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Resumo

Pelo menos no Brasil e pode-se supor que ocorra da mesma forma em outros locais, boa
parcela de autoridades locais argumenta que os serviços urbanos oferecidos a seus eleitores
“são os melhores do mundo”, sem ter qualquer idéia do que se passa à sua volta. O presente
trabalho propõe uma metodologia em 4 estágios, baseada em 11 indicadores ecológicos
econômicos, que foram selecionados por especialistas e técnicos do setor de saneamento, à
partir de um conjunto de 57 preparado pelo autor, através da qual são atribuidas Notas de
Enquadramento de Situação (NES) que permitem identificar cada Situação Real Local (SRL)
que assim pode ser confrontada com duas Situações de Referência (SR), sendo: a) 1000
pontos para o limite superior e; b) 250 pontos como limite inferior. A metodologia proposta
pelo trabalho de pesquisa foi aplicada experimentalmente na região da bacia hidrográfica do
Turvo/Grande, composta por 64 municípios, permitindo avaliar a questões envolvidas com
sua aplicabilidade. O objetivo da proposta é o de levar a uma visão ecológica integrada e a
uma classificação de situações como sistema de suporte à decisão na gestão de recursos
hídricos. A pesquisa envolve assim a avaliação ambiental do uso da água por serviços urbanos
de saneamento, integrando conteúdos ecológicos e econômicos numa modelagem das escalas
local e regional, como uma ferramenta para integração entre serviços ambientais e
investimento governamentais, que levem à implementação de políticas ambientais que
contribuam para um desenvolvimento ambientalmente sustentável.

Palavras chave: geociências, desenvolvimento sustentado, políticas públicas, indicadores,
saneamento
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Abstract

At least in Brazil, and it can be supposed to be the same in others parts, most of the local
authorities argues that the services he offers to his ellectors “are the best in the world”,
without having a good idea of what goes on around. This paper proposes a four steps
methodology based on 11 ecological economic indicators, that were choose by a group of
specialists among 57 parameters prepared by the author. Each situation to be compared is
weighted related to two referencial limits as theorical situations, weighting the indicators as
follows: a) 1000 points for the best maximum level and, b) 250 points for the worse as
minimum level. The proposed methodology was experimentally apllied on Hidrographic
Bazin of Turvo/Grande, northwest region of the State of Sao Paulo, letting to an integrated
ecological overview that allowed to classify those situations as a support decision for the
water resources planning system. Other results are reported. The proposed research covers an
environmental evaluation of water, use on sanitation services integrating ecological economic
on a modelling scales from local to regional, as a tool for acheiving natural resources and
environmental services integration into government income and wealth accounts, so as for
implementing efficient environmental policies intentting to foster environmentally sustainable
development.

Key words: geoscience, sustainable development, public policy, indicators, sanitation.
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