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RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objetivo verificar o nível de eficiência ambiental dos 
municípios de Santa Catarina a partir dos investimentos públicos por eles aplicados 
em gestão ambiental. Para tal, utilizando o método Data Envelopment Analysis (DEA), 
por meio do modelo com orientação a output, considerando as variáveis investimento 
em gestão ambiental e saneamento básico per capita (input), com as variáveis 
indicador ambiental do IDMS e internações por diarreia (output) foi construído um 
ranking de eficiência na aplicação dos recursos públicos em gestão ambiental dos 
municípios de Santa Catarina.Em seguida, este nível de eficiência ambiental 
construído foi utilizado como variável dependente em um modelo de regressão, em 
conjunto com PIB per capita, Investimento em gestão ambiental e saneamento básico 
per capita, Internações por diarreia, IFDM, Indicador Ambiental do IDMS e População 
como variáveis independentes. Com esta metodologia, o nível de eficiência ambiental 
dos municípios amostra SC variou de 0,443 a 1,0 (quanto mais próximo de 1,0, mais 
eficiente é o município), com média de 0,90 e desvio padrão de 0,12. Na mesorregião 
da Grande Florianópolis foi registrada a maior média (0,97±0,05) e na mesorregião 
Serrana a menor (0,78±0,11), com diferenças significativas entre estas mesorregiões 
(p=0,004).Os dados indicaram haver correlação baixa e não significativa entre o nível 
de eficiência e o investimento em gestão ambiental e saneamento básico percapita 
dos municípios, sugerindo que, um maior aporte de recursos financeiros nessa rubrica 
não torna, obrigatoriamente, o município mais eficiente. Já a variável internações por 
diarreia apresentou correlação alta e negativa com o nível de eficiência, indicando 
que, investimentos neste setor podem ter reflexos positivos na eficiência ambiental do 
município. A variável indicador ambiental do IDMS apresentou correlação positiva 
significativa com o nível de eficiência ambiental, indicando que a gestão dos subitens 
do Indicador ambiental do IDMS (saneamento básico, gestão ambiental e preservação 
ambiental) refletem em melhoria da eficiência ambiental municipal. O tamanho da 
população não esteve significativamente correlacionada com o nível de eficiência, 
concluindo-se que uma variação na densidade demográfica não torna, 
obrigatoriamente, um município mais ou menos eficiente (ambiental). A variável PIB 
per capita apresentou correlação positiva não significativa, indicando que a variação 
do PIB per capita não necessariamente resulta em aumento ou diminuição do nível de 
eficiência ambiental dos municípios, e a variável IFDM obteve correlação positiva não 
significativa, o que indicou que a variação do indicador IFDM não resulta em aumento 
significativo do nível de eficiência. Concluiu-se que as variáveis indicador do IDMS, 
internações por diarreia e IFDM, analisadas em conjunto, explicam 96,6% do nível de 
eficiência ambiental dos municípios amostrados em Santa Catarina, demonstrando 
ainda que outros fatores sociodemográficos contribuem em menos de 5% a explicação 
do nível de eficiência ambiental desses municípios. 
 
Palavras-chave:  Meio Ambiente. Gestão Pública. Eficiência Ambiental. 
Desenvolvimento. 
Linha de pesquisa:  Gestão, Território e Desenvolvimento. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to verify the level of environmental efficiency of the municipalities 
of Santa Catarina from the public investments they apply in environmental 
management. To do this, using the DEA method, using the output-oriented model, 
considering the variables investment in environmental management and basic 
sanitation per capita (input), the variables IDMS environmental indicator and 
hospitalizations for diarrhea (output) ranking of efficiency in the application of public 
resources in environmental management of the municipalities of Santa Catarina. Next, 
constructed environmental efficiency standard was used as a dependent variable in a 
regression model, together with PIB per capita, Investment in environmental 
management and basic sanitation per capita admissions for diarrhea, IFDM, IDMS 
Environmental Indicator and Population as independent variables. The level of 
environmental efficiency of SC municipalities ranged from 0.4343 to 1.0 (the closer to 
1.0, the more efficient the municipality), with an average of 0.90 and a standard 
deviation of 0.12. Relative to the mesoregions, the highest average was recorded in 
Greater Florianópolis (0.97 ± 0.05), and the lowest in the Serrana mesoregion (0.78 ± 
0.11), with significant differences between these mesoregions (p= 0,004). The data 
obtained showed that the efficiency level showed low correlation and not significant 
with the investment in environmental management and per capita basic sanitation of 
the municipalities, which may indicate that greater contribution of expenses in this item 
does not necessarily make the municipality more efficient. The variable hospitalizations 
for diarrhea presented a high and negative correlation with the level of efficiency, 
indicating that, investments in this sector can have positive effects on the 
environmental efficiency of the municipality. The IDMS environmental indicator 
variable showed positive correlation with the environmental efficiency level, indicating 
that the management of the sub-items of the IDMS environmental indicator (basic 
sanitation, environmental management and environmental preservation) reflect the 
improvement of the environmental efficiency of the municipalities. The population 
variable did not present a significant correlation with the level of efficiency, concluding 
that a variation in demographic density does not necessarily make a municipality more 
or less efficient (environmental). The PIB per capita variable presented a non-
significant positive correlation, indicating that the PIB per capita variation does not 
necessarily result in an increase or decrease in the environmental efficiency level of 
the municipalities, and the variable IFDM obtained a non-significant positive 
correlation, which indicated that the variation of the IFDM indicator did not result in a 
significant increase in the efficiency level. It was concluded that the variables IDMS 
indicator, hospitalizations for diarrhea and IFDM, analyzed together, explain 96.6% of 
the level of environmental efficiency of the sample municipalities of Santa Catarina, 
demonstrating that other sociodemographic factors contribute in less than 5% the 
explanation of the level of environmental efficiency of these municipalities. 
 
 
Key words:  Environment. Public administration. Environmental Efficiency. 
Development. 
Research Interests:  Management, territory and development 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, uma das grandes preocupações do ser humano tem 

sido as questões relacionadas com o meio ambiente. Esse assunto está sendo motivo 

de discussão entre os autores e os ambientalistas, bem como há o envolvimento de 

movimentos e setores da sociedade, tais como os órgãos governamentais, o meio 

acadêmico, o setor empresarial e a participação da população organizada (DI 

DOMENICO et al., 2015). 

Os problemas ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio 

ambiente para obter recursos necessários para produzir os bens e serviços que estes 

necessitam e dos despejos de materiais e energia não aproveitados (BARBIERI, 2016, 

p. 7). 

Os avanços tecnológicos dos últimos séculos têm sido acompanhados de uma 

extensiva destruição ambiental (COLI; NISSI; RAPPOSELLI, 2011). Definir e avaliar a 

sustentabilidade de sistemas complexos, tais como os sistemas de produção, 

sistemas territoriais, etc... é um desafio crucial para a ciência moderna. Líderes 

políticos têm aderido a premissa de desenvolvimento sustentável como um objetivo e 

uma atividade de governo. Esta premissa sugere uma visão de sociedade 

ecologicamente equilibrada e, para a maioria dos líderes mundiais, fica evidente que 

é necessário preservar os recursos ambientais e integrar economia e meio ambiente 

na tomada de decisão (COLI; NISSI; RAPPOSELLI, 2011). 

Nesta pesquisa a proposta é analisar a importância e o volume dos 

investimentos de recursos públicos aplicados e direcionados às questões do meio 

ambiente, bem como, a análise dos indicadores da gestão desses recursos para o 

atingimento dos objetivos para os quais foram propostos. O estudo será direcionado, 

especificamente em municípios do Estado de Santa Catarina, cuja população seja 

maior do que 10 mil habitantes, dando sua contribuição para os estudos do 

desenvolvimento da região. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) assegura ao cidadão brasileiro 

o direito de participação contínua nas decisões da aplicação e da gestão dos gastos 

públicos, de modo que a sociedade tem o poder de fiscalizar, de forma permanente, 

a eficácia na aplicação desses recursos. 
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Em razão disso, destaca-se que a aplicação de recursos públicos, nas diversas 

áreas de interesse comum da população, quer seja na saúde, educação, transporte, 

lazer, meio ambiente, entre outras, é obrigação imposta aos gestores governamentais. 

Di Domenico et al. (2015) demonstraram resultados de indicadores ambientais 

nos municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Na pesquisa foram analisados 

três indicadores: Cobertura de Saneamento Básico, Estrutura de Gestão Ambiental e 

Preservação Ambiental, sendo estes indicadores que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS). A metodologia aplicada na pesquisa 

foi por meio de análise dos comparativos dos indicadores de sustentabilidade da 

FECAM. A análise evidencia o desempenho de cada município e os indicadores 

ambientais, tomando por base apenas o indicador ambiental do IDMS. 

Já na presente pesquisa, foi realizada a análise com amostra de municípios de 

todas as mesorregiões do Estado de Estado de Santa Catarina, bem como houve a 

ampliação do número de variáveis avaliadas: recursos públicos aplicados em gestão 

ambiental e saneamento básico, indicador ambiental contido no IDMS, condições e 

utilização de aterro sanitário, internações por diarreia, PIB, IFDM, dentre outros. Além 

disso, foram utilizadas as técnicas de Análise Envoltória de Dados (DEA) para 

identificar o nível de eficiência ambiental dos municípios e de Regressão Linear 

Múltipla (RLM), para a análise da correlação entre as variáveis, possibilitando a 

verificação do poder explicativo dessas variáveis com o nível de eficiência ambiental 

dos municípios da amostra. 

A eficiência ambiental está relacionada com a melhoria dos níveis de gestão 

a partir da capacidade que os gestores municipais possuem de combinarem e 

alocaremos recursos investidos em gestão ambiental (inputs), de tal modo a obterem 

maior volume como resultado final dos indicadores ambientais (outputs). 

Para a eficiência no desempenho na gestão pública existem ferramentas que 

possibilitam o auxílio para as tomadas de decisões. Os indicadores de desempenho 

estão envolvidos nas atividades de planejamento, controle e coordenação das 

atividades; controle, avaliação e envolvimento das pessoas; comparação de 

desempenho entre competidores e/ou com outras organizações (DE TONI; TONCHIA, 

2001). 

Neste contexto de crescente preocupação sobre as questões do meio 

ambiente global e relacionadas à qualidade de vida, este trabalho tem a finalidade de 

analisar a eficiência dos investimentos públicos em gestão ambiental dos municípios 
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catarinenses utilizando a ferramenta de medida de eficiência Data Envelopment 

Analysis (DEA). Este método consiste na realização de análise da eficiência das 

DMUs, que são as unidades de decisão (nesta pesquisa, os municípios amostra). A 

eficiência será definida levando em consideração as variáveis de entradas (inputs), 

neste caso, os investimentos em gestão ambiental e saneamento básico, comparadas 

com as variáveis de saídas (outputs); neste caso, os indicadores de gestão ambiental 

dos municípios. O método tem como resultado um score (pontuação) para as DMUs, 

determinando os níveis de eficiência ambiental de cada uma delas. 

 

1.1 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Anteriormente à década de 1970, a inadequada utilização dos recursos naturais 

não foi considerada uma questão relevante na agenda política, no Brasil, e tampouco 

a nível global. A visão de crescimento puramente econômico, do Estado, desenvolveu 

e direcionou suas políticas voltadas ao consumo de bens e serviços, afim de 

proporcionar uma aparente qualidade de vida à população; no entanto, ao incentivar 

o consumo desses bens e serviços, questões como a degradação e a poluição do 

meio ambiente só vieram a ser pauta do Estado a partir da década de 1970 

(BORINELLI; BUENO; OLIANA, 2013). 

Segundo Barbieri (2016), a crença de que a natureza existe para servir ao ser 

humano contribuiu para o estado de degradação ambiental, bem como o aumento da 

escala produtiva e de consumo provocou os problemas ambientais da atualidade. 

A gestão ambiental teve início efetivamente pelos governos dos Estados 

nacionais e foi se desenvolvendo a partir do surgimento dos problemas. As primeiras 

manifestações de gestão ambiental tinham o objetivo de solucionar os problemas 

relacionados a escassez de recursos, no entanto, somente após a Revolução 

Industrial os problemas ligados à poluição começaram a ser tratados de maneira 

sistemática. No princípio, as iniciativas dos governos eram de caráter exclusivamente 

corretivo, ou seja, só havia o enfrentamento das demandas após seu surgimento 

(BARBIERI, 2016). 

Desde a década de 1990, vários países e organizações internacionais têm 

realizado esforços para a medição do gasto na gestão ambiental. A ideia está 

relacionada com o conceito de “gastos defensivos”, os quais podem ser considerados 

como uma provisão de gastos para reparação do meio ambiente, com a finalidade de 
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antecipar e prevenir os danos do processo econômico em sociedades industriais 

(BORINELLI; BUENO; OLIANA, 2013).  

“No Brasil, apesar dos avanços, ainda se vive uma realidade na qual o 

saneamento ambiental inadequado reflete num quadro de exclusão social, combinado 

com o aparecimento de problemas de saúde” (NETTO et al., 2009, p. 56). Essa 

realidade ainda está presente na atualidade. Dados do IBGE (2018) demonstram que, 

em 2017, apenas 41,5% dos 5.570 municípios brasileiros afirmaram possuir Plano 

Municipal de saneamento básico. Já em 2011, esse percentual era de 10,9%. A região 

Sul foi a que teve o aumento mais expressivo entre 2011 (13,5%) e 2017 (72,9%) 

Em 2017, 34,74% dos municípios brasileiros afirmaram ter conhecimento sobre 

a ocorrência de endemias ou epidemias de doenças ligadas ao saneamento básico 

(IBGE, 2018). Isso demonstra que o investimento para a obtenção de uma 

infraestrutura que possibilite um adequado saneamento básico é de suma importância 

para o combate e prevenção de doenças. 

No Brasil, dentre as leis que se referem ao meio ambiente, seus recursos, 

limitações e penalidades, cita-se a Lei 6.938, de 17/01/1981, a qual estabeleceu a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criou o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e o Cadastro de Defesa Ambiental, sendo principal objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, que visa 

assegurar plenas condições ao desenvolvimento socioeconômico, aliando aos 

interesses da segurança nacional e com a proteção da dignidade da vida humana 

(PNMA, 2017). 

Ademais, há um anseio da população em obter respostas à crescente 

preocupação com as questões que norteiam a degradação do meio ambiente, à 

correta aplicação desses recursos nas ações propostas e às consequências 

ambientais e ao bem viver, seja para o presente ou para o futuro da região. 

A partir das considerações apresentadas, a presente pesquisa tem a finalidade 

de responder à seguinte questão: Qual o nível de eficiência ambiental dos municípios 

de Santa Catarina, a partir dos investimentos públicos por eles aplicados em Gestão 

Ambiental? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na atualidade, em que a preocupação com o meio ambiente e com o 

desenvolvimento sustentável está sendo pensada de forma global, na utilização dos 

recursos de forma consciente, possibilitando assim garantir recursos ambientais 

também para as gerações vindouras, é de importância a continuidade na aplicação 

dos recursos pela esfera pública nas questões ambientais, bem como o 

acompanhamento da melhoria dos indicadores de eficiência na aplicação desses 

recursos. 

A presente pesquisa justifica-se primeiramente para o aprofundamento de 

dados já pesquisados relativos a determinados índices de eficiência ambiental 

relativos ao Estado de Santa Catarina para os municípios do Extremo Oeste 

Catarinense. Melo, Sousa e Leite (2014) afirmam que, por meio dos resultados dos 

índices de desempenho ambiental torna-se possível fazer a comparação do 

desempenho relativo às políticas públicas direcionadas para a área ambiental entre 

as entidades públicas. A obtenção desses resultados corroborando para as assertivas 

nas tomadas de decisões de investimentos de recursos destinados à gestão 

ambiental. Buscou-se na pesquisa, aprofundar o tema relacionado com a análise da 

eficiência dos indicadores ambientais nos municípios de Santa Catarina, por meio de 

um agrupamento de novos indicadores ambientais, bem como levando-se em 

consideração uma maior abrangência de população amostra de municípios. 

Outra questão importante é que a população tenha conhecimento das 

informações relevantes sobre os investimentos aplicados em meio ambiente nos seus 

municípios, e, principalmente, entender os benefícios gerados por meio dessa 

aplicação. A informação pode gerar um sentimento de pertencimento em relação ao 

local, servindo de incentivo para que a própria comunidade possa contribuir com 

iniciativas de ações que venham auxiliar na melhoria dos indicadores ambientais. 

Os resultados da pesquisa podem demonstrar a importância da análise da 

eficiência na gestão pública a partir do aporte de investimentos aplicados na gestão 

ambiental dos municípios, e os dados obtidos poderão ser utilizados pelos gestores 

dos municípios catarinenses como base para tomada de decisões em relação aos 

investimentos futuros para a melhoria dos indicadores ambientais. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que aproximadamente 2,5 

bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico e condições de 



20 

 

meio ambiente adequados. De acordo com pesquisa do Instituto Brasil/FGV (2010), 

ao ter acesso à rede de esgoto, um trabalhador aumenta sua produtividade em 13,3%, 

consequentemente, permitindo aumento de sua renda média. Além disso, demonstra 

que a cada R$ 1,00 investido em saneamento, representa uma economia de R$ 4,00 

em gastos com saúde pública. Com base no exposto, o estudo da eficiência na 

aplicação dos recursos públicos na gestão ambiental dos municípios é importante no 

sentido em que auxilia no entendimento de que numa sociedade em que exista uma 

infraestrutura mínima - necessária para as demandas básicas da população -, é 

possível demonstrar o retorno de benefícios ao poder público, com economia de 

investimentos nas demais áreas como saúde e educação, por exemplo, além de haver 

um aumento de benefício para as empresas com o aumento da produtividade do 

trabalhador, bem como para o próprio trabalhador e sua família.  

Em termos de produção científica, esta pesquisa pode servir de base para a 

revisão e análise pelos representantes municipais em relação ao volume de 

investimento aplicado em gestão ambiental e aos retornos de benefícios gerados para 

a população, visando o bem-estar, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a eficiência da aplicação de recursos públicos em gestão ambiental 

nos municípios do Estado de Santa Catarina. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

Demonstrar os níveis de eficiência ambiental dos municípios do Estado de 

Santa Catarina e por mesorregião do estado; 

 

Quantificar o aporte dos recursos financeiros públicos aplicados em gestão 

ambiental per capita nos municípios do Estado de Santa Catarina; 

 

Identificar fatores sociodemográficos explicativos do nível de eficiência; 
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1.4 HIPÓTESES 

 

1.4.1 Investimento per capita 

 

É importante na análise dos gastos públicos a identificação dos critérios de 

classificação das contas públicas. Essas classificações padronizam o registro das 

ações do governo, possibilitando a visualização, por exemplo, do orçamento por 

poder, por funções de governo, por subfunções, por programa e por categoria 

econômica. Para a obtenção e compreensão dos dados, a contabilidade pública 

busca, de forma contínua, desenvolver normas que permitam atingir maior 

transparência dos atos públicos, tanto na informação quanto na publicação 

(BORINELLI; BUENO; OLIANA, 2012). Há municípios de Santa Catarina que não 

demonstram em seus relatórios de prestação de contas investimentos em gestão 

ambiental ou em saneamento. Mesmo assim, os indicadores ambientais desses 

municípios são divulgados por órgãos como a FECAM e o IBGE, indicando assim que 

outros fatores podem explicar a eficiência dos indicadores ambientais. Os municípios 

que não evidenciam em seus relatórios os investimentos aplicados na gestão 

ambiental podem ter seus indicadores ambientais divulgados de forma distorcida. 

Essa realidade norteia a primeira hipótese. 

H1 – O nível de eficiência dos indicadores ambientais dos municípios está 

relacionado positivamente com o aporte de investimento per capita em gestão 

ambiental e saneamento básico. 

 

1.4.2 Nível de Desenvolvimento 

 

O desenvolvimento deve ser discutido e refletido levando em consideração os 

âmbitos econômicos, políticos, culturais e ambientais de uma sociedade 

(DALLABRIDA, 2015). 

O desenvolvimento de um município é determinado, em grande medida, pelas 

características socioeconômicas do seu entorno. É em parte, reflexo do que acontece 

na microrregião. Os sistemas e relações de produção principal, as condições e meios 

de transporte, o acesso a mercados, a disponibilidade de infraestrutura social básica, 

entre outros, acomodam e até mesmo determinam as possibilidades de 

desenvolvimento local (DENARDI, 2000). 
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Dallabrida (2007, p. 6) afirma que: 

A dinâmica territorial do desenvolvimento refere-se ao conjunto de ações 
relacionadas ao processo de desenvolvimento, empreendidas por 
atores/agentes, organizações/instituições de uma sociedade identificada 
histórica e territorialmente. O seu uso sustenta-se na hipótese de que o 
desenvolvimento tem uma relação direta com a dinâmica (social, econômica, 
ambiental, cultural e política) dos diferentes territórios. Dependendo do tipo 
de ação, passiva ou ativa, dos atores territoriais na defesa dos seus 
interesses, frente ao processo de globalização, os territórios assumem 
opções de desenvolvimento que os favorecem ou que os prejudicam. 
 

O desenvolvimento territorial pressupõe que cada território deva criar, por 

meio de ações internas, seu próprio modelo específico de desenvolvimento. A 

promoção do desenvolvimento territorial com êxito presume um processo de 

aprendizagem social (JEAN, 2010 apud DALLABRIDA, 2015).  

Notadamente, há um reforço direcionado para o pensamento de que a 

dinâmica do desenvolvimento de um território depende da forma com que os atores 

locais compreendem o seu papel em relação a realidade local. Com base nisso, foi 

delineada a segunda hipótese. 

H2 – O nível de eficiência dos recursos aplicados em gestão ambiental dos 

municípios está associado positivamente com o nível de desenvolvimento municipal. 

 

1.4.3 Número de Habitantes 

 

O crescimento populacional está diretamente vinculado à qualidade de vida. 

Desta forma, o aumento da população mundial apresenta uma evolução que gera 

preocupação. A partir a Revolução Industrial a curva de crescimento populacional 

urbano se alterou de forma acentuada, demonstrando indicadores nunca antes 

registrados (MAZETTO, 2000). 

A relação inerente aos assentamentos urbanos e o seu suporte físico sempre 

provocou impactos, quer sejam negativos ou positivos. As mudanças nos padrões 

produtivos e nas dinâmicas populacionais modificam a natureza desses impactos e, 

consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. A 

Revolução Industrial, por exemplo, gerou mudanças significativas nesses padrões, 

pontuando um momento no qual a capacidade humana de alteração do meio e de 

utilização dos recursos naturais aumentou significativamente. Se, por um lado esse 

aumento possibilitou um crescimento expressivo da população mundial em razão de 

uma maior abundância de recursos, por outro, também foi responsável pela 
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diminuição progressiva da capacidade de resiliência dos ecossistemas (SILVA; 

TRAVASSOS, 2008). 

A pesquisa dos municípios brasileiros, realizada pelo IBGE em 2008, 

demonstrou que 90,6% dos municípios informaram ocorrência frequente e impactante 

de alguma alteração ambiental. Em média, foram informadas 4,4 ocorrências por 

município. Além disso, a pesquisa indicou que os municípios sem ocorrência de 

impacto ambiental tiveram uma maior presença relativa entre os municípios de menor 

população. De acordo com o exposto, define-se a terceira hipótese. 

H3 – O número de habitantes do município está relacionado negativamente 

com o nível de eficiência dos recursos públicos aplicados em gestão ambiental. 

 

Figura 1 - Esquema representativo das Hipóteses: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(H2) Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) (+) 

(H1) Investimento Ambiental 

Per Capita (+) 

Índice de Eficiência 

(H3) Número de habitantes 

no município (-) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA 

 

O Estado, por tradição, atrelado no modelo burocrático de administração na 

década de 1970, submeteu-se a grandes questionamentos, os quais acabaram por 

colocar em xeque, no mundo todo, o modelo de administração sob o ponto de vista 

administrativo, econômico e social. Nessa época, os governos encontraram 

dificuldades para o financiamento, e, por outro lado, encontrava-se a população 

cobrando explicações sobre o aumento da carga tributária. Por conseguinte, com a 

chegada da globalização, trazendo as inovações tecnológicas e, com isso, o 

enfraquecimento do controle de fluxos financeiros e comerciais; o Estado se viu com 

menos poder, menos recursos e aumento das demandas sociais. Os procedimentos 

rígidos e modelo burocrático, forte hierarquia e forte separação entre público e 

privado, já não mais atendia as necessidades da administração pública (CASTRO, 

2006). 

Já a Constituição Federal de 1988 trouxe, no aspecto social, um grande 

avanço, como por exemplo a questão dos direitos sociais e individuais. No entanto, 

na questão da administração pública, representou retrocesso, pelo fato de não 

modificar a situação de aspectos da administração gerencial existente até então e 

reforçou procedimentos burocráticos (CASTRO, 2006). 

Em 1995, a reforma preconizada no Plano Diretor da Reforma do Estado pode 

ser interpretada com cinco diretrizes principais: Institucionalização (a partir da reforma 

da constituição); racionalização (aumento da eficiência com corte de gastos); 

flexibilização (autonomia na administração dos recursos humanos, materiais e 

financeiros); publicização (transferência de atividades não exclusivas do Estado para 

organizações públicas não estatais, sobretudo nas atividades de saúde, educação, 

cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente); desestatização (privatização) 

(SANTOS, 2017). 

Em se tratando da reforma administrativa, o maior avanço se deu com a 

revisão do marco legal, principalmente, com a aprovação da Emenda Constitucional 

nº. 19, de 04/06/1998, pois nela restou estabelecida a adoção do Princípio da 

Eficiência na administração pública brasileira, possibilitando a adoção de inúmeras 

inovações na seara pública. 
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Denhardt (2011) afirma que, mais recentemente, na nova administração pública 

se destacam novas correntes de pensamento que direcionam o foco para a 

importância de renovar a ação do Estado e dos gestores públicos para que possam 

servir melhor aos cidadãos e à sociedade. 

O termo políticas públicas tem várias definições em aspectos diversificados 

como processo decisório, planejamento, atores ligados à política e ações e não ações. 

Uma ação planejada de governo que visa, por meio dos processos, atingir os objetivos 

propostos. Tem relação direta com o planejamento das ações governamentais 

(PECCATIELLO, 2011). 

A partir do propósito do planejamento, a definição direciona para a tomada de 

decisão ao longo de um determinado período, que, na questão do direito democrático, 

está diretamente associado às demandas sociais. Em suma, política pública é tudo o 

que o governo decide fazer, ou não. 

Destaque-se aqui a importante participação dos atores na execução das 

políticas públicas, a partir dos interesses de grupos da sociedade, participando 

diretamente no apontamento das necessidades, interferindo na formulação, além do 

poder de fiscalização (PECCATIELLO, 2011). 

A população tem direito de ter acesso a determinados serviços através dos 

órgãos do Governo. Cabe a este, assegurar os direitos dos cidadãos, principalmente, 

os direitos fundamentais e sociais, como saúde, educação, segurança pública, meio 

ambiente sustentável, dentre outros. Por meio do Poder Executivo serão executadas 

as leis, bem como a execução das políticas e programas necessários para o 

atingimento desses direitos (SALES, 2013). 

A formulação das Políticas Públicas apresenta as seguintes fases, encadeados 

de forma integrada e lógica (COELHO et al., 2017): 

a) Formação da agenda (seleção de prioridades) 

Processo de definição da lista dos principais problemas da sociedade que serão 

tratados pelo governo; 

Para ser prioritária, a questão deve convergir alguns fatores: vontade política, 

mobilização social e custo x benefício. 

b) Planejamento (definição das metas e ações) 

Fase de definição das linhas de ação a serem adotadas para a solução do problema; 

Neste ciclo, a interação entre todos os atores envolvidos, estatais e não estatais, junto 

com os elementos políticos, resulta na melhor definição. 
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c) Escolha das opções (tomada de decisões) 

Momento da definição dos recursos e prazos de ação da política, expressos em leis, 

decretos, normas, resoluções ou outros atos da administração pública. 

d) Execução ou implementação das ações 

Momento do agir, é a transformação do planejamento e das escolhas em atos; 

Essa implementação pode se dar de dois modos: 

De cima para baixo – modo centralizado 

De baixo para cima – modelo descentralizado 

e) Avaliação 

Ciclo que contribui para o sucesso da ação das Políticas Públicas e a maximização 

dos resultados. Pode e deve ser aplicada a qualquer momento da atuação da Política 

Pública. 

A finalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é nortear a elaboração 

e execução dos orçamentos públicos anuais, as metas e as prioridades da 

administração pública, bem como as despesas de capital (investimentos) para o 

exercício financeiro do ano seguinte (SILVA; TEIXEIRA, 2013). 

A LDO destaca a necessidade do equilíbrio entre receitas e despesas, a forma 

de limitação de empenhos, destacando também a apuração dos custos e avaliação 

dos resultados, estabelecendo condições de transferências de recursos para 

entidades públicas e privadas, finalizando com a apresentação dos demonstrativos de 

metas e riscos fiscais, que devem ser controlados e acompanhados durante a 

execução do orçamento público (SILVA; TEIXEIRA, 2013). 

 

2.1.1 Eficiência e Controle de Gastos Públicos 

 

Gasto público é considerado todo o desembolso realizado por uma das 

entidades governamentais, tendo a devida autorização por autoridade legal e, que 

cumpra o objetivo dos interesses coletivos. 

Torna-se uma das principais funções do Estado, constituindo-se numa das 

ferramentas estatais de maior importância, pois possibilita com que o Governo exerça 

o seu papel frente ao desenvolvimento. Seja criando condições produtivas 

necessárias (bens públicos); na implantação de políticas que possibilitem diminuir a 

concentração de riqueza e ainda possibilitam amenizar os efeitos negativos a partir 

das falhas de mercado (BORINELLI et al., 2013). 
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Para que a sociedade tenha acesso aos bens e serviços disponibilizados pelo 

Estado e possa se beneficiar da sua alocação por parte da gestão pública, é 

necessário atentar-se ao fato de que o gasto público é financiado por meio dos 

tributos, oriundos do esforço da própria sociedade, e, portanto, se espera que esse 

gasto seja eficaz (realize determinada função) e que seja, principalmente, eficiente 

(realize determinada função da maneira mais racional e com menor custo possível). 

O desafio em manter gastos públicos eficientes se intensifica, tornando-se uma atitude 

premente e sua constância indispensável para o bem-estar da sociedade (PEREIRA 

FILHO et al., 2010). 

Crescente é a necessidade de monitoramento da aplicação dos recursos 

públicos, a fim de que sejam aplicados ou investidos de maneira a atender a demanda 

da população, das empresas e dos entes governamentais, bem como da manutenção 

dos recursos ambientais, principalmente para preservação do futuro da humanidade. 

Em conjunto com as receitas públicas, os gastos públicos integram a política 

fiscal do Estado. É a partir dessas receitas e gastos públicos que são estabelecidos, 

pelo Estado, as prioridades para a prestação de serviços públicos básicos e as 

prioridades de investimentos (BORINELLI et al., 2013). 

Por outro lado, Giambiagi e Além (2008, p. 32) citam que “O administrador 

público, no ato de selecionar as atividades prioritárias, deve fazer escolhas difíceis”.  

A CF/88 estabelece como valores máximos, que o Estado Brasileiro possa 

oferecer e garantir o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, o direito à igualdade e à justiça. 

Para que o Estado possa garantir o suprimento das demandas da 

coletividade, este fica condicionado à disponibilidade de recursos públicos. Os 

instrumentos legais para o atendimento na definição da quantidade de destinação dos 

recursos, pelo Estado, são os orçamentos públicos (BORINELLI et al., 2013). 

A eficiência é a capacidade de fazer as coisas do jeito certo, minimizando a 

relação insumos – produtos. Em resumo, a eficiência pode ser de dois tipos: eficiência 

técnica e eficiência econômica (PENA, 2008). 

 

2.2 GESTÃO AMBIENTAL 

 

A Gestão Ambiental consiste na administração e no uso dos recursos 

ambientais por meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e potenciais 
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institucionais e jurídicos, tendo como objetivos manter ou recuperar a qualidade de 

recursos e desenvolvimento social. Isso, por sua vez, tende a envolver atividades de 

planejamento, responsabilização, práticas, procedimentos, além de recursos para o 

desenvolvimento social aliado à conservação ambiental (BORINELLI et al., 2013). 

Como marco histórico da gestão ambiental no Brasil, destaca-se a instituição de vários 

conselhos e entidades, conforme pode ser verificado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Marco histórico da gestão ambiental no Brasil 
Descrição  Base legal  Período  

Conselho Nacional de Poluição Ambiental Decreto 303 1967 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) Decreto 73.030 1973 

Conselho Consultivo do Meio Ambiente (CCMA) Decreto 73.030 1973 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) Lei 6.938 1981 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 

extinção da SEMA 

Lei 7.735 1989 

Ministério do Meio Ambiente Lei 8.490 1992 

Atualização Lei 4.320, Estabelecimento dos 

conceitos de função, subfunção, programa, 

projeto, atividade, operações especiais 

Portaria 117 1998 

Reatualização Lei 4.320, conceitos de função, 

subfunção, programa, projeto, atividade, 

operações especiais 

Portaria 42 1999 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) 

Lei 9.985 

Decreto 4.340 

2000 

2002 

Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

(PNAP) 

Decreto 5.758 2006 

Fonte: Adaptado de Borinelli et al. (2013) 

 

Dentre os documentos legislativos citados no quadro 1, destaca-se, em 

avaliação geral, que a Lei 6.938/81foi um “divisor de águas”, pois somente após a sua 

edição e do consequente reconhecimento da autonomia normativa dos valores 

ecológicos e do bem jurídico ambiental, é que se pode falar de um Direito Ambiental 

brasileiro com real expressão e suporte normativo. Em termos legislativos, esse é o 

momento em que se cria um (micro) sistema jurídico de proteção ambiental e o 

ambiente passa a ser reconhecido como um valor (e bem jurídico) autônomo no 

âmbito do nosso sistema jurídico (SARLET, 2015). 
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Em relação à legislação relativa às questões ambientais, cita-se também a Lei 

estadual (SC) nº 14.675, de 13/04/2009, que instituiu o Código Estadual do Meio 

Ambiente, além de estabelecer outras providências. A referida lei, ressalvada a 

competência da União, bem como dos municípios, estabeleceu normas aplicáveis ao 

Estado de Santa Catarina com o objetivo de proteção e melhoria da qualidade 

ambiental no seu território. 

É fundamental a participação da sociedade nos processos de gestão, para que 

haja uma efetiva gestão ambiental nos âmbitos municipal, estadual e federal. As 

iniciativas governamentais para criação dos programas, conselhos e secretarias, 

principalmente pela estruturação e funcionamento, possibilitaram efetivos controles na 

gestão ambiental, possibilitando ações que visem o desenvolvimento regional, bem 

como melhor qualidade de vida para a população.  

Crespo (1998) verificou a partir de pesquisas de opinião com a população 

brasileira, em 1992 e 1997, sobre a consciência ambiental, que, além de ter 

aumentado o número de pessoas que dizem estarem interessadas no assunto, o 

conceito de meio ambiente torna-se cada vez mais abrangente, sobretudo entre as 

pessoas com maior nível de educação. 

 Os programas ambientais com componentes educativos e de ação comunitária, 

governamentais, não-governamentais, tendem a trabalhar exclusivamente o aspecto 

comportamental e moral. É um aspecto importante, mas não é único e nem o 

determinante, devendo vir associado às mudanças estruturais, assegurando uma 

sociedade sustentável nas múltiplas dimensões que compõem a vida (LOUREIRO et 

al., 2006).  

Inúmeros são os artigos da Constituição Federal (CF/88) (BRASIL, 1988) que 

tratam das questões de meio ambiente, destacados estão a seguir, com grifos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei (...) 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente  e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência; (...) 
Art. 23 É de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
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Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (...) 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; (...) 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003)(...) 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção 
econômico-social dos garimpeiros. (...) 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; (...) 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. (...) 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. (...) 
§ 3º Compete à lei federal: 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente. (...) 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento) 
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;(Regulamento) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente; (Regulamento) 
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.(Regulamento) 
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (...). 

 

A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e institui 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e 

aplicação, e dá outras providências. Essa é uma relevante norma ambiental depois da 

Constituição Federal da 1988, pela qual foi recepcionada, visto que traçou toda a 

sistemática das políticas públicas brasileiras para o meio ambiente (FARIAS, 2006). 

A lei em questão definiu conceitos básicos como o de meio ambiente, de 

degradação e de poluição e determinou os objetivos, diretrizes e instrumentos, além 

de ter adotado a teoria da responsabilidade (SIRVINKAS, 2005).  

Já Lustosa et al. (2003, p. 135) definem que a PNMA é: 

 

O conjunto de metas e mecanismos que visam reduzir os impactos negativos 
da ação antrópica – aqueles resultantes da ação humana – sobre o meio 
ambiente. Como toda política, possui justificativa para sua existência, 
fundamentação teórica, metas e instrumentos, e prevê penalidades para 
aqueles que não cumprem as normas estabelecidas. Interfere nas atividades 
dos agentes econômicos e, portanto, a maneira pela qual é estabelecida 
influencia as demais políticas públicas, inclusive as políticas industriais e de 
comércio exterior. 

 

Sendo assim, por Política Nacional do Meio Ambiente se compreende as 

diretrizes gerais estabelecidas por lei, que têm o objetivo de harmonizar e de integrar 

as políticas públicas de meio ambiente dos entes federativos, tornando-as efetivas e 

eficazes. 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo tornar efetivo o direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, princípio matriz contido no 
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caput do art. 225 da Constituição Federal. E, por meio ambiente ecologicamente 

equilibrado se entende a qualidade ambiental propícia à vida das gerações presentes 

e das futuras. Ainda visa a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana. 

Dessa maneira, o objetivo geral desta política nacional está dividido em 

preservação, melhoramento e recuperação do meio ambiente. Preservar é procurar 

manter o estado natural dos recursos naturais impedindo a intervenção dos seres 

humanos. Significa perenizar, perpetuar, deixar intocados os recursos ambientais: 

 

Art. 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II – à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
III – ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de 
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas 
para o uso racional de recursos ambientais; 
V – à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de 
dados e informações ambientais e à formação de uma consciência pública 
sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico; 
VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à 
utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propicio à vida; 
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados, e ao usuário da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos. 

 

Os princípios da PNMA não coincidem exatamente com os princípios do Direito 

Ambiental, embora todos guardem coerência entre si e tenham a mesma finalidade, 

visto que por razões de estilo e metodologia a Ciência Jurídica e um texto legal se 

expressam de maneira diferente. O art. 2º da Lei nº 6.938/81, após estabelecer o 

objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente, define o que chama de princípios 

norteadores das ações: 

 

I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
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IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação das áreas 
representativas; 
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 
VI – incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais; 
VII – acompanhamento do estado de qualidade ambiental; 
VIII – recuperação de áreas degradadas; 
IX – proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X – educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente. 

 

Os instrumentos da PNMA são aqueles mecanismos utilizados pela 

Administração Pública ambiental com o intuito de atingir os objetivos desta política. 

De acordo com Antunes (2000), os instrumentos da PNMA encontram fundamento 

constitucional no art. 225 da Constituição Federal, especialmente no § 1º e seus 

incisos. Os instrumentos da PNMA estão elencados pela Lei nº 6.938/81: 

 

Art. 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II – o zoneamento ambiental; 
III – a avaliação de impactos ambientais; 
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; 
VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa 
Ambiental; 
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 
X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA; 
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 
XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 
e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. 

 

De acordo com o caput do art. 6º da Lei nº 6.938/81, o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Antunes (2000) 

vislumbra a influência da National Environmental Policy Act sobre esse sistema, que 



34 

 

tem como finalidade estabelecer uma rede de agências governamentais, nos três 

níveis da federação, com o objetivo de implementar a PNMA. 

Para Sirvinkas (2005), o objetivo do SISNAMA é tornar realidade o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme está previsto na Constituição 

Federal e nas normas infraconstitucionais nas diversas esferas da federação. De 

acordo com Silva (2003), o objetivo do SISNAMA é proteger o meio ambiente e 

melhorar a qualidade de vida por meio da coordenação dos órgãos e entidades 

públicas. 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estruturou o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente com os seguintes órgãos formadores: 

 

Art. 3º. O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), constituído pelos 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura: 
I – Órgão Superior: o Conselho de Governo; 
II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA); 
III – Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República (SEMAM/PR); 
IV – Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA); 
V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas 
atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou 
àquelas de disciplinamento do uso de recursos ambientais, bem assim os 
órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e 
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental; e 
VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo 
controle e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas 
respectivas jurisdições. 

 

2.2.1 Políticas Públicas de Meio Ambiente 

 

A gestão ambiental inicia efetivamente pelos governos dos Estados nacionais 

e se desenvolve a partir do surgimento dos problemas. As primeiras manifestações 

de gestão ambiental tinham o objetivo de solucionar os problemas relacionados a 

escassez de recursos, no entanto, somente após a Revolução Industrial os problemas 

ligados à poluição começaram a ser tratados de maneira sistemática. No princípio, as 

iniciativas dos governos eram de caráter exclusivamente corretivo, ou seja, só havia 

o enfrentamento das demandas após seu surgimento (BARBIERI, 2016). A gestão 

ambiental pública é uma ação do Poder Público, dirigida a partir da política pública 
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ambiental. Esta, por sua vez, é entendida como um conjunto de objetivos, diretrizes e 

instrumentos de ação, à disposição do Poder Público, para produzir efeitos desejáveis 

sobre o meio ambiente.  

O envolvimento cada vez mais intenso dos Estados nacionais em questões 

ambientais e a diversidade dessas questões fizeram surgir uma variedade de 

instrumentos de políticas públicas ambientais, seja para evitar novos problemas 

ambientais, seja para eliminar ou minimizar os existentes. Estes podem ser explícitos 

ou implícitos. Os instrumentos explícitos são criados para alcançar efeitos ambientais 

benéficos específicos, enquanto os implícitos alcançam tais efeitos de forma indireta 

(ex: uma lei para ordenar o trânsito de veículos em uma grande cidade, com a 

finalidade de evitar congestionamentos, contribui para melhorar a qualidade do ar, 

reduzir o nível de ruído e o consumo de combustíveis). Por isso, quando se fala em 

instrumento de política pública ambiental, geralmente se quer indicar os instrumentos 

explícitos, que são classificados em três grandes grupos (BARBIERI, 2016), conforme 

detalhado na tabela 1. 

Tabela 1 - Instrumentos de Política Pública Ambiental - Classificação 
GÊNERO ESPÉCIES 

Comando e controle  - Padrão de emissão 
- Padrão de qualidade 
- Padrão de desempenho 
- Padrões tecnológicos 
- Proibições e restrições sobre produção, comercialização e uso 
de produtos e processos 
- Licenciamento ambiental 
- Zoneamento ambiental 
- Estudo prévio de impacto ambiental 

Econômico  - Tributação sobre poluição 
- Tributação sobre uso de recursos naturais 
- Incentivos fiscais para reduzir emissões e conservar recursos 
- Financiamentos em condições especiais 
- Criação e sustentação de mercados de produtos 
ambientalmente saudáveis 
- Permissões negociáveis 
- Sistema de depósito-retorno 
- Poder de compra do Estado 

Outros  - Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico 
- Educação ambiental 
- Unidades de conservação 
- Informações ao público 

Fonte: Barbieri, (2016, p.57). 
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Em relação a tabela 1, o qual demonstra os instrumentos de Política Pública 

Ambiental, verifica-se que se trata de instrumentos explícitos, pois são criados para o 

atingimento de benefícios específicos relacionados às questões ambientais. Neles são 

estabelecidos os limites e as condições de uso dos recursos naturais, bem como da 

política de divulgação, educação e apoio científico e tecnológico. Na questão do 

“comando e controle” estão estabelecidos os padrões que os indivíduos e as 

organizações precisam levar em consideração no caso de ações relacionadas com as 

questões ambientais. O Ente Público tem o poder de fiscalizar as ações, bem como 

impor penalidades sobre os desvios de conduta. No gênero “econômico” estão 

estabelecidas as questões de tributação fiscal sobre a emissão de gases poluentes e 

sobre o uso dos recursos naturais, bem como as negociações das permissões 

possíveis sobre o uso dos recursos. Por fim, as diretrizes e como devem ser 

repassadas as informações aos indivíduos e organizações, bem como sobre as 

questões da ampliação da educação ambiental e apoio às pesquisas. 

Em 2013 foi aprovado o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), o 

qual previa que até 2033 o Brasil deveria universalizar os serviços de saneamento 

básico (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem de águas pluviais. Passados cinco anos, não há mais previsão de 

quando as metas poderão ser cumpridas (LINS, 2018). 

 

Segundo Lins (2018, p. 5): 

 

É preciso defender a criação urgente de políticas públicas federais e 
estaduais que possibilitem a ampliação e melhorias dos serviços de 
saneamento pelos Municípios, criando sinergias e atuações integradas entre 
os três Entes, possibilitando a proteção do meio ambiente e o combate à 
poluição em qualquer de suas formas, conforme determina a Constituição 
Federal. 
 

 Em face à crescente concorrência global, as expectativas dos clientes não 

estão restritas à procura de determinado nível de qualidade ao menor custo. Pelo 

contrário, estão cada vez mais informados e dispostos a adquirir e utilizar produtos 

que respeitem o meio ambiente. Desta forma, identificam-se vantagens para as 

organizações e para o meio ambiente. As vantagens para o meio ambiente estão na 

introdução e implementação de práticas ambientais, com regras escritas, na 

produção, com potencial redução aos riscos ambientais da atividade, como emissões, 

derrames e acidentes (TINOCO; KRAEMER, 2011). 
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2.2.2 Indicadores Ambientais 

 

O papel dos indicadores ambientais é principalmente a tradução da realidade 

e captação de informações complexas, fazendo com que demonstre a realidade 

compreensível e conhecível para agregar benefícios tanto ao meio ambiente quanto 

à sociedade (DI DOMENICO et al., 2015). Esses indicadores permitem analisar 

fatores como cobertura de saneamento básico e aspectos de preservação ambiental 

(quadro 2). 

 

Quadro 2 – Indicadores e variáveis ambientais 
Indicador Variável 

Cobertura de Saneamento 

Básico 

Domicílios Atendidos Direta ou Indiretamente por Coleta de Lixo. (%) 

Percentual de Domicílios com Acesso à Rede de Esgoto ou Fossa 

Séptica (%). 

Domicílios Atendidos Rede Pública de Água (%) 

Estrutura de Gestão 

Ambiental 

Efetividade da Estrutura de Gestão Ambiental (Índice) 

Efetividade do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Índice) 

Preservação Ambiental Depósito de Lixo em Locais Licenciados (Índice) 

Áreas de Matas e Florestas Naturais Preservadas nas Propriedades 

Agropecuárias (%). 

Fonte: Di Domenico et al. (2015) 

  

Os indicadores ambientais possuem papel fundamental para os gestores dos 

entes públicos, na medida em que são ferramentas de apoio à gestão. Cabem aos 

indicadores, a tradução da realidade e a obtenção de informações complexas, 

tornando essa realidade conhecida e compreensível. Os indicadores traduzem-se em 

sinais que podem ser positivos ou sinais considerados de alerta. Com a identificação 

e análise dos indicadores reais, nesse caso, relacionados com as áreas ambientais, 

será possível o direcionamento das ações corretivas para que possam ir de encontro 

às prioridades anunciadas pela demanda ou para a manutenção das ações naquelas 

que demonstrarem demandas em grau de satisfação. 

A combinação dos gastos despendidos com meio ambiente, pelas entidades 

do Estado, bem como com outras variáveis financeiras e não financeiras é que dão 

origem aos indicadores de desempenho que são utilizados para medir o desempenho 

ambiental relativo. Assim, por meio dos resultados dos índices de desempenho 

ambiental, torna-se possível fazer a comparação do desempenho relativo das políticas 
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públicas direcionadas para a área ambiental entre as entidades públicas (MELO; 

SOUSA; LEITE, 2014). 

Os relatórios financeiros disponibilizados pela Contabilidade Pública, 

possibilitam a construção dos indicadores de desempenho (quadro 3) com a finalidade 

de verificação do nível de eficiência. 

 

Quadro 3 – Indicadores que representam variáveis constantes no orçamento financeiro dos municípios 
Índices Formulação 

Desempenho verde das Receitas Totais (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Receita 
Total) 

Desempenho verde das Despesas Totais (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Despesa 
Total) 

Desempenho verde das Receitas Correntes (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Receita 
Corrente) 

Desempenho verde das Receitas Tributárias (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Receita 
Tributária) 

Desempenho ambiental do PIB (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (PIB) 
Gastos ambientais médios por área (km²) (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Área total) 
Gastos ambientais médios por habitante (Gastos com Gestão Ambiental) ÷ (Número de 

habitantes) (Apêndice A) 
Fonte: Adaptado de Almeida (2010) e de Melo; Sousa; Leite (2014) 

  

 Dentre os indicadores relevantes para a análise do nível de eficiência ambiental 

dos municípios, o gasto ambiental per capita se destaca tendo em vista a proximidade 

com as questões ambientais dos municípios. O indicador é evidenciado no Apêndice 

“A” desta pesquisa. 

O processo de busca do desenvolvimento sustentável requer proatividade, 

visão de longo prazo, participação da sociedade, bem como o acompanhamento de 

resultados. Nesse sentido, os indicadores ambientais se constituem numa carta de 

navegação na medida em que possibilitam o apontamento da situação atual e as 

metas a serem alcançadas, permitindo identificar os caminhos para a correção de 

rumos e mudanças de comportamento (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

 O Índice de Desempenho Ambiental (The Environmental Performance Index - 

EPI) pode ser utilizado por defensores do meio ambiente, líderes empresariais e 

políticos, com a finalidade de contribuir com a tomada de decisões de gestão e permitir 

a escolha sustentável, embora seja mais comumente utilizado como ferramentas de 

marketing e publicidade pública (CHODAKOWSKA, 2014). 

Os indicadores (EPI) são construídos por meio de várias etapas, dentre elas os 

valores dos dados brutos são transformados da divisão pela população, pelo PIB ou 
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outros denominadores, com a finalidade de possibilitar a comparabilidade com outros 

países. 

Hsu et al. (2013), destaca que os EPI são subdivididos pelos objetivos “saúde 

ambiental 40%” e “ecossistemas vitais 60%”, onde a saúde ambiental trabalha com as 

categorias: a) impactos na saúde; b) qualidade do ar e c) água e saneamento; 

enquanto que na questão dos ecossistemas vitais as categorias são: a) recursos 

hídricos; b) agricultura; c) florestas; d) pesca; e) biodiversidade e habitat e f) clima e 

energia. A análise dessas categorias possibilita a criação dos indicadores. 

Estudos realizados pela Agência Europeia do Ambiente (European 

Environmental Agency - EEA) (2015), propõem um conjunto de indicadores como 

possibilidade de avaliação da sustentabilidade de uma cidade. Essa proposta leva em 

consideração as dimensões: fluxos urbanos, qualidade urbana e padrões urbanos e 

motoristas urbanos, bem como cada uma das dimensões possuem indicadores 

anexados. Dentre eles, citam-se emissões de CO2; eficiência do uso urbano da água; 

intensidade de ruídos; reciclagem; acesso ao espaço verde; eficiência do uso da terra; 

quantidade de automóveis; concentração de NO2, etc... 

Wang et al. (2018) evidenciam em suas pesquisas, uma análise dinâmica da 

avaliação de desempenho ambiental das cidades da China, por meio da análise 

envoltória de dados (DEA). A avaliação levou em considerações oito variáveis 

identificadas. As variáveis trabalho, estoque de capacidade, consumo de água, 

consumo de energia consideradas como variáveis input e as variáveis PIB, emissões 

de águas residuais industriais, emissões de SO2(Enxofre) e emissões de poeira como 

output. Nessa pesquisa, 285 cidades da China foram divididas em três grupos (1. 

baixa intensidade de energia; 2. média intensidade de energia e, 3. alta intensidade 

de energia), levando em consideração que, do ponto de vista do desempenho 

ambiental, cidades com alta capacidade de produção - que significa alto consumo de 

energia -, não pode ser comparada com cidades com baixa capacidade de produção. 

Como resultados, a pesquisa demonstrou que as taxas de crescimento da eficiência 

ambiental urbana foram menores nos grupos de cidades de baixa intensidade de 

energia, o que significa que as políticas ambientais foram enfraquecidas nessas 

cidades e, por outro lado, em contraste, os aumentos do desempenho ambiental foram 

relativamente maiores em cidades de média e de alta intensidade energética 
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2.3 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

 

 Para podermos adentrar na discussão sobre os aspectos do meio ambiente e 

desenvolvimento, é necessário identificarmos um breve histórico relativo às diferentes 

correntes que dizem respeito ao meio ambiente. O que os autores discutiram entre as 

correntes de longa tradição (anos 70 e 80) e as mais recentes. 

 Entre as correntes de longa tradição em educação podemos citar a naturalista, 

conservacionista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista e moral e, quanto às mais 

recentes: holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, da 

ecoeducação e da sustentabilidade (SATO, 2005, p. 18), resumidas no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Correntes de educação ambiental 
Correntes  Discussões  

Correntes de longa tradição (anos 70 e 80)  
Naturalista 
(Natureza) 

Enfoque educativo e cognitivo. Experimental, afetivo, espiritual ou 
artístico. 

Conservacionista 
(Recurso) 

Proposições de conservação dos recursos (qualidade e quantidade). 

Resolutiva 
(Problema) 

Surgiu nos anos 70, quando da revelação da amplitude, gravidade e 
aceleração crescente dos problemas ambientais. 

Sistêmica 
(Sistema) 

Conhecer e compreender as realidades e as problemáticas ambientais. 
Estudo do sistema ambiental � elementos biofísicos e sociais.  

Científica 
(Objeto de estudos) 

Identificação causa e efeito das realidades e problemas ambientais. 
Observação e experimentações. 

Humanista 
(Meio de vida) 

Ênfase à dimensão humana do meio ambiente. Cruzamento da natureza 
e da cultura. O meio ambiente é também o da cidade, da praça pública, 
dos jardins cultivados, etc... 

Moral/Ética 
(Valores) 

Código de comportamento socialmente desejáveis 

Correntes mais recentes (pós anos 80)  
Holística 
(Total. Todo o ser) 

Globalidade e complexidade. Global diferente do planetário. Totalidade 
de cada ser, de cada realidade e à rede de relações que une os seres 
entre si em conjuntos. 

Biorregionalista 
(Pertença; Comunidade) 

Espaço geográfico definido mais por suas características naturais do que 
por fronteiras políticas. Identidade das comunidades locais. 

Práxica 
(Ações/reflexões) 

Aprendizagem na ação, pela ação e para a melhoria desta. Integrar 
reflexão e ação, mutuamente. Operar mudança em um meio, nas 
pessoas e no meio ambiente. 

Crítica 
(Transformação; 
Emancipação) 

Teoria crítica. Análise das dinâmicas sociais que se encontram na base 
das realidades e problemáticas ambientais: análises de intenções, de 
posições, de argumentos, de valores, de decisões e de ações. 

Feminista 
(Solicitude) 

Trabalha para reestabelecer relações harmônicas com a natureza e 
harmonização nas relações entre os humanos. 

Etnográfica 
(Território; Identidade; 
Cultura) 

Dá ênfase ao caráter cultural da relação com o meio ambiente. Leva em 
conta a cultura de referência das populações ou das comunidades 
envolvidas. 

Da ecoeducação 
(Formação pessoal) 

Perspectiva educacional da educação ambiental. Formação pessoal que 
cada um recebe de seu meio ambiente físico. 

Da sustentabilidade Promoção de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento 
econômico, considerado como a base do desenvolvimento humano, é 
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(Recurso para 
desenvolvimento 
econômico) 

indissociável da conservação dos recursos naturais e de um compartilhar 
equitativo dos recursos. 

Fonte: Adaptado de Sato (2005) 

 

 Em relação à educação ambiental, esta não pode ser abordada apenas em sua 

dimensão local. O ambiente deve ser compartilhado por diferentes povos e nações. 

Por exemplo, um lençol freático contaminado em uma cidade levará a contaminação 

para outras cidades e regiões. Ou uma indústria que libere efluentes líquidos 

contaminados em rios pode alterar as condições de solo de outro município. Por isto 

é que existem os acordos internacionais, pois a degradação ambiental não obedece 

às fronteiras políticas (PEDRINI, 2002). 

 Pedrini (2002) referencia vários eventos internacionais realizados no século 

XX: 

a) Conferência de Estocolmo (1972). Marco inicial de interesse para a 

educação ambiental foi a Conferência da Organização das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano. Nessa época houve o alerta via debate da 

Declaração sobre o Ambiente Humano” e seu “Plano de Ação Mundial”; 

b) Conferência de Belgrado, na ex-Iugoslávia (1975). Preconizava uma nova 

ética planetária para promover a erradicação da pobreza, analfabetismo, 

fome, poluição, exploração e dominações humanas; 

c) Conferência de Tbilisi (Geórgia), promovida pela UNESCO (1977). Foi 

marcante, pois tratou-se da Primeira Conferência Intergovernamental sobre 

educação ambiental; 

d) Conferência de Moscou (antiga União Soviética) (1987). Teve como meta 

apontar um plano de ação para a década de 90; 

e) Conferência do Rio de Janeiro (Brasil, 1993). Aprovou cinco acordos oficiais 

internacionais. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

Agenda 21; Declaração de Florestas; Convenção-Quadro sobre Mudanças 

Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 A preocupação com os problemas ambientais derivados dos processos de 

crescimento e desenvolvimento ocorreu de forma lenta e de modo diferenciado entre 

os indivíduos, governos e organizações internacionais, entidades da sociedade civil, 

etc. A evolução pode ser descrita em etapas conforme Barbieri (2007) (quadro 5). 
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Quadro 5 – Evolução das etapas de crescimento e desenvolvimento versus problemas ambientais  
Etapa Problemas detectados  Ações  

Primeira Percepção de problemas ambientais 
atribuídos à negligência, dolo e 
ignorância das pessoas, produtores e 
pelo consumismo. 

Para coibir os problemas, ações 
reativas, corretivas e punitivas 
(multas). 

Segunda Degradação ambiental é um problema 
generalizado, mas confinado nos 
limites territoriais dos estados 
nacionais. Gestão inadequada dos 
recursos. 

Intervenção governamental voltados à 
prevenção da poluição; melhoria dos 
processos produtivos (insumos mais 
eficientes e limpos); estudo prévio de 
impacto ambiental. 

Terceira Degradação ambiental é um problema 
planetário, decorrente da prática do 
desenvolvimento pelos países. 

Questionamento das políticas e metas 
de desenvolvimento (práticas 
economicistas); entendimento da 
sustentabilidade pelos países 
desenvolvidos e pelos países não 
desenvolvidos. 

Fonte: Adaptado de Barbieri (2007) 

 

A Agenda 21, adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92, é uma ferramenta útil para a organização de 

esforços da sociedade objetivando o alcance do desenvolvimento sustentável. Se 

apresentada de forma fragmentada, há que se analisar de forma cuidadosa, com 

objetivo de extrair instrumentos práticos para a implantação do desenvolvimento 

sustentável. A característica principal da Agenda 21, nacional, é sua natureza 

participativa e transparente em sua elaboração (CAVALCANTI, 2002).  

A Agenda 21 global é um plano abrangente de ação, direcionado para o 

desenvolvimento sustentável do século XXI, o qual considera a complexa relação 

entre o desenvolvimento e o meio ambiente, a partir de variáveis de determinadas 

áreas. Ela inclui documento contendo objetivos e metas, além de um rol de estratégias 

e ações que podem ser seguidas para o efetivo alcance. 

Para Cavalcanti (2002, p. 265), a Conferência do Rio foi: 

 

O primeiro passo de um longo processo de entendimento entre as nações 
sobre medidas concretas que possam reconciliar as atividades econômicas 
com a necessidade de proteger o planeta e assegurar um futuro sustentável 
para todos os povos. 
 

A preocupação mundial, relacionada com questões dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, constante da agenda das Nações Unidas, demonstra 

que são dezessete os objetivos mundiais para 2030, elencados pela ONU (OKADO; 

QUINELLI, 2016) e destes, quatro estão diretamente relacionados com o meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável (quadro 6). 
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Quadro 6 – Objetivos mundiais (ONU) 2030 
Objetivo nº  Descrição  

06 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para 
todos 

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 
13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 
15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

Fonte: Autores da pesquisa (2018) 

 

Em relação aos objetivos mundiais da ONU para 2030, mais especificamente 

no que diz respeito às questões ambientais, leva em consideração a necessidade da 

proteção do planeta contra a degradação, da necessidade do consumo e da produção 

sustentáveis, além de medidas que busquem a mudança climática, possibilitando 

assim garantir as necessidades das gerações presentes e futuras. 

O primeiro princípio no contexto de políticas para o desenvolvimento 

sustentável é de que crescimento significa, irrefutavelmente, alguma forma de 

degradação do meio ambiente, de perda física (GEORGESCU-ROEGEN, 1974). O 

processo econômico tem que se servir da natureza de um modo mais duradouro, 

sóbrio e saudável do que tem sido praticado até a atualidade (CAVALCANTI, 2002). 

Para corroborar com o pensamento de Georgescu-Roegen, Antunes (2009) 

afirma que uma das principais causas de degradação do meio ambiente é a distorção 

econômica, resultante da não incorporação dos valores ambientais nas decisões 

econômicas. Além disso, destaca a questão do problema do desenvolvimento e 

crescimento econômico versus degradação ambiental e que não se pode mais passar 

por despercebido a falta de controle e internalização dos custos gerados por tal 

ocorrência para a sociedade (geralmente, a principal receptora da externalidade 

negativa), sem uma atuação efetiva dos poderes públicos e privados. 

Segundo Cavalcanti (2002, p.28), “optar pela sustentabilidade quer dizer adotar 

uma orientação de se conservar mais capital natural para futuras gerações”. Isso na 

verdade implicaria na aceitação da filosofia de finitude e auto restrição (que, com as 

atitudes de consumo direcionadas pela globalização, não é nada fácil). 

Herman E. Daly em Cavalcanti (2002, p. 183) cita quatro sugestões de políticas 

para o desenvolvimento sustentável as quais deveriam ser aplicadas em qualquer 

país, inclusive o Brasil: a) Parar de contar o consumo do capital natural como renda; 

b) Tributar menos a renda e taxar mais o uso de recursos naturais na produção; c) 

Maximizar a produtividade do capital natural no curto e investir no crescimento de sua 
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oferta no longo prazo; e d) Sair da ideologia da integração econômica global do livre 

comércio, do livre movimento de capitais e do crescimento promovido por exportações 

– e para uma orientação mais nacionalista que busque desenvolver a produção 

doméstica para mercados internos como primeira opção, recorrendo ao comércio 

internacional apenas quando claramente mais eficiente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

O Estado de Santa Catarina, situado na região Sul do Brasil, é um estado 

pequeno em termos territoriais, no entanto, dispõe de uma diversidade cultural e 

econômica com indicadores de desenvolvimento que são referências, se comparado 

aos outros estados da nação. Possui uma área de 95,7 mil quilômetros quadrados, o 

que representa em torno de 1% do território brasileiro; por outro lado, Santa Catarina 

ocupa posição de destaque em rankings que medem a força da indústria, do 

agronegócio e do turismo no país (GOVERNO DE SC, 2017). 

Mesmo sendo o 11º do país em população, com 6.248.436 habitantes em 

2010 (7.001.161 habitantes em 2017 (IBGE, 2017)), a diversificada indústria 

catarinense é a 4ª do país em quantidade de empresas e a 5ª em número de 

trabalhadores – 45 mil empresas e 763 mil trabalhadores (FIESC, 2013). 

Atualmente, o Estado de Santa Catarina possuí 295 (duzentos e noventa e 

cinco) municípios. Está subdividido em seis mesorregiões, sendo a divisão 

estabelecida pela congregação de municípios de uma área geográfica com 

similaridades econômicas e sociais (FECAM, 2018) e instituída pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o qual faz uso dos dados para finalidades 

estatísticas e de planejamento público. As mesorregiões são: Grande Florianópolis; 

Norte Catarinense; Oeste Catarinense; Serrana; Sul Catarinense e Vale do Itajaí 

(figura 2). 

O estado de Santa Catarina conta com um potente e diversificado parque 

industrial, distribuído por várias regiões e possui importantes arranjos produtivos 

(figura 2).  
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Figura 2 – Mapa do Estado de Santa Catarina por mesorregiões 

 

 Em 2016, a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) 

divulgou uma pesquisa cujo título é Caderno de Indicadores – 2016, em que buscava 

identificar o Índice de Competitividade Regional (ICR/SC), de Santa Catarina e suas 

regiões. A pesquisa levou em consideração um extenso rol de indicadores, 

demográficos, econômicos, emprego, educação e saúde do período compreendido 

entre 2013 a 2015. Além desses, atribuiu análise relacionada com os seguintes 

indicadores de sustentabilidade ambiental do período de 2013 e 2014: taxa de 

cobertura dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, aterro 

sanitário, órgãos gestores do meio amiente do município, recursos humanos, coleta 

de lixo e resíduos sólidos, etc... tendo como fontes dos indicadores o Ministério das 

Cidades: SNIS.  

 

3.2CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, tendo em vista a 

geração de conhecimentos para aplicação prática, bem como na proposição de ações 

concretas para soluções de eventuais problemas. Nesse caso, possibilitando a 

investigação dos indicadores de eficiência dos municípios de Santa Catarina, quanto 

à aplicação de recursos em gestão ambiental. Quanto aos objetivos, identifica-se 

como pesquisa descritiva, na medida em que são realizados levantamentos de dados, 
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com descrição pormenorizada dos dados coletados, isentos de interferência do 

pesquisador. 

Quanto à abordagem, caracteriza-se como pesquisa quantitativa, pois 

considera que todos os dados da amostra podem ser quantificados, possibilitando 

traduzir as informações coletadas, classificando-as e procedendo as devidas análises. 

Esta abordagem requer a utilização de recursos e técnicas matemáticas e estatísticas 

para possibilitar a descrição das causas de determinado fenômeno. Quanto à técnica, 

utilizou-se coleta de dados em sites oficiais dos governos municipais e estadual, bem 

como de entidades que divulgam dados confiáveis acerca dos indicadores 

econômicos, sociais e ambientais dos municípios de Santa Catarina. 

Quanto à corrente filosófica, utiliza-se da corrente filosófica positivista, 

destacando que, somente é possível afirmar que uma teoria é correta se ela foi testada 

e comprovada por meio de métodos científicos válidos. Nesta pesquisa foram 

utilizados dados estatísticos dos municípios de Santa Catarina, relativos às questões 

econômicas, sociais e ambientais, bem como a utilização de ferramentas que 

possibilitaram os testes das variáveis para as devidas análises. 

Quanto ao método de investigação, utiliza-se o método dedutivo, pois 

pressupõe que somente a razão tem a capacidade de levar ao conhecimento legítimo. 

É determinante também, para a finalidade de chegar a uma determinada conclusão, 

que sejam levadas em consideração as regras de lógica. 

 

3.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nesta pesquisa definiu-se como população amostra, os municípios 

pertencentes ao estado de Santa Catarina, que, no momento da divulgação do censo 

estimado da população, pelo IBGE, em 01/07/2017, apresentaram população maior 

do que dez mil habitantes, levando em consideração o disposto nos § 2º e § 4o, do Artigo 

8º, da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011: 

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 
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§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam 
dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o 
(BRASIL, 2011). 

 

Inicialmente, esse recorte possibilitou a definição e o levantamento de dados 

com a participação de 129 (cento e vinte e nove) municípios, como população 

amostra. Posteriormente, considerando que a falta de algum dado específico e 

relevante pode distorcer a pesquisa, não permitindo uma análise comparativa 

coerente dos dados, foram excluídos da população amostra oito municípios (tabela 2) 

e a população amostra ficou definida com a participação de 121 municípios. 

 

Tabela 2 – Municípios de Santa Catarina excluídos da amostra 
Municípios excluídos  Região  Motivo da exclusão  

Balneário Rincão Sul Falta de indicadores de gestão ambiental divulgados em 
relação ao período em estudo (Fonte: FECAM). 

Balneário Barra do Sul 
Benedito Novo 
Faxinal dos Guedes 
Irineópolis 
Quilombo 
Santa Cecília 
Taió 

Norte 
Vale Itajaí 
Oeste 
Norte 
Oeste 
Serrana 
Vale Itajaí 

 
 
Não possuírem investimentos em gestão ambiental e 
saneamento divulgados nos sites pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para o atingimento dos objetivos elencados para este estudo, foi realizada a 

pesquisa e a coleta de dados dos municípios de Santa Catarina (população amostra), 

divulgados por meio dos sites oficiais do Governo do Estado de Santa Catarina, bem 

como em documentos divulgados nos canais de informações de dados oficiais dos 

municípios, além dos dados divulgados pelos órgãos representativos e de pesquisa, 

que pesquisam e divulgam os dados dos municípios. 

Os dados analisados são relativos ao período do ano de 2015 até 2017, 

utilizando-se a média das receitas desse período para as demandas de cálculos per 

capita, bem como foram utilizadas a média dos investimentos em gestão ambiental e 

a dos investimentos em saneamento no mesmo período, para validação da análise e 

comparabilidade dos dados, principalmente, considerando que os indicadores 

ambientais são construídos no decorrer de um determinado período de tempo. 
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3.4.1 Operacionalização das Variáveis 

 

Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, bem como dos dados 

divulgados pelos órgãos ou entidades responsáveis (IBGE, FECAM e ABES), foram 

identificados, primeiramente, os indicadores ambientais comumente utilizados e 

divulgados nas pesquisas, na área de abrangência dos municípios do estado de Santa 

Catarina. 

Por meio de pesquisa no banco de dados do TCE/SC, foi quantificado o aporte 

de recursos financeiros investidos, correlacionados com as questões do meio 

ambiente (gestão ambiental e saneamento básico), que deram base para auxiliar na 

compreensão da evolução dos indicadores existentes, bem como para as análises de 

eficiência e desenvolvimento dos municípios. É a partir dessa lista ampliada de 

variáveis (tabela 3), que representam os inputs e outputs (entradas e saídas) que foi 

definido quais delas poderiam ser constituintes de um modelo de eficiência (MELLO 

et al., 2005). 

Após a coleta e análise do banco de dados, tecnicamente houve a necessidade 

de exclusão de indicadores, levando-se em consideração: o período a que pertencem, 

ou seja, divulgação anteriores a 2015 (IDHM, e municípios que destinam resíduos 

sólidos para aterro sanitário); os indicadores sobrepostos, que utilizam para compor o 

indicador, indicadores semelhantes (IDEB e Renda em Salários Mínimos, pois 

compõem também a base parcial do indicador FIRJAN, ou seja, educação e emprego 

& renda, respectivamente) e aqueles que na coleta de dados possuíam indicador para 

menos de 20% da população amostra (Agenda 21) (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Elenco dos indicadores (variáveis) coletados para a pesquisa 
Variável  Classe  Fonte  Operacionalização  Utilização 

Análise 
Motivo da 
Exclusão 

Nível de eficiência 
(NIVEFIC) 

1 Análise 
DEA 

(pesquisa) 

Variável que foi 
atribuído indicador 

de eficiência 

Regressão 
Linear 

 

População 2 IBGE 
Cidades 

Nº habitantes para 
cálculo per capita 

Regressão 
Linear 

 

PIB per capita 
(PIBPERC) 

2 IBGE 
Cidades 

Mensurado pela 
divisão da receita 
total do município 
pelo nº habitantes 

Regressão 
Linear 

 

IDHM 2 IBGE 
Cidades 

Mensurados 
indicadores Renda, 

Longevidade e 
educação  

 Anterior a 
2015 
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Receita Municipal 2 TCE/SC Variável para cálculo 
investimentos per 

capita 

DEA, 
Regressão 

Linear 

 

Investimento 
Gestão Ambiental 

2 TCE/SC Input para análise 
DEA 

DEA, 
Regressão 

Linear 

 

Investimento 
Saneamento 
Básico 

2 TCE/SC Input para análise 
DEA 

DEA, 
Regressão 

Linear 

 

Indicador 
Ambiental (IDMS) 
(INDAMB) 

2 FECAM Output para análise 
DEA 

DEA, 
Regressão 

Linear 

 

Agenda 21 2 FECAM Plano de ação 
sustentável 

 < de 20% 
dos 

municípios 
Municípios que 
destinam resíduos 
(aterro sanitário) 

2 ABES Avaliação das 
condições de aterros 

 Anterior a 
2015 

Renda média em 
(Salário Mínimo) 

2 IBGE 
Cidades 

Variável Renda 
média da População 

 Contido 
FIRJAN 

IDEB 2 IBGE 
Cidades 

Variável índice 
educacional 

 Contido  
FIRJAN 

Internações por 
diarreia 
(INTERNDIA) 

2 IBGE 
Cidades 

Nº internações por 
mil habitantes 

DEA, 
Regressão 

Linear 

 

IFDM 2 FIRJAN Emprego & Renda, 
Educação e Saúde. 

Regressão 
Linear 

 

Legenda: Classe 1 = Dependente; Classe 2 = Independente 
Fonte: Autores da pesquisa (2018) 

 

O Índice IFDM é um estudo do Sistema FIRJAN (2018) que realiza 

acompanhamento anual, em relação ao desenvolvimento socioeconômico de todos 

os municípios brasileiros, especificamente em três áreas de atuação: Emprego & 

Renda, Educação e Saúde. O índice varia de 0(zero) a 1(um) ponto, para classificar 

os municípios, em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4); regular (de 0,4 a 0,6); 

moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (de 0,8 a 1). Ou seja, quanto mais perto de 1, maior o 

desenvolvimento do município; por ser mais amplo, optou-se por este. 

O índice IDMS trata-se de estudo realizado pela FECAM, construído a partir de 

uma série de indicadores para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um 

território. Nesse caso a sustentabilidade, entendida como o desenvolvimento 

equilibrado, leva em consideração as dimensões social, cultural, ambiental, 

econômica e político-institucional. Sua variação é de 0 a 1, sendo menor de 

0,500(Baixo); entre 0,500 e 0,625 (médio baixo); entre 0,625 e 0,750 (médio); entre 

0,750 e 0,875 (médio alto) e, entre 0,875 e 1,0 (alto). 
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Já o indicador internações por diarreia, publicado pelo IBGE, leva em 

consideração o número de internações por diarreia em relação ao número total de 

habitantes do município.  

 

3.4.2 Análise por Envoltória de Dados 

 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é um 

método para mensurar e avaliar o desempenho, mais especificamente, a eficiência 

(COOPER; SEIFORD; ZHU, 2004). A DEA “é uma ferramenta matemática utilizada 

como forma de calcular a eficiência de Decision Making Units (DMUS, traduzido para 

Unidades Tomadoras de Decisões) de acordo com os inputs e outputs” (CUNHA; 

CORRÊA, 2013, p. 492). A partir da elaboração de uma curva de eficiência, a DEA 

permite que as DMUs sejam calculadas conforme a distância que têm dessa curva. 

Importante ainda mencionar que a DEA é uma programação linear que cria uma 

fronteira de eficiência de acordo com os inputs e outputs (ANDERSEN; PETERSEN, 

1993). É também uma análise não paramétrica e, por isso, não precisa de uma 

amostra mínima para a realização das análises dos níveis de eficiência. 

O método DEA tem sido aplicado com êxito nos estudos da eficiência da 

administração pública e das entidades sem fins econômicos (PENA, 2008). 

A eficiência técnica está relacionada com a condição em que um processo 

permite a produção de uma mesma quantidade de produtos, utilizando menor 

quantidade física de insumos, enquanto que a eficiência econômica, no âmbito da 

sustentabilidade, está relacionada com a maneira equilibrada no uso de insumos 

necessários para a produção e distribuição dos produtos e serviços. 

A DEA foi realizada da seguinte maneira: inicialmente, foi estabelecido que as 

DMUs (Unidades de Tomada de Decisão) referiam-se a todos os 121 municípios 

amostra que faziam parte desta pesquisa. Foram definidos, levando em 

consideração os dados coletados dos municípios, os inputs (insumos) e os outputs 

(produtos), somente os dados que correspondessem à base de divulgação dos 

exercícios de 2015 a 2017.  

 Como input foi estabelecida, pela relevância dos dados, a variável 

“investimentos médios em gestão ambiental e saneamento básico per capita 

(INVGASBPERC)” para a qual foi necessário a transformação, realizada a partir da 

equação:  
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INVGASBPERC =  
Investimento médio Gestão Ambiental e Saneamento Básico (2015 a 2017)

População estimada do município (2017)
 

 

Como outputs foram estabelecidos, pela relevância dos dados e pela afinidade 

com o tema proposto, as variáveis “Indicador Ambiental do IDMS” (INDAMB) e 

“Indicadores de internações por diarreia” (INTERNDIA). 

É importante esclarecer que o IDMS, indicador pesquisado, atribuído e 

divulgado pela FECAM, leva em consideração os indicadores Sociocultural, 

Economia, “Ambiental” e Institucional, sendo que o Indicador “Ambiental” do IDMS é 

composto pelos subitens Cobertura de saneamento básico, Gestão ambiental e 

Preservação ambiental. 

Neste caso, para o indicador de internações por diarreia, foi necessário, efetuar 

a conversão de “quantidade de internações por mil habitantes” para “indicador de 

internações por diarreia”, pois trata-se de um indicador que tem a característica de 

“quanto maior, menor eficiência”, assim, a conversão corrige uma possível distorção 

na análise dos indicadores inputs versus outputs, no software MAXDEA. 

Para eliminar as possíveis distorções estatísticas, os indicadores inputs 

(entradas) e outputs (saídas) indesejáveis devem ser padronizados (ZHANG; LI; WU, 

2014).  

A transformação se deu por meio da seguinte forma: 

a) A sistemática utilizada foi a inversão dos dados, partindo da maior quantidade de 

internações por mil habitates para a menor quantidade registrada. 

b) A maior quantidade de internações por diarreia foi constatada no município de 

Ponte Serrada, com 11,1 internações por mil habitantes, sendo que a menor 

quantidade de internações foi constatada no município de Garopaba com 0(zero) 

internações por mil habitantes. 

c) Fórmula para Conversão das internações por diarreia: Para a conversão da 

“quantidade” em “indicadores”, foi primeiramente apurado a distância da 

quantidade de internações de cada município em relação ao município de Ponte 

Serrada e posteriormente foi dividido o resultado encontrado pela quantidade 

máxima (11,1), obtendo-se assim um indicador padronizado de escore 0(zero) até 

escore 1(um), sendo que quanto mais perto de 1, significa maior eficiência. 

Em seguida, foi definido o modelo DEA adequado para a pesquisa. Os modelos 

DEA tradicionais desenvolvidos por Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) e o Bancker, 

Charnes e Cooper (BCC) são basicamente classificados de acordo com o retorno de 
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escala definido na formulação do problema, ou seja, Constante (Constant 

ReturntoScale – CRS) ou. Variável (Variable Returnto Scale – VRS) (figura 3).  

 A abordagem da DEA adotada na presente pesquisa foi a BCC, por ser a que 

estima a eficiência puramente técnica em determinada escala de operação, 

identificando se retornos crescentes, decrescentes ou constantes de escala estão 

presentes (CHARNES et al., 1994). Ou seja, há assim retornos variáveis com efeitos 

de escala (CUNHA; CORRÊA, 2013).  

Foi optado pelo modelo BCC orientado a Output, que aceita como hipótese que 

a variação dos insumos (Input) gera diferentes variações proporcionais nos produtos 

(Output) (TSCHAFFON, MEZA, 2014). 

 

Figura 3 – Fronteiras dos modelos CCR e BCC (DEA) 

 

Fonte: Adaptado de Gandhi e Shankar (2014, p. 508) apud TAVARES; MEZA (2017) 

 

 Na realização da análise do nível de eficiência dos municípios, por meio da 

DEA, tendo em vista que se trata de análise não paramétrica, não foi necessário a 

exclusão de dados as amostras dos indicadores utilizados. 

 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DADOS 

 

 Nesta etapa da pesquisa é onde o pesquisador consegue obter as respostas 

em relação ao problema formulado na pesquisa. 
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 Fávero (2017, p. 21) afirma que: 

 

A estatística descritiva descreve e sintetiza as características 
principais observadas em um conjunto de dados por meio de tabelas, 
gráficos e medidas-resumo, permitindo ao pesquisador melhor 
compreensão do comportamento dos dados. A análise é baseada no 
conjunto de dados do estudo (amostra), sem tirar quaisquer 
conclusões ou inferências acerca da população. 

 

 A análise de dados foi realizada em três etapas; a primeira delas consistiu na 

caracterização dos municípios, identificando, por meio da estatística descritiva, os 

valores mínimos, máximos, médias e desvio padrão, das seguintes variáveis: Nível de 

eficiência, PIB per capita, Investimento em gestão ambiental e saneamento básico per 

capita, População, Internações por diarreia, Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal e Indicadores ambientais do IDMS.  

 A segunda etapa consistiu em identificar o Nível de Eficiência na aplicação de 

recursos públicos em gestão ambiental nos municípios de Santa Catarina, por meio 

da Análise Envoltória de Dados (DEA). O resultado obtido foi analisado por meio da 

estatística descritiva. 

Quanto à terceira etapa, foi realizado o cálculo de correlação de Pearson, para 

a determinação do grau de correlação entre as variáveis, na qual os indicadores 

podem variar de -1 até 1, sendo que quanto maior o valor, maior é o grau de 

correlação. Os valores podem ser positivos ou negativos, determinando se a 

correlação é positiva ou negativa. Para identificação e análise das correlações entre 

as variáveis, foi utilizada a escala de Dancey e Reidy (2005) adaptada, ajustando as 

lacunas das fronteiras 0,31 a 0,39 e de 0,61 a 0,69 ignoradas pelos autores, atribuindo 

a seguinte escala para esta pesquisa: se 0,10 até 0,30 (correlação fraca); de 0,31 até 

0,79 (correlação moderada) e de 0,80 a 1,00 (correlação forte). 

Dando continuidade à terceira etapa, seguiu-se com a regressão linear por 

meio do software SPSS. Escolheu-se essa técnica porque ela é comumente utilizada 

nas áreas das Ciências Sociais Aplicadas para se testar hipóteses sobre efeitos 

causais, estimar a magnitude desses efeitos e comparar essa magnitude de efeitos 

entre grupos (STOLZENBERG, 2004). A regressão linear múltipla se baseia na 

dependência estatística de uma variável dependente (no presente estudo, o Nível de 

Eficiência na Aplicação de Recursos em Gestão Ambiental), em relação às variáveis 

independentes (PIB per capita, Investimentos em Gestão Ambiental e Saneamento 



55 

 

Básico per capita, População, Internações por diarreia, Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal e Indicador Ambiental contido no IDMS), de forma a se 

poder elaborar, inclusive, um modelo preditivo (CUNHA; COELHO, 2009). 

Para os testes de regressão linear foi necessário o atendimento de pré-

requisitos das amostras, quais sejam: Tamanho da amostra > 30 e a distribuição 

normal da amostra. O tamanho da amostra foi atendido, haja vista a amostra de 121 

municípios. Para obter normalidade da amostra houve exclusões de outliers em todas 

as variáveis, com exceção das variáveis IFDM e Indicador Ambiental do IDMS, 

resultando em teste de Kolmogorov-Smirnov, com p>0,05 (limite estatístico para a 

normalidade), possibilitando, desta forma, a sequência das análises (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Valores de significância no teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov para as variáveis 
utilizadas no estudo 

 
Estatística Graus de liberdade Significância 

NIVEFIC 0,165 24 0,089 

PIBPERC 0,126 24 0,200 

INVGASBPERC 0,168 24 0,077 

INTERNDIA 0,151 24 0,165 

IFDM 0,113 24 0,200 

INDAMB 0,111 24 0,200 

POPULAÇÃO 0,163 24 0,099 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 

 

Como a regressão linear é uma ferramenta estatística que utiliza a relação 

entre duas ou mais variáveis, tal que uma variável dependente (Y) possa ser explicada 

pela outra (X), ou outras variáveis independentes, após a aplicação da DEA, foi 

aplicado o teste de Regressão Linear Múltipla, tomando-se por base os dados 

coletados em relação aos municípios, realizando a comparação das variáveis 

dependentes com as variáveis independentes, com o objetivo de averiguar se as 

variáveis independentes determinam ou ajudam a explicar a eficiência ou ineficiência 

da gestão de recursos públicos investidos na gestão ambiental dos municípios de 

Santa Catarina. 

Com a finalidade de testar as hipóteses desta investigação foi proposta a 

seguinte equação: 

NÍVEL DE EFICIÊNCIA =  β/ + β1PIBPERC + β2INVGASBPERC + β3POPULAÇÃO + β8INTERNDIA + β:IFDM +  β< IDMS 

Onde: 

β1 = PIB per capita, mensurado para cada município (Fonte: IBGE, ano 2015); 
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β2 = Investimento Gestão Ambiental e Saneamento Básico per capita, mensurado para 

cada município de acordo com o investimento em gestão ambiental e saneamento 

básico pela receita dos municípios (Fonte: TCE/SC, média ano 2015 a 2017); 

β3 = População (Fonte: IBGE, ano 2017); 

β4 = Internações por Diarreia (Fonte: IBGE, ano 2016); 

β5 = IFDM, que é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (Fonte: FIRJAN, ano 

2016); 

β6= Indicador IDMS, (Fonte: FECAM, ano 2017). 

 

Para a análise de multicolinearidade foi aplicado o teste de Fatores de Inflação 

da Variância (Variance Inflation Factor – VIF), bem como foi realizada a análise de 

auto correlação dos resíduos por meio do teste de Durbin Watson. Estatisticamente, 

correlação superior a 0,8 entre duas variáveis, indica alta correlação, fazendo com 

que uma delas seja excluída do teste de regressão linear por mulicolinearidade, 

exceto nos casos em que o VIF indicar valor da variável próximo a 1. Com relação ao 

teste de Durbin Watson, utilizado para a verificação de ausência de auto correlação, 

o indicador registrado foi de 1,796. Esse indicador deve ficar próximo ao índice 2,0, 

sendo aceito, estatisticamente, a sua variação entre 1,5 a 2,5 (tabela 9). 

Com a finalidade de identificação e comparação das diferenças significativas 

entre as médias apuradas, do Nível de Eficiência Ambiental, entre as mesorregiões, 

foi utilizado o teste ANOVA, seguido de comparação das médias por meio do teste de 

Kruskall-Wallis, via sistema SPSS.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 Na variável população, foi identificada uma variação alta entre os municípios 

de 10.130 a 82.695). Os municípios com menor (Coronel Freitas) e maior (Joinville) 

população estão localizados nas mesorregiões Oeste e Norte Catarinenses, 

respectivamente (tabela 5). Conforme Minc (2001), os municípios com maior 

população possuem maior probabilidade de problemas, inclusive no quesito 

saneamento básico, pois o autor declara que a cada ano chegam dois milhões de 

pessoas nas maiores metrópoles brasileiras. Este fluxo congestiona as demandas dos 

serviços, normalmente precários, exigindo captação de água cada vez mais distante, 

ampliação de viadutos, presídios, aumenta a poluição, entre outros efeitos. 

 

Tabela 5 – Estatística Descritiva das variáveis de todos os municípios 

Variável Nº Mínimo Máximo Média 
Desvio  

Padrão 

PIBPERC 121 11.304,14 91.856,35 32.366,3 12.976,46 

INVGASBPERC 121 0,379 623,081 118,2 120,72 

POPULAÇÃO 121 10.130 577.077 50.670,3 82.695,74 

INTERNDIA 121 0 11,1 1,5 2,22 

IFDM 121 0,6197 0,8781 0,7 0,05 

INDAMB 121 0,489 0,759 0,6 0,05 

Legenda: PIBPERC – PIB per capita; INVGASBPERC – Investimento em Gestão Ambiental e 
Saneamento Básico per capita; POPULAÇÃO; INTERNDIA – Internações por Diarreia; IFDM – Índice 
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal e INDAMB – Índice Ambiental contido no IDMS. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Destaca-se a variável Investimento em Gestão Ambiental e Saneamento 

Básico, que identificou no valor per capita investido pelos municípios na gestão 

ambiental (gestão ambiental e saneamento básico), uma variação entre R$ 0,379 

(Abelardo Luz) até R$ 623,081 (Joaçaba). Ou seja, no município de Abelardo Luz o 

investimento na gestão ambiental foi inferior a R$ 1,00 por habitante. Ainda assim, 

identificou-se que Abelardo Luz obteve indicador de Nível de Eficiência igual a 1,0, 

enquanto Joaçaba obteve indicador 0,935, indicando que ambos os municípios se 

encontram na fronteira da eficiência, no entanto, o município de Joaçaba realizou 
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investimentos em gestão ambiental superior ao município de Abelardo Luz, em termos 

per capita.  

Verificou-se que tanto o município que menos investiu em relação à variável 

Investimentos em gestão ambiental e saneamento básico per capita, quanto o 

município que mais investiu nessa variável, estão localizados na mesorregião Oeste 

Catarinense (tabela 5). 

Já a variável internações por diarreia demonstrou uma variação no número de 

internações por cada mil habitantes de 0 (zero) (Garopaba) a 11,1 (Ponte Serrada) 

internações, segundo dados obtidos do IBGE Cidades (colocar o ano deste dado do 

IBGE aqui). Sugere-se que municípios com menor eficiência ambiental podem estar 

predispostos a maiores problemas desta natureza, pois, de acordo com Joventino et 

al. (2010), os fatores de risco associados às doenças diarreicas agudas podem ser 

explicados dentro de um modelo multicausal, incluindo aspectos socioeconômicos, 

políticos, demográficos, sanitários, ambientais e culturais. Dessa forma, nos países 

em desenvolvimento, como o Brasil, a incidência dessa patologia está diretamente 

relacionada com a ineficiência dos serviços de saneamento básico e com condições 

sociodemográficas precárias nas quais a população infantil encontra-se inserida. 

Os dados desta pesquisa corroboram com esta afirmativa, pois o município de 

Garopaba está entre os municípios mais eficientes no quesito gestão ambiental, com 

índice igual a 1,0, enquanto Ponte Serrada ficou entre os municípios menos eficientes, 

com índice igual a 0,682. 

 Em relação ao IFDM, que possui escala de 0 a 1, os municípios apresentaram 

moderado e alto estágio de desenvolvimento, pois o indicador variou de 0,6197 ao 

máximo de 0,8781. O coordenador de estudos econômicos da Firjan, Jonathas 

Goulart afirma que no Brasil, apenas 7,9% dos municípios brasileiros atingiram o 

indicador de alto desenvolvimento Firjan, bem como a região Sul desponta, 

juntamente com a região Sudeste, como as regiões com maior desenvolvimento 

IFDM. A região Sul se mostra como a região mais desenvolvida nesse indicador, com 

98,8% dos municípios classificados com desenvolvimento entre moderado e alto e 

nenhuma cidade classificada com baixo índice (ABRANTES, 2018). 

 O indicador ambiental do IDMS, registrou valores entre 0,489 e 0,759, 

demonstrou que havia na amostra municípios com baixo índice, bem como municípios 

com médio-alto índice de desenvolvimento ambiental, respectivamente. 
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Considerando as mesorregiões do estado, entre os municípios da mesorregião 

da Grande Florianópolis, a média de investimento em gestão ambiental e saneamento 

básico resultou em R$ 130,83, variando de R$ 3,74 a R$ 329,87, sendo o município 

que menos investiu Santo Amaro da Imperatriz e o maior investimento foi no município 

de Palhoça. Dos dez municípios dessa mesorregião, apenas três possuem população 

superior a 100 mil habitantes. Em relação ao IFDM, os municípios da mesorregião da 

Grande Florianópolis apresentaram valor mínimo de 0,6756 e máximo de 0,8584, que, 

na escala do indicador, representa moderado e alto estágio de desenvolvimento, 

respectivamente (tabela 6).  

 O indicador ambiental do IDMS variou de 0,541 a 0,708, indicando a existência 

na amostra de municípios com médio-baixo índice, bem como municípios com médio 

índice de desenvolvimento ambiental, respectivamente. Nesta mesorregião, em 

termos de gestão ambiental nenhum município atingiu o índice alto de 

desenvolvimento ambiental (tabela 6).  

Tabela 6 – Estatística Descritiva das variáveis dos municípios das mesorregiões catarinenses 
Variáve l Nº Mínimo  Máximo  Média Desvio Padrão  

Mesorregião Grande Florianópolis 

PIBPERC 10 15.185,98 43.282,99 29.609,913 10.044,56242 

INVGASBPERC 10 3,742 329,875 130,8347 113,412222 

POPULAÇÃO 10 11.944 485.838 109.191,7 152.590,26 

INTERNDIA 10 0,1 1,8 0,36 0,5168 

IFDM 10 0,6756 0,8584 0,75717 0,0557575 

INDAMB 10 0,541 0,708 0,6263 0,059281 

Mesorregião Norte Catarinense 

PIBPERC 19 16.319,92 85.194,63 36.323,1021 17.833,06748 

INVGASBPERC 19 5,097 477,101 143,09526 121,256407 

POPULAÇÃO 19 12.012 577.077 68.828,68 128.393,868 

INTERNDIA 19 0,1 4,4 0,795 1,1247 

IFDM 19 0,699 0,8385 0,773326 0,0366641 

INDAMB 19 0,536 0,759 0,63932 0,061704 

Mesorregião Oeste Catarinense 

PIBPERC 29 17.797,36 52.334,09 32.330,7866 9.949,94819 

INVGASBPERC 29 0,379 623,081 89,62966 129,420434 

POPULAÇÃO 29 10.130 213.279 31.366,24 39.370,008 

INTERNDIA 29 0,2 11,1 3,507 3,4107 

IFDM 29 0,6197 0,8781 0,786345 0,0555206 

INDAMB 29 0,489 0,747 0,60203 0,054458 
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Mesorregião Serrana 

PIBPERC 7 19.627,91 54.661,44 32.922,1686 11.372,54745 

INVGASBPERC 7 10,181 361,15 118,47886 132,739163 

POPULAÇÃO 7 11.191 158508 43.327,43 51.919,242 

INTERNDIA 7 0,6 4,4 2,686 1,4029 

IFDM 7 0,6763 0,7774 0,721529 0,0342658 

INDAMB 7 0,533 0,667 0,59957 0,045321 

Mesorregião Sul Catarinense 

PIBPERC 27 11.304,14 47.845,42 27.190,6526 9.821,13833 

INVGASBPERC 27 1,491 328,466 118,46274 99,185456 

POPULAÇÃO 27 10.413 211.369 33.197,37 41.463,891 

INTERNDIA 27 0 6,6 1,133 1,2899 

IFDM 27 0,6282 0,8399 0,752059 0,051901 

INDAMB 27 0,489 0,696 0,60074 0,058529 

Mesorregião Vale do Itajaí 

PIBPERC 29 15.140,79 91.856,35 35.444,4555 14.813,9737 

INVGASBPERC 29 2,393 522,324 126,17955 133,521554 

POPULAÇÃO 29 10.542 348.513 55.938 73.028,35 

INTERNDIA 29 0,1 3,5 0,579 0,6543 

IFDM 29 0,6998 0,8636 0,793317 0,0385632 

INDAMB 29 0,537 0,743 0,6539 0,052735 

PIBPERC – PIB per capita; INVGASBPERC – Investimento em Gestão Ambiental e Saneamento 
Básico per capita; POPULAÇÃO; INTERNDIA – Internações por Diarreia; IFDM – Índice FIRJAN de 
Desenvolvimento Municipal e INDAMB – Índice Ambiental contido no IDMS. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

 Na mesorregião Norte Catarinense (tabela 6), os maiores valores da amostra 

para a variável Indicador ambiental do IDMS, com 0,759 e para a variável População 

em 577.077, curiosamente, são relativos ao mesmo município, Joinville, sendo que 

este é um dos onze municípios com maior Nível de Eficiência da amostra. O município 

de Joinville se destaca como o município de maior população no Estado de Santa 

Catarina. 

 A mesorregião apresentou a maior média de investimentos em gestão 

ambiental e saneamento básico per capita, com valor médio de R$ 143,09. Em São 

Francisco do Sul foi registrado o maior investimento nesse quesito, com R$ 477,10, 

sendo em Massaranduba o menor valor investido, R$ 5,09. Em relação ao município 

de São Francisco do Sul, o Plano Mestre do Complexo Portuário, editado em 2017, 

destaca que as variações na qualidade da água são comuns em ambientes estuarinos 

e que estão sujeitas a constantes variações de suas condições ambientais. Ela recebe 
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grande aporte de matéria orgânica através de seus tributários, principalmente os rios 

Cachoeira, Araquari e Cubatão, bem como, além do aporte de efluentes domésticos 

e industriais das cidades de São Francisco do Sul, Itapoá e Joinville (Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, 2017). Já em relação ao IFDM, os municípios da 

mesorregião Norte Catarinense registraram valores que indicam de moderado a alto 

estágio de desenvolvimento. 

 A mesorregião Oeste Catarinense (tabela 6) apresentou a maioria das variáveis 

atingindo os valores mínimos e máximos da amostra. Foi nessa mesorregião que se 

identificaram os maiores indicadores da amostra, nas variáveis Investimento em 

gestão ambiental e saneamento básico per capita, R$ 623,08 (Joaçaba), IFDM com 

índice 0,8781 (Concórdia) e Internações por diarreia em 11,1 internações por cada mil 

habitantes (Ponte Serrada). Por outro lado, registraram-se também os menores 

indicadores para as variáveis Investimento em gestão ambiental e saneamento básico 

per capita em R$ 0,37 (Abelardo Luz), população com 10.130 (Coronel Freitas) e IFDM 

com indicador 0,6197 (Lebon Regis) e Indicador ambiental do IDMS em 0,489, 

também em Lebon Regis. 

 Na variável IFDM e Indicador ambiental do IDMS, a mesorregião Oeste 

Catarinense registrou indicadores que vão desde moderado a alto estágio de 

desenvolvimento e baixo até médio estágio de desenvolvimento, respectivamente. 

 As mesorregiões Oeste Catarinense e do Vale do Itajaí registraram o maior 

número municípios amostrados, sendo de 29, e a mesorregião Serrana foi a que 

registrou o menor número (sete) de municípios na amostra. 

 Na mesorregião Serrana (tabela 6), identificou-se uma média de R$ 118,47, na 

variável Investimento em gestão ambiental e saneamento básico per capita, que 

variou de R$ 10,18 a R$ 361,15, no entanto, nessa mesorregião, nenhum dos sete 

municípios atingiram o maior Nível de Eficiência ambiental. O IDMS para essa 

mesorregião ficou estabelecido com indicadores que determinam médio-baixo até 

médio indicador de desenvolvimento ambiental. Nessa região, apenas um dos sete 

municípios possui população maior do que 100 mil habitantes (Lages). O IFDM para 

essa mesorregião registrou indicador moderado de estágio de desenvolvimento 

municipal. 

 A mesorregião Sul Catarinense (tabela 6), com 27 municípios amostra, foi a 

que registrou o menor valor da variável PIB per capita, em R$ 11.304,14 (Balneário 

Arroio do Silva), sendo o maior PIB para essa mesorregião registrado em São 
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Ludgero, com R$ 47.845,42. Nessa mesorregião foi registrado um dos menores 

valores de Investimento em gestão ambiental e saneamento básico per capita, no 

valor de R$ 1,49 (Garopaba), destacando que Garopaba é um dos onze municípios 

que registraram indicador máximo para o Nível de Eficiência. 

 É também nessa mesorregião que foi registrado o menor número de 

Internações por diarreia - novamente Garopaba. O município zerou esse quesito, 

sendo um ótimo resultado atingido. Nessa mesorregião, apenas dois municípios 

possuem população maior do que 100 mil habitantes. São eles Criciúma (211.369) e 

Tubarão (104.457), sendo que o menor município na variável População, na 

mesorregião, é Balneário Gaivota, com 10.413 habitantes. 

 A mesorregião do Vale do Itajaí (tabela 6) possui, para esta pesquisa, 29 

municípios amostra. Juntamente com Oeste Catarinense são as mesorregiões com 

maior amostra. Nessa mesorregião, um dos principais destaques é por conta do maior 

PIB per capita registrado entre as mesorregiões. O município portuário de Itajaí 

registrou o valor de R$ 91.856,35 para esta variável, sendo Camboriú o que registrou 

menor valor para a variável (R$ 15.140,79). 

 É nessa mesorregião também que foi registrada uma das maiores médias de 

Investimento em gestão ambiental e saneamento básico per capita, ficando em R$ 

126,17 por habitante. Em contrapartida, nessa mesorregião, dos 29 municípios 

amostra, apenas 01(um) município registrou índice de eficiência abaixo de 0,886, bem 

como 03(três) municípios registraram índice de eficiência igual a 1,0. 

 O IFDM para essa mesorregião registrou indicadores que demonstram de 

médio a médio-alto estágio de desenvolvimento municipal, indicando o município de 

Rio do Sul com maior indicador nesse quesito, com 0,8636 (médio-alto), enquanto que 

o Indicador ambiental do IDMS registrou para a mesorregião níveis de médio-baixo a 

médio índice de desenvolvimento ambiental. O município com maior Indicador 

ambiental do IDMS nessa mesorregião foi Blumenau, com 0,743, o qual também 

registrou a maior população nessa mesorregião (348.513). 

 

4.2 NÍVEL DE EFICIÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

O nível de eficiência na aplicação de recursos em gestão ambiental variou 

dentre os 121 municípios amostrados de 0,443 até 1,0. Para este indicador, quanto 

mais próximo de 1,0, mais eficiente é o município neste quesito (tabela 7). Onze 



63 

 

municípios (Abelardo Luz, Biguaçu, Camboriú, Garopaba, Itapoá, Ituporanga, 

Joinville, Lebon Régis, Maravilha, Navegantes e São José) apresentaram índice de 

eficiência igual a 1,0. 

 

Tabela 7 – Estatística Descritiva do Nível de Eficiência dos municípios (geral e por mesorregião) 

Variável Nº Mínimo Máximo Média 
Desvio  

Padrão 

Nível Eficiência geral  121 0,443 1,0 0,90157 0,121 

Nível Eficiência mesorregião:      

   Grande Florianópolis 10 0,839 1,0 0,97200 0,048 

   Norte Catarinense 19 0,642 1,0 0,93668 0,097 

   Oeste Catarinense 29 0,443 1,0 0,81590 0,163 

   Serrana 7 0,662 0,951 0,77800 0,110 

   Sul Catarinense 27 0,587 1,0 0,91496 0,081 

   Vale do Itajaí 29 0,686 1,0 0,95745 0,060 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Entre os onze municípios com nível de eficiência igual a 1,0 encontram-se nove 

municípios com população estimada abaixo de 80 mil habitantes e apenas dois 

municípios com população estimada acima de 230 mil. Já entre os 10 municípios 

menos eficientes, todos têm população estimada abaixo de 30 mil habitantes. O 

estudo relacionado com o problema da degradação ambiental não pode ser atribuído 

apenas sob o ponto de vista físico. Tem que ser analisado de forma global, integrada 

e holística. Deve levar em conta as relações existentes entre a degradação ambiental 

e a sociedade causadora e, ao mesmo tempo, procurar resolver, recuperar e 

reconstruir essas áreas degradadas (CUNHA, 2003). 

 Por meio do teste de Kruskal-Wallis foi possível identificar que existem 

diferenças significativas, do Nível de Eficiência Ambiental, entre as mesorregiões dos 

municípios amostra do Estado de Santa Catarina, tendo sido identificado p<0,05. Na 

mesorregião da Grande Florianópolis foi registrada a maior média (0,97±0,05) e na 

mesorregião Serrana a menor (0,78±0,11), com diferenças significativas entre estas 

mesorregiões (p=0,004). Em relação a mesorregião da Grande Florianópolis também 

identificou-se diferença significativa com a mesorregião Oeste Catarinense (p=0,001). 

Para a mesorregião Norte identificou-se diferença significativa com as mesorregiões 

Oeste Catarinense (p=0,003) e Serrana (p=0,002). A mesorregião Oeste Catarinense 

foi identificada com diferença significativa em relação a mesorregião do Vale do Itajai 
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(p=0,000) e, finalmente, na mesorregião Serrana identificou-se diferença significativa 

do Nível de Eficiência Ambiental com a mesorregião do Vale do Itajai (p=0,001). 

Entre os municípios em que a pesquisa identificou nível de eficiência igual a 

1,0 (um), dois encontram-se na mesorregião da Grande Florianópolis, dois na 

mesorregião Norte Catarinense, três na mesorregião Oeste Catarinense, nenhum na 

mesorregião Serrana, um na mesorregião Sul Catarinense e três na mesorregião do 

Vale do Itajaí (gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Nível de eficiência ambientados 20 municípios mais eficientes da amostra SC 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 

  

Entre os 20 municípios amostra com maior Nível de eficiência, que registraram 

índice de 0,993 até 1,0, quatro são da mesorregião da Grande Florianópolis, seis no 

Norte Catarinense, três no Oeste Catarinense, nenhum na mesorregião Serrana e, 

finalmente, um no Sul Catarinense e seis no Vale do Itajaí (gráfico 1). 
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 Entre os 20 municípios amostra com menor nível de eficiência, que registraram 

índice de 0,443 até 0,806, nenhum município era da mesorregião da Grande 

Florianópolis, dois municípios eram do Norte Catarinense, onze pertenciam ao Oeste 

Catarinense, cinco a mesorregião Serrana, um ao Sul Catarinense e um ao Vale do 

Itajaí (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Nível de eficiência ambiental dos 20 municípios menos eficientes da amostra SC 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 

 

 A mesorregião da Grande Florianópolis registrou indicadores de Nível de 

Eficiência entre 0,839 até 1,0, sendo que o município de Nova Trento foi o município 

com menor indicador neste quesito e São José e Biguaçu registraram o maior 

indicador (gráfico 3).  
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Gráfico 3 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião de Florianópolis 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 

 Na mesorregião do Norte Catarinense, onde se identificou Nível de eficiência 

entre 0,642 até 1,0, Três Barras foi o município amostra com menor indicador neste 

quesito, sendo que Itapoá e Joinville atingiram o maior indicador (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião Norte Catarinense 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 
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Identificou-se, na mesorregião do Oeste Catarinense (gráfico 5), uma variação 

do nível de eficiência entre 0,443 até 1,0, sendo Palmitos o município com menor 

indicador e os municípios de Abelardo Luz, Lebon Regis e Maravilha com o maior 

indicador. 

 

Gráfico 5 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião Oeste Catarinense 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 
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registrou-se uma variação do Nível de eficiência entre 0,662 até 0,951, ou seja, 

nenhum município da mesorregião atingiu o maior indicador nesse quesito, sendo que 

o município com menor indicador de Nível de Eficiência foi Otacílio Costa e o município 

com maior indicador foi Lages (gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião Serrana 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 

 

 Em relação à mesorregião Sul Catarinense, identificou-se que a variação do 

Nível de eficiência ficou entre 0,587 até 1,0. O município amostra com menor indicador 

foi Morro da Fumaça, enquanto apenas Garopaba atingiu o maior Nível de eficiência 

na mesorregião (gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião Sul Catarinense 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 
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 Na mesorregião do Vale do Itajaí registrou-se uma variação do Nível de 

eficiência entre 0,686 até 1,0. O município de Luiz Alves registrou o menor indicador 

enquanto três municípios registraram o maior indicador, são eles: Camboriú, 

Ituporanga e Navegantes (gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Nível de eficiência ambiental dos municípios da mesorregião Vale do Itajaí 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2018) 
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 Em resumo, foi possível visualizar a linha dos níveis de eficiência ambiental das 

mesorregiões, demonstrando os indicadores mínimos, médios e máximos, atingidos 

pelos municípios de Santa Catarina, por mesorregião (gráfico 9).  

 

Gráfico 9 – Nível de Eficiência Ambiental dos municípios amostra de Santa Catarina 

 
Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Foi identificado que os municípios da mesorregião Grande Florianópolis foram 

homogêneos quanto ao nível de eficiência ambiental; já na mesorregião Oeste 

Catarinense, foram identificados desde municípios eficientes (1,0) até aqueles onde o 

desempenho foi menos eficiente (gráfico 9). Um dos fatores que podem explicar essa 

diferença é a média de investimento em gestão ambiental e saneamento básico nas 

duas mesorregiões, R$ 130,83 e R$ 89,62, respectivamente. Para corroborar com a 

análise deste tópico, Mattei (2011) afirma que a mesorregião da Grande Florianópolis 

é marcada pela pouca presença de capital industrial. O setor terciário, em especial o 
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turismo e a educação movem a economia. Além disso, se apresenta a praça financeira 

estadual e crescente polo tecnológico. Por outro lado, a mesorregião Oeste 

Catarinense possui como força o processamento da soja e a indústria alimentícia, no 

entanto, o setor terciário possui baixo dinamismo em relação ao restante do estado. 

 O nível de eficiência ambiental dos 121 municípios amostras de SC, 

estabelecido por meio da análise DEA, podem ser visualizados na figura 4. 

 

Figura 4 – Nível de Eficiência Ambiental dos municípios amostras (SC) 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Notou-se que, dos 121 municípios amostra, 68,6% estão na fronteira da eficiência 

ambiental, na escala de 0,901 a 1,000. Os municípios que estão no formato “branco” 

ou como dados não disponíveis (legenda), são os municípios os quais não foram 

contemplados na amostra, que considerou os municípios com mais de 10 mil 

habitantes. Destacou-se também que há uma faixa que vai da mesorregião da Grande 

Florianópolis até a mesorregião Norte Catarinense, passando pela mesorregião do 

Vale do Itajaí, onde há uma concentração de municípios na fronteira da eficiência 

ambiental (entre 0,9 e 1,0). Por outro lado, a mesorregião Oeste Catarinense foi a 
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mesorregião com mais municípios que ficaram fora da amostra pelo critério de número 

de habitantes (menos que 10 mil). 

 

4.3 FATORES EXPLICATIVOS DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA 

 

 Com a finalidade de analisar o grau de correlação entre as variáveis da 

pesquisa, utilizou-se o teste de correlação de Pearson, conforme tabela 8. 

 

Tabela 8 – Teste de correlação das variáveis 
  NIVEFIC PIBPERC INVGASBPERC POPULAÇÃO INTERNDIA IFDM INDAMB 

NIVEFIC 1             

PIBPERC ,239* 1           

INVGASBPERC 0,132 ,222* 1         

POPULAÇÃO 0,059 0,012 0,029 1       

INTERNDIA -,974** -0,146 -0,081 -0,167 1     

IFDM ,246* ,480** 0,128 0,199 -0,093 1   

INDAMB ,391** ,564** 0,175 ,327** -,382** ,592** 1 

* (p≤ 0,05); **(p≤ 0,01). 

Legenda: NIVEFIC – Nível de Eficiência na Aplicação de Recursos em Gestão Ambiental; PIBPERC – 
PIB per capita; INVGASBPERC – Investimento em Gestão Ambiental e Saneamento Básico per capita; 
POPULAÇÃO; INTERNDIA – Internações por Diarreia; IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento 
Municipal e INDAMB – Índice Ambiental contido no IDMS. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
  

Foi identificada uma correlação positiva (0,391) entre a variável Nível de 

Eficiência e a variável Indicador Ambiental do IDMS. Porém, é uma correlação 

moderada, indicando que outros fatores estão influenciando no nível de eficiência dos 

municípios. Por outro lado, identificou-se forte correlação (alta e negativa) entre as 

variáveis Internações por diarreia e Nível de eficiência ambiental, (-0,974), indicando 

que a variável poderia ser excluída do modelo, no entanto, em decorrência do valor 

de VIF da variável Internações por diarreia que registrou 1,174, esta variável foi 

mantida no modelo para a análise da regressão linear, sendo inclusive a variável que 

mais contribuiu para a explicação do nível de eficiência dos municípios amostra. 

 Com base na tabela 9, foi possível identificar que o modelo proposto na 

pesquisa foi significativo e que as variáveis independentes, em conjunto, 

demonstraram um poder explicativo para o Nível de Eficiência ambiental numa 

representatividade de 90,5%. É importante ressaltar que os investimentos e o retorno 

de benefícios podem ter reflexos em períodos subsequentes, normalmente em médio 

e longo prazos. Para a realização de investimentos em gestão ambiental, 
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anteriormente são estabelecidas etapas como o planejamento, orçamento, 

estabelecimento de metas e avaliação de resultados. Isso, com certeza se dá não a 

curto prazo, mas em médio e longo prazos. Ou seja, os investimentos realizados no 

período em estudo (2015 a 2017) podem ter reflexos em períodos futuros, o que 

demanda análises do nível de eficiência ambiental periódicas. 

 

Tabela 9 - Regressão Linear Múltipla (todas as variáveis) 

Variáv el Beta  T Sig.  VIF 

(Constante) 0,955  28,301 0,000   

PIB per capita 0,002 0,031 0,976 1,386 

Investimento Gestão Ambiental e 

Saneamento Básico per capita -0,116 -1,730 0,102 1,084 

População -0,071 -1,031 0,317 1,136 

Internações por diarreia -0,861 -10,752 0,000 1,551 

IFDM -0,071 -0,674 0,509 2,677 

Indicador Ambiental do IDMS 0,249 2,765 0,013 1,957 

ANOVA   

  

R 0,964 

R2 0,930 

R2  ajustado 0,905 

Sig 0,000 

Durbin-Watson 2,212 

N 121 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

 Os dados da regressão linear múltipla (tabela 9) indicaram significância do 

modelo (p=0,000). Isso demonstrou, em nível de 95% de intervalo de confiança, que 

a relação entre as variáveis não pode ser atribuída a causalidade. 

 Na tabela 9 estão demonstrados os coeficientes padronizados Beta, que facilita 

a comparação entre diferentes coeficientes; o valor de p (Sig), que se refere ao nível 

de significância da variável, bem como as estatísticas de colinearidade, além dos 

indicadores de Tolerância, tendo registrado valores maiores do que 0,1 indicam que 

não existe multicolinearidade nas variáveis, bem como na questão da análise dos 

valores de VIF (Fator de Inflação da Variância), sendo que o resultado confirma que 

não havia multicolinearidade, pois os valores foram inferiores a 10, sendo este o valor 

referência estatística. 
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 Em seguida foi realizada uma nova análise de regressão linear, sendo que 

desta vez foram excluídas as variáveis com significância altos, com vista a melhorar 

a qualidade do modelo de explicação do nível de eficiência ambiental dos municípios 

amostra. Nesta nova análise identificou-se que as variáveis Indicador Ambiental do 

IDMS, Internações por diarreia e IFDM foram as variáveis que, em conjunto, 

possibilitaram a explicação de 96,6% do nível de eficiência ambiental dos municípios 

(tabela 10). 

 

Tabela 10 - Regressão Linear Múltipla (variáveis relevantes) 

Variável  Beta  T Sig.  VIF 

(Constante) 0,976 84,031 0,000   

Internações por diarreia -0,917 -36,947 0,000 1,174 

IFDM -0,059 -2,001 0,050 1,635 

Indicador Ambiental do IDMS 0,178 5,691 0,000 1,635 

ANOVA   

  

R 0,984 

R2 0,968 

R2  ajustado 0,966 

Sig 0,000 

Durbin-Watson 1,796 

N 121 

Fonte: Dados da pesquisa, (2019) 

 

Levando-se em consideração a tabela 10, finalizada a realização das análises 

de regressão linear múltipla, foi possível a composição e apresentação da equação 

de acordo com os resultados obtidos na pesquisa, mantendo-se na equação apenas 

as variáveis significativas em relação ao fator de explicação do nível de eficiência 

ambiental (NEA) dos municípios, conforme segue: 

 

a) Equação original proposta, de acordo com as variáveis da tabela 10: 

NEA =  β/ + β1Indicador ambiental do IDMS + β2Internações por diarreia + β3Indicador IFDM 

 

b) Equação formalizada, de acordo com os resultados da tabela 10: 

NEA =  0,976 +  0,178 ( Indicador ambiental do IDMS) − 0,917  (Internações por diarreia) − 0,059 (Indicador IFDM) 

 

Quanto às análises relacionadas com as hipóteses da pesquisa, conclui-se que 

a H1, que previa uma relação positiva entre o Nível de eficiência e o aporte de 
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Investimento em gestão ambiental e saneamento básico per capita, foi rejeitada. A 

correlação sinalizou uma associação positiva baixa em 0,132 (tabela 8) entre as 

variáveis, no entanto, nos testes de regressão linear múltipla não foi registrado 

significância estatística (p= 0,102) (tabela 9). Não basta apenas investir, os resultados 

dependem do tipo de investimento realizado nesta área, bem como do controle efetivo 

dos investimentos, por parte dos governos municipais, pois a gestão municipal 

necessita de informações precisas para a tomada de decisões sobre o direcionamento 

e continuidade dos investimentos na gestão das demandas ambientais. 

Quanto a hipótese H2, em que havia previsão de uma relação positiva entre o 

Nível de eficiência e o Desenvolvimento municipal, neste caso representado pelo 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), a hipótese foi confirmada, pois 

na análise de regressão linear múltipla demonstraram um valor de “p= 0,05” (tabela 

10), significativo, bem como foi verificada uma correlação positiva e significativa de 

0,246 entre as variáveis (tabela 8). 

A hipótese H3, que previa a relação negativa entre as variáveis Nível de 

eficiência e População não foi confirmada, pois identificou-se uma correlação positiva 

em 0,059 (tabela 8), contrariamente à previsão da hipótese para correlação negativa. 

Além disso, na regressão linear múltipla não houve registro de significância (p=0,317) 

(tabela 9). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão da preservação e manutenção da qualidade do meio ambiente, 

aliada à preocupação com os problemas ambientais derivados de crescimento e 

desenvolvimento, requerem significativas e progressivas mudanças de 

comportamento permanente, nos aspectos político, social, econômico, cultural, 

ambiental e administrativo, com foco na proteção, conservação e preservação 

ambiental. Os esforços para um meio ambiente equilibrado e sustentável necessitam 

do fortalecimento de políticas públicas ambientais e gestão compartilhada (agentes, 

governos, organizações internacionais, empresas e indivíduos e sociedade civil). 

Somente assim será possível salvaguardar os recursos para as gerações presentes e 

futuras. 

No que diz respeito aos objetivos da pesquisa, no sentido da análise da 

eficiência da aplicação dos recursos em gestão ambiental nos municípios de Santa 

Catarina, bem como das mesorregiões do estado, a Análise Envoltória de Dados 

(DEA) foi uma ferramenta eficaz, pois possibilitou a elaboração de um ranking do nível 

de eficiência ambiental dos municípios, tanto da amostra dos municípios catarinenses, 

quanto por mesorregião do Estado. O nível de eficiência ambiental registrou 

indicadores de 0,443 (mínimo) até 1,0 (máximo), sendo que, quanto mais perto de 1,0, 

mais eficiente é o município.  

Para o segundo objetivo, relacionado com a quantificação do aporte de 

recursos públicos aplicados em gestão ambiental, os valores per capita investidos em 

gestão ambiental e saneamento básico registraram os valores entre R$ 0,379 

(mínimo) e R$ 623,08 (máximo), entre os municípios da amostra. 

Em relação ao terceiro objetivo, por meio da utilização da regressão linear 

múltipla foi possível estabelecer vínculos entre as variáveis. Identificou-se que as 

variáveis Indicador ambiental do IDMS, Internações por diarreia e Indicador IFDM, 

entre as variáveis estudadas, estavam correlacionadas significativamete como o nível 

de eficiência ambiental dos municípios, bem como, em conjunto, contribuíram para o 

fator de explicação do nível de eficiência ambiental dos municípios em 96,6%.  

Conclui-se que as variáveis utilizadas na pesquisa justificaram o nível de 

eficiência ambiental dos municípios amostra de Santa Catarina, bem como indicaram 

que outros fatores sociodemográficos possibilitam, por meio de pesquisa, 

complementam a explicação do nível de eficiência ambiental. 
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No tocante às hipóteses da pesquisa:  

- foi confirmado que o nível de eficiência ambiental dos municípios estava 

associado positivamente com o nível de desenvolvimento municipal (H2); 

- o nível de eficiência ambiental dos municípios não foi correlacionado 

positivamente com o aporte de investimentos na gestão ambiental (H1). 

- por fim, o tamanho da população não apresentou correlação significativa com 

o nível de eficiência ambiental municipal (H3). 

Destaca-se a importância da fiscalização e dos controles em relação a 

aplicação de recursos pelos Entes Públicos, de maneira que possam atender à 

demanda da população, bem como da sociedade organizada e que os investimentos 

sejam aplicados de forma eficiente, gerando os resultados esperados. 

É importante destacar que, para que os municípios atinjam níveis de eficiência 

ambiental maiores do que os relacionados na pesquisa, é necessário que os Entes 

Públicos, em conjunto com a população e à sociedade organizada regional, levem em 

consideração a relação entre a degradação ambiental do município ou região e as 

causas desses problemas e, a partir disso, em conjunto, busquem as soluções e 

reconstruam as áreas degradadas, dando continuidade ao monitoramento. 

Quanto aos indicadores ambientais, foram identificadas determinadas variáveis 

que não puderam ser analisadas em conjunto com as variáveis da pesquisa, tendo 

em vista a falta de atualização dos indicadores pelos órgãos competentes. 

Em relação aos registros das receitas e despesas extraídos do site oficial do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE), é de extrema importância que no preenchimento 

dos dados financeiros, os responsáveis pelos municípios possam descrever os 

valores das receitas e dos gastos públicos nas rubricas corretas, a fim de não distorcer 

a análise dos dados, pois são dados preciosos para pesquisa de eficiência da 

aplicação de recursos. 

Tendo em vista tratar-se de assunto relevante para a gestão pública e para a 

comunidade organizada como um todo, abre-se a possibilidade de novas pesquisas 

relacionadas com o assunto, explorando outros fatores que possam contribuir para a 

identificação dos níveis de eficiência dos municípios, corroborando assim com o 

desenvolvimento local e/ou global, considerando a máxima de que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para uso comum e para a qualidade 

de vida e, que por outro lado, o Poder Público e a coletividade possam defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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Por fim, deve-se observar que os cálculos realizados neste trabalho não devem 

ser tratados como método para implementação, mas sim como incentivo na busca por 

critérios bem definidos e que contemplem todos os fatores importantes e 

discricionários de cada municipalidade, à procura de uma gestão pública eficiente. 
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6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

Uma das limitações da pesquisa está pautada na questão do acesso aos 

valores investimentos em gestão ambiental e saneamento básico nos municípios, pois 

alguns municípios não possuem valores declarados nestas rubricas, o que pode 

significar que: a) não há investimento naquele determinado ano nessas rubricas; ou 

b) os valores estão inseridos em outras rubricas, na prestação de contas anual para o 

TCE/SC, fonte dos dados coletados. 

Outra limitação da pesquisa está relacionada com a dificuldade na consulta dos 

indicadores e relatórios diretamente nos sites das prefeituras. Notou-se falta de 

padronização para a localização das informações divulgadas. 

Por fim, identificou-se que determinados indicadores, de cunho essencial para 

as pesquisas relacionadas com o tema dessa pesquisa, encontram-se desatualizados. 

Exemplo o IDHM – Indicador de Desenvolvimento Humano municipal, que tem como 

órgão de divulgação o IBGE. 
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APÊNDICE A - Investimento em Gestão Ambiental e Saneamento Básico per capita 

 

 
Municípios População 2017 

Invest. GA + SB (média)  
em R$ 

Investimento (GA+SB) per 
capita em R$ 

Abelardo Luz                            17.847  
                                      

6.766,50  
                                            

0,379  

Agrolândia                            10.581  
                                 

613.862,73  
                                          

58,016  

Apiúna                            10.542  
                                 

195.150,09  
                                          

18,512  

Araquari                            35.268  
                              

1.383.548,96  
                                          

39,230  

Araranguá                            67.110  
                              

4.670.797,01  
                                          

69,599  

Balneário Arroio do Silva                            12.344  
                                 

230.564,20  
                                          

18,678  

Balneário Camboriú                          135.268  
                           

70.653.758,81  
                                       

522,324  

Balneário Gaivota                            10.413  
                              

3.124.314,43  
                                       

300,040  

Balneário Piçarras                            21.884  
                              

1.861.667,24  
                                          

85,070  

Barra Velha                            27.781  
                                 

658.821,65  
                                          

23,715  

Biguaçu                            66.558  
                                 

949.083,38  
                                          

14,259  

Blumenau                          348.513  
                           

95.476.812,64  
                                       

273,955  

Bombinhas                            18.623  
                              

8.566.276,92  
                                       

459,984  

Braço do Norte                            32.648  
                              

2.746.514,20  
                                          

84,125  

Brusque                          128.818  
                           

28.492.932,66  
                                       

221,188  

Caçador                            77.323  
                              

4.855.005,13  
                                          

62,789  

Camboriú                            78.731  
                           

12.402.567,48  
                                       

157,531  

Campo Alegre                            12.012  
                              

1.689.908,69  
                                       

140,685  

Campos Novos                            35.710  
                              

8.253.219,08  
                                       

231,118  

Canelinha                            11.944  
                              

1.205.205,65  
                                       

100,905  

Canoinhas                            54.403  
                              

3.864.316,31  
                                          

71,031  

Capinzal                            22.524  
                              

5.816.455,11  
                                       

258,234  

Capivari de Baixo                            24.298  
                              

2.779.043,00  
                                       

114,373  

Catanduvas                            10.632  
                                 

579.734,55  
                                          

54,527  

Chapecó                          213.279  
                           

22.048.339,28  
                                       

103,378  

Cocal do Sul                            16.446  
                              

5.401.949,41  
                                       

328,466  

Concórdia                            73.766  
                              

1.058.184,10  
                                          

14,345  

Coronel Freitas                            10.130  
                              

1.320.973,15  
                                       

130,402  

Correia Pinto                            13.358  
                                 

147.710,68  
                                          

11,058  

Corupá                            15.541  
                              

2.626.499,37  
                                       

169,005  

Criciúma                          211.369  
                           

25.214.404,75  
                                       

119,291  
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Cunha Porã                            11.057  
                                 

456.263,61  
                                          

41,265  

Curitibanos                            39.566  
                              

1.521.177,46  
                                          

38,447  

Dionísio Cerqueira                            15.450  
                                    

68.131,46  
                                            

4,410  

Florianópolis                          485.838  
                           

39.211.453,08  
                                          

80,709  

Forquilhinha                            25.988  
                                 

213.436,86  
                                            

8,213  

Fraiburgo                            36.261  
                              

6.961.625,35  
                                       

191,987  

Garopaba                            22.082  
                                    

32.917,33  
                                            

1,491  

Garuva                            17.479  
                              

1.762.782,71  
                                       

100,851  

Gaspar                            67.392  
                           

18.677.613,43  
                                       

277,149  

Governador Celso Ramos                            14.229  
                              

3.774.136,25  
                                       

265,243  

Gravatal                            11.394  
                              

1.532.287,03  
                                       

134,482  

Guabiruba                            22.732  
                                 

224.570,89  
                                            

9,879  

Guaraciaba                            10.259  
                                 

100.006,17  
                                            

9,748  

Guaramirim                            42.872  
                              

6.005.161,08  
                                       

140,072  

Herval d'Oeste                            22.443  
                              

1.853.479,41  
                                          

82,586  

Ibirama                            18.721  
                                 

406.323,48  
                                          

21,704  

Içara                            54.845  
                              

7.025.785,07  
                                       

128,103  

Ilhota                            13.857  
                              

1.885.340,66  
                                       

136,057  

Imaruí                            10.571  
                                 

830.439,51  
                                          

78,558  

Imbituba                            44.076  
                           

12.878.148,18  
                                       

292,181  

Indaial                            66.497  
                              

7.225.526,75  
                                       

108,659  

Irani                            10.285  
                                    

24.170,28  
                                            

2,350  

Itaiópolis                            21.506  
                                 

887.289,28  
                                          

41,258  

Itajaí                          212.615  
                           

35.142.731,48  
                                       

165,288  

Itapema                            61.187  
                              

1.250.738,85  
                                          

20,441  

Itapiranga                            16.683  
                              

5.188.330,76  
                                       

310,995  

Itapoá                            19.355  
                              

3.215.445,84  
                                       

166,130  

Ituporanga                            24.622  
                                    

58.918,58  
                                            

2,393  

Jacinto Machado                            10.539  
                              

1.071.907,02  
                                       

101,709  

Jaguaruna                            19.527  
                              

2.849.967,53  
                                       

145,950  

Jaraguá do Sul                          170.835  
                           

60.895.222,78  
                                       

356,456  

Joaçaba                            29.608  
                           

18.448.178,50  
                                       

623,081  

Joinville                          577.077  
                           

33.917.595,13  
                                          

58,775  

Lages                          158.508  
                           

57.245.170,58  
                                       

361,150  
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Laguna                            45.311  
                                 

619.953,34  
                                          

13,682  

Lauro Muller                            15.149  
                                 

513.946,90  
                                          

33,926  

Lebon Régis                            12.133  
                                      

5.830,25  
                                            

0,481  

Lontras                            11.774  
                                 

115.169,10  
                                            

9,782  

Luiz Alves                            12.413  
                                 

587.683,56  
                                          

47,344  

Mafra                            55.907  
                              

1.366.578,94  
                                          

24,444  

Maravilha                            25.076  
                                    

22.066,18  
                                            

0,880  

Massaranduba                            16.455  
                                    

83.864,34  
                                            

5,097  

Mondaí                            11.496  
                                 

225.496,20  
                                          

19,615  

Morro da Fumaça                            17.532  
                                 

405.535,35  
                                          

23,131  

Navegantes                            77.137  
                           

17.573.001,14  
                                       

227,815  

Nova Trento                            14.099  
                              

2.085.128,71  
                                       

147,892  

Nova Veneza                            14.837  
                                    

94.698,76  
                                            

6,383  

Orleans                            22.723  
                              

5.726.566,88  
                                       

252,016  

Otacílio Costa                            18.313  
                              

2.296.568,08  
                                       

125,406  

Palhoça                          164.926  
                           

54.404.936,58  
                                       

329,875  

Palmitos                            16.253  
                              

1.742.216,92  
                                       

107,194  

Papanduva                            19.015  
                              

1.673.830,35  
                                          

88,027  

Penha                            31.025  
                              

1.999.141,14  
                                          

64,436  

Pinhalzinho                            19.511  
                              

1.448.918,88  
                                          

74,262  

Pomerode                            32.334  
                              

6.918.086,98  
                                       

213,957  

Ponte Serrada                            11.545  
                                 

370.283,00  
                                          

32,073  

Porto Belo                            20.294  
                              

1.083.836,37  
                                          

53,407  

Porto União                            35.207  
                                 

466.033,53  
                                          

13,237  

Pouso Redondo                            16.957  
                                    

93.132,81  
                                            

5,492  

Presidente Getúlio                            16.996  
                                 

863.024,98  
                                          

50,778  

Rio do Sul                            69.188  
                              

9.082.069,41  
                                       

131,267  

Rio dos Cedros                            11.431  
                                 

179.135,17  
                                          

15,671  

Rio Negrinho                            42.029  
                              

7.352.011,64  
                                       

174,927  

Rodeio                            11.488  
                                 

592.677,28  
                                          

51,591  

Sangão                            12.233  
                                 

542.976,00  
                                          

44,386  

Santo Amaro da Imperatriz                            22.609  
                                    

84.611,22  
                                            

3,742  

São Bento do Sul                            82.842  
                           

16.589.993,75  
                                       

200,261  

São Carlos                            11.132  
                                 

123.342,43  
                                          

11,080  
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São Francisco do Sul                            50.701  
                           

24.189.472,63  
                                       

477,101  

São João Batista                            35.065  
                              

4.346.988,28  
                                       

123,969  

São Joaquim                            26.646  
                              

1.385.380,39  
                                          

51,992  

São José                          239.718  
                              

2.503.344,09  
                                          

10,443  

São José do Cedro                            13.897  
                              

2.542.118,97  
                                       

182,926  

São Lourenço do Oeste                            23.698  
                                 

353.480,50  
                                          

14,916  

São Ludgero                            12.934  
                              

3.518.680,06  
                                       

272,049  

São Miguel do Oeste                            39.793  
                              

2.713.919,36  
                                          

68,201  

Schroeder                            20.095  
                              

4.468.347,51  
                                       

222,361  

Seara                            17.526  
                              

1.284.513,52  
                                          

73,292  

Siderópolis                            13.870  
                              

2.060.554,06  
                                       

148,562  

Sombrio                            29.710  
                              

4.084.799,54  
                                       

137,489  

Tijucas                            36.931  
                              

8.542.509,87  
                                       

231,310  

Timbó                            42.801  
                              

9.664.572,56  
                                       

225,802  

Três Barras                            19.146  
                              

4.400.937,28  
                                       

229,862  

Tubarão                          104.457  
                              

2.376.917,61  
                                          

22,755  

Turvo                            12.746  
                              

1.351.450,26  
                                       

106,029  

Urubici                            11.191  
                                 

113.936,75  
                                          

10,181  

Urussanga                            21.177  
                              

4.507.044,58  
                                       

212,827  

Videira                            52.066  
                              

1.552.929,59  
                                          

29,826  

Xanxerê                            49.738  
                                 

597.242,16  
                                          

12,008  

Xaxim                            28.210  
                              

2.314.065,88  
                                          

82,030  

 

 


