atividades relacionadas com o Objetivo Específico 7 sendo executadas.
VI.7.2 - Atividades previstas.
a)

Levantar a periodicidade atual da divulgação das informações utilizadas para os
indicadores definidos;

b)

Avaliar a adequação das periodicidades levantadas ao escopo dos indicadores;

c)

Propor aos órgãos do Sisnama e entidades de pesquisa eventuais alterações na atual
periodicidade de divulgação das informações utilizadas para os indicadores;

d)

Formalizar, em minutas de Portarias, Acordos e Convênios, as periodicidades
acordadas; e

e)

Incluir na folha metodológica de cada indicador do conjunto mínimo definido, o prazo
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consensuado.
VII. PRODUTOS ESPERADOS.
O GTI deverá apresentar os seguintes produtos, conforme descrição e prazos
relacionados no cronograma de execução deste Plano de Trabalho:
Produto 1: Conjunto de indicadores ambientais do Tipo A3 definido, sistematizado e
oficializado de forma consensual entre as diversas áreas do MMA, entidades vinculadas e, se
for possível, órgãos estaduais do Sisnama e instituições envolvidas na produção e
sistematização de informações ambientais no país.
Produtos Intermediários (etapas do processo):
- Tabela especificando as seguintes informações necessárias para a produção de de
indicadores selecionados contendo: unidade de medida, instituição responsável pela
produção do indicador, abrangência geográfica, periodicidade da divulgação, tipo de
divulgação, data em que se iniciou o levantamento, tipo de levantamento - pesquisa
estatística, registro administrativo, estação de monitoramento e classificação (tipos
A, B ou C), algo que encontra-se em execução com a elaboração das folhas
metodológicas, constituindo-se em um processo a ser continuamente trabalhado
pelo GTI;
- Folhas metodológicas adotadas/modificadas disponibilizadas no sítio eletrônico do
MMA;
- Textos básicos, mapas e tabelas para cada indicador divulgadas no sítio eletrônico
do MMA;
- Oficinas e Reuniões Técnicas realizadas;
- Revisão da Resolução de criação dos indicadores a partir do Relatório Conclusivo ou
Final de agosto de 2012; e
- Conflitos conceituais identificados no conjunto de estatísticas e indicadores
ambientais relacionados ao trabalho do GTI.
Produto 2: Relatório contendo síntese das demandas em estatísticas e indicadores ambientais,
lacunas identificadas e estratégia definida para supri-las.
Produtos Intermediários:
- Documento referencial contendo o mapeamento de demandas nacionais e
internacionais, bem como as lacunas de dados estatísticos identificadas elaborado;
- Planilha de demandas consolidada, preenchida e disponibilizada;
- Parcerias com as entidades estaduais do Sisnama e órgãos oficiais produtores de
estatísticas e indicadores de interesse ambiental identificadas;
- Reuniões técnicas com instituições produtoras de estatísticas e indicadores de
interesse ambiental realizadas;
3 Conforme classificação de disponibilidade de indicadores constante no anexo 1.
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- Proposta de Plano de captura e fluxo automático de informações pronto para
apresentação à CGTI; e
- Resolução nº 01/2010 de criação do GT Indicadores revisada, com o intuito de
possibilitar a continuidade dos trabalhos do GT Permanente após a entrega do
relatório conclusivo em agosto de 2012. Há a necessidade de definição de
competências para a concretização do processo de apresentação dos indicadores
preenchidos, consolidados e divulgados de forma periódica.
Produto 3: Conjunto de registros administrativos adequados para geração de indicadores
identificado.
Produtos Intermediários:
- Diagnóstico e mapeamento das informações existentes nos sistemas de informações
que podem ser utilizadas como indicadores; e
- Plano de captura automática de informações de registros administrativos a ser
apresentado à CGTI para a suas implementação.
Produto 4: Subgrupos temáticos do GTI criados. Já foram criados 4 (quatro) subgrupos e, se
for avaliado necessário, será proposta a criação de outros subgrupos temáticos.
Produto 5: Relatórios da Consultoria contratada consolidados. Se for avaliado necessário,
será proposta a contratação de outras consultorias técnicas, conforme consta no item V1.b.

Produto 6: Portaria com definição de competências e prazos para a divulgação periódica das
informações e estatísticas ambientais publicada.
Produtos intermediários:
- Folhas metodológicas definidas, com a inclusão dos prazos consensuados para
divulgação das informações para cada indicador (referência para a elaboração da
Portaria); e
- Minuta de Portaria com a estipulação de prazo previsto para divulgação das
informações de cada indicador, conforme consensuado.
Produto 7: Relatório Final das Ações Desenvolvidas pelo GTIs entre agosto de 2010 e agosto
de 2012 elaborado. Para registro da evolução na implementação das atividades do GTI, em
atendimento ao parágrafo único do artigo 2º da Resolução CTI nº 01/2010, elaborar:
Produtos intermediários
3 (três) Relatórios Parciais de Acompanhamento elaborados:
1 - junho 2011;
2 - novembro 2011;
3 - março 2012;
- Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Indicadores integralmente executado.
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VIII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O prazo estimado para a realização dos produtos é de 16 (dezesseis) meses, a contar da
realização do Seminário Interno ocorrido em 12/04/2011, conforme cronograma a seguir:
Mês
Ano
Produtos

2011
2012
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11
12
13 14 15 16
05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10 11/ 12 01/1 02/1 03/1 04/1 05/1 06/1 07/1 08/1
11 11 11 11 11 /1 11 /1 2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Produto 1
Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
IX - FORMA DE APRESENTAÇÃO
Os produtos escritos deverão ser apresentados em duas vias, sendo:
a)Duas cópias impressas, no formato A-4, letra Times New Roman, corpo 12, escrita na
Língua Portuguesa, de acordo com o padrão culto de linguagem utilizada no Brasil; e
b)Duas cópias em formato digital, gravadas em CD, com os relatórios e as apresentações das
palestras elaborados em programas compatíveis com BR-Office.
X - SUPERVISÃO
A supervisão da implementação deste Plano de Trabalho será realizada pela
coordenação do Grupo de Trabalho Permanente de Indicadores Ambientais e de
Desenvolvimento Sustentável – GTI – realizada, sob a coordenação do Departamento de
Gestão Estratégica – DGE da Secretaria Executiva do MMA – DGE/Secex e,
subsidiariamente, pelo Comitê de Tecnologia da Informação – CTI.
XI – ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO
A orientação dos trabalhos será realizada pela equipe de coordenação do DGE/Secex
juntamente com os pontos focais de cada um dos subgrupos do GTI. As atividades
especificadas no presente Plano de Trabalho serão submetidas para validação do GTI e os
produtos serão repassados ao Plenário do Comitê de Tecnologia da Informação do MMA para
aprovação.
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XII – ELEMENTOS DISPONÍVEIS
Ficarão à disposição do GTI durante o período de execução de suas tarefas todos os
trabalhos realizados, e em elaboração, relacionados à compilação de indicadores: trabalhos de
consultoria TDR 44-B (cinco produtos) dentre outros documentos que se mostrem
necessários.
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ANEXO 1 DO PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GRUPO DE TRABALHO INDICADORES
ASPECTOS METODOLÓGICOS A SEREM CONSIDERADOS
Como a produção da informação ambiental é fragmentada e, em muitos casos inexistente, os
indicadores propostos não serão exaustivos. Novos indicadores poderão ser elaborados ou
aprimorados. Apesar de nem sempre haver informações suficientes para a realização de
comparativos para os diferentes recortes geográficos, o exercício de compilar tais indicadores
irá certamente suscitar esforços no sentido do MMA e Vinculadas articularem, entre as
instâncias responsáveis pelas diferentes temáticas ambientais, a geração, sistematização e
compilação de novos dados sobre o meio ambiente. Os seguintes aspectos metodológicos
devem ser levados em conta:
A) Critérios para selecionar os indicadores
A literatura sobre indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável menciona uma
lista extensa de padrões e critérios para assegurar sua qualidade. No intuito de objetivar a
discussão a presente proposta ressalta os seguintes critérios:
1.Temática o indicador deve mensurar algum aspecto importante da qualidade ambiental que
reflita sua integração com o conceito de desenvolvimento sustentável, um dos eixos
estruturantes do MMA;
2.Enfoque a informação gerada pelo indicador deve ser dirigida ao público em geral,
tomadores de decisão e organizações internacionais e, portanto, não pode ser demasiadamente
especializada;
3.Abrangência geográfica e temporal o indicador deve contemplar as mudanças na
diferentes escalas geográficas (nacional, estadual e municipal) e temporais (extensão e
periodicidade de séries históricas). Inicialmente serão priorizados os níveis nacional e
estadual; e
4.Conjuntura a escolha dos indicadores deve assegurar uma perspectiva de longo prazo no
manejo dos dados e não se deter apenas no curto prazo.
B) Classificação da disponibilidade do indicador
O desenvolvimento de um conjunto de indicadores a partir de determinados critérios pode ser
limitante na medida em que são explicitadas as diversas lacunas. Neste sentido, é importante
classificar os indicadores de acordo com a disponibilidade de informações para seu uso. Este
procedimento permite distinguir os indicadores que podem ser disponibilizados no Sinima no
curto prazo e identifica questões operacionais relacionadas ao futuro de indicadores
importantes de serem monitorados e incluídos nesse Sistema, mas que não estão disponíveis.
Três categorias são sugeridas.
Tipo A: Indicador que atende aos critérios de seleção e está disponível, sem dificuldades e
custos significativos;
Tipo B: Indicador que atende aos critérios de seleção, mas que envolve sistematização e
custos extras (seus dados primários são parcialmente disponíveis). Neste caso, especificar as
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necessidades de capacitação e de equipamentos; e
Tipo C: Indicador que embora não atenda todos os critérios de seleção, é de extrema
importância e vale o esforço de operacionalizar sua disponibilidade (seus dados primários são
quase ou totalmente inexistentes). Neste caso, especificar as necessidades de capacitação e de
equipamentos.
C) Modelo de Indicadores Ambientais: Pressão-Estado-Resposta - PER
O formato de um sistema de indicadores mais conhecido é o Pressão-Estado-Resposta – PER
- que permite que um grupo de indicadores relacione as fontes de pressão para cada questão
ambiental, o estado do meio ambiente relacionado àquela questão e os procedimentos
adotados pela sociedade para lidar / resolver o problema. Desta forma, a causa ou fonte do
problema ambiental é relacionada aos resultados das ações corretivas para resolver o
problema.
Apesar das críticas com relação a este formato (nem sempre a relação causa / efeito é explícita),
os países que mais avançaram na elaboração de sistemas de indicadores iniciaram seus trabalhos
levando em conta os aspectos de pressão, estado e resposta. Atualmente existe uma preocupação
de flexibilizar tal formato para dar conta de outros tipos de integrações, especialmente com o
sistema produtivo, por meio do Sistema Integrado de Contas Econômico-Ambientais
(metodologia das Nações Unidas para elaborar contas satélites ambientais).
D) Os indicadores identificados e escolhidos serão disseminados no seguinte formato:
1.Nome do indicador;
2.Justificativa: relevância do indicador no tema em questão;
3.Tendência: breve descrição da tendência registrada pelo indicador;
4.Informação complementar: temas e variáveis que contribuem para melhor compreensão do
tema resumido pelo indicador (dados, figuras, mapas em arquivos anexados);
5.Comentários sobre o indicador: Informação útil para interpretar o indicador e sua relação
com outros sistemas de indicadores (nacionais ou internacionais);
6.Metadado do indicador: ficha metodológica do indicador;
7.Dados: Tabela de dados mais detalhada ou num nível mais desagregado; e
8.Fonte: fonte de obtenção da informação.
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LISTA DE SIGLAS

Cepal - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CGTI - Coordenação Geral de Tecnologia de Informação e Informática
CTI – Comitê de Tecnologia da Infomação
DF – Distrito Federal
DGE – Departamento de Gestão Estratégica
DOU – Diário Oficial da União
GTI – Grupo de Trabalho Permanente de Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento
Sustentável
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ILAC - Iniciativa Latino-Americana e Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável
MMA – Ministério do Meio Ambiente
Oema - Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
PNMA – Política Nacional de Meio Ambiente
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Secex – Secretaria Executiva
SEDR - Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável
SFB - Serviço Florestal Brasileiro – SFB
Redesa - Rede de Especialistas em Estatísticas Ambientais da América Latina e Caribe
Rio + 20 - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
Sisnama - Sistema Nacional de Meio Ambiente
Sinima - Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente
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