
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-PRODEMA 

 

 

 

 

ANDRÉS ELÍAS OLIVARES RUBILAR 

 

 

 

 

APLICAÇÃO METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO 

TERRITÓRIO QUE CONSTITUEM FATORES DE SUSTENTABILIDADE:  

ESTUDO DE CASO, COMUNA DE RENCA, SANTIAGO DO CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 

 



 

 

 

 

  

ANDRÉS ELÍAS OLIVARES RUBILAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO 

TERRITÓRIO QUE CONSTITUEM FATORES DE SUSTENTABILIDADE:  

ESTUDO DE CASO, COMUNA DE RENCA, SANTIAGO DO CHILE 

 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (PRODEMA) da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre. Área de concentração: 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 
Orientador: Prof. Drª. Maria Elisa Zanella. 
Coorientador: Prof. Dr. Pablo Mansilla Q. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

FORTALEZA 

2018 



 

 

 

 

  

 

 

 

Fernando
Caixa de texto
 156 f. : il. color.



 

 

 

 

  

 

ANDRÉS ELÍAS OLIVARES RUBILAR 

 
 
 

 
 

APLICAÇÃO METODOLÓGICA PARA A ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO 

TERRITÓRIO QUE CONSTITUEM FATORES DE SUSTENTABILIDADE:  

ESTUDO DE CASO, COMUNA DE RENCA, SANTIAGO DO CHILE 

 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente (PRODEMA) da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre. Área de concentração: 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
 
 

Aprovada em: ___/___/______. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

________________________________________ 
Profa. Dra. Maria Elisa Zanella (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Patrícia Verônica Pinheiro Sales Lima 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

 
____________________________________________ 

Profa. Titular Nájila Rejanne Alencar Julião Cabral 
Instituto Federal do Ceará (IFCE) 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a La Familia, a todas y todos 

quienes por medio de su entrega y lealtad 

dan vida a este vínculo elemental 

 

 



 

 

 

 

  

AGRADECIMENTOS 

 

À Organização dos Estados Americanos (OEA), seu Departamento de 

Desenvolvimento Humano e Educação (DDHE), que através da bolsa OEA-Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), permitiu-me aproveitar esta 

oportunidade. 

À CAPES, pela gestão e apoio financeiro. O presente trabalho foi 

realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

À Professora Maria Elisa Zanella, minha orientadora, pela recepção, 

tempo, paciência e disposição, além de sua excelente orientação. 

Aos professores participantes da banca examinadora Patrícia Verônica 

Pinheiro Sales Lima e Nájila Rejanne Alencar Julião Cabral, pelas valiosas 

colaborações e sugestões. 

A todas as professoras e professores da Rede Prodema, pelo cordial 

acolhida, integração e colaboração fornecidas neste processo, bem como a todo o 

corpo docente da UFC com quem eu compartilhe. 

Aos colegas da turma de mestrado e bolsa OEA-GCUB, obrigado pela 

acolhida, integração, reflexões, críticas e sugestões recebidas. 

A mi madre Lady y mi padre Emilio, por su entrega, sabiduría y apoyo 

incondicional desde siempre, por ese cariño cotidiano que energiza y estimula. 

A mi hermano Luis, por demostrarme con hechos la fuerza y valentía con 

la que hay que plantarse frente a la vida. 

A mi polola y compañera Andrea, gestora de esta experiencia desde mi 

postulación, por su escucha, entrega y comprensión; como también a su madre 

Sara, por confiar en mí y brindarme su apoyo. 

A Pablo, mi coorientador, colega y amigo, por su estímulo y confianza. 

A cada uno de quienes componen mi familia, amigas y amigos, por valorar 

el tiempo compartido, por escucharme y apoyarme desde sus distintos saberes. 

A mi abuelo Cardenio, pieza fundamental en mi formación, por compartir 

su vida y valores; a don Manuel, por los momentos compartidos y su confianza al 

apoyarme para iniciar esta aventura. Ambos evolucionaron a otra forma de energía 

durante este tiempo, otra expresión de vida que mueve este universo. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O mundo não é formado apenas pelo que 

já existe, mas também pelo que pode 

efetivamente existir” (Milton Santos) 

 

 
 



 

 

 

 

  

RESUMO 

 

O desenvolvimento sustentável é uma questão diversificada e controversa, que 

coloca em discussão aspectos sensíveis da convivência social, como a desigualdade 

econômica, a educação, a proteção, as condições de habitabilidade, a mudança 

climática, entre outros. As ações empreendidas com base em compromissos 

adquiridos como nação, precisam da ação e da colaboração do setor público, do 

setor privado e da sociedade civil. Atingir os objetivos colocados, implica observar e 

monitorar os impactos territoriais das ações empreendidas, o que demanda a 

geração de indicadores que permitam orientar a tomada de decisões. Esta pesquisa 

propõe uma aplicação metodológica que permite analisar as características do 

território que são fatores de sustentabilidade. A proposta desenvolve um processo 

metodológico que incorpora a Avaliação Multicritério (AMC) e o Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), utilizando informações do censo e outros 

antecedentes georreferenciados como base. O estudo de caso considerou a 

Comuna de Renca que faz parte do Gran Santiago, capital do Chile, que apresenta 

condições socioeconômicas desfavoráveis em alguns aspectos conforme 

determinado pelo Índice de Prioridade Social de comunas 2015, desenvolvido pela 

Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana de 

Santiago. A aplicação do processo metodológico permitiu analisar variáveis tais 

como: grupo socioeconômico, idade dos habitantes, anos de estudo, densidade 

populacional, áreas verdes e materialidade da casa. Os resultados são 

apresentados ao nível do quarteirão do censo, associados a um valor de referência 

em uma escala de 1 a 9. São expressos através das dimensões econômicas, sociais 

e ambientais; bem como pelas sub dimensões viabilidade, equidade e 

suportabilidade. Os resultados mostraram que as dimensões de maior influência e 

diversidade foram as sociais e ambientais, enquanto que o econômico responde a 

uma categoria homogênea que não é sensível à modificação de pesos relativos. As 

sub dimensões suportabilidade com 3,68 e viabilidade com 4,23, apresentaram os 

intervalos mais baixos entre os valores de referência obtidos, enquanto a equidade 

apresenta o maior intervalo com 5,76 aumentando seus valores críticos. Em termos 

de sustentabilidade, a comuna demonstrou certa homogeneidade nos seus níveis, 

localizando 91,77% da população no nível médio, seguido por 4,28% no nível alto e, 



 

 

 

 

  

finalmente, 3,95% no nível baixo na escala de avaliação geral. Os valores de 

referência obtidos para o indicador de sustentabilidade geral foram localizados entre 

os valores 2,39 e 6,54 de uma escala de 1–9, o que evidencia um desenvolvimento 

médio-baixo das dimensões analisadas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Avaliação multicritério. Sistema de 

Informação Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

RESUMEN 

 

El desarrollo sostenible es un tema diverso y controvertido, que pone en discusión 

aspectos delicados de la convivencia social, como la desigualdad económica, la 

educación, la preservación, las condiciones de vivienda, cambio climático, entre 

otros. Las acciones emprendidas sobre la base de los compromisos adquiridos como 

nación, necesitan la acción y colaboración del sector público, del sector privado, de 

la sociedad civil y de los ciudadanos en general. Alcanzar los objetivos planteados 

implica observar y monitorear los impactos territoriales de las acciones emprendidas, 

así como la generación de indicadores que permitan guiar la toma de decisiones. 

Esta investigación propone una aplicación metodológica que permite analizar las 

características del territorio que son factores de sostenibilidad. La propuesta 

desarrolla un proceso metodológico que incorpora la Evaluación Multicriterio (EMC) y 

el Sistema de Información Geográfica (SIG), utilizando como base la información 

censal y otros antecedentes georreferenciados. El estudio de caso consideró la 

Comuna de Renca que forma parte del Gran Santiago, capital de Chile, la cual 

presenta condiciones socioeconómicas desfavorables en algunos aspectos, según lo 

determinado por el Índice de Prioridad Social de comunas 2015, desarrollado por 

Secretaría Regional de Desarrollo Social de la Región Metropolitana de Santiago. La 

aplicación del proceso metodológico permitió analizar variables como: grupo 

socioeconómico, edad de los habitantes, años de estudio, densidad poblacional, 

áreas verdes y materialidad de la vivienda. Los resultados se presentan a nivel de 

manzana censal, asociados a un valor de referencia que se mueve en una escala de 

1 a 9. Se expresan por medio de las dimensiones económica, social y ambiental; así 

como por las sub dimensiones viabilidad, equidad y soportabilidad. Los resultados 

mostraron que las dimensiones de mayor influencia y diversidad son la social y 

ambiental, mientras que la económica responde a una categoría homogénea que no 

es sensible a la modificación de pesos relativos. Las sub dimensiones soportabilidad 

con un 3,68 y viabilidad con un 4,23, presentan los rangos más bajos entre los 

valores de referencia obtenidos, mientras que la equidad presenta el rango más alto 

con un 5,76 aumentando sus valores críticos. En términos de sostenibilidad, la 

comuna demostró una cierta homogeneidad en sus niveles, situando un 91,77% de 

la población en el nivel medio, seguida de un 4,28% en el nivel alto y, finalmente, un 



 

 

 

 

  

3,95% en el nivel bajo de la escala de evaluación global. Los valores de referencia 

obtenidos para el indicador general de sostenibilidad se ubicaron entre los valores 

2,39 y 6,54 de una escala 1 – 9, lo que evidencia un desarrollo medio-bajo de las 

dimensiones analizadas. 

 

Palabras clave: Desarrollo Sostenible. Evaluación Multicriterio. Sistema de 

Información Geográfica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a satisfação das necessidades da sociedade tem 

motivado a geração de procedimentos, técnicas e ferramentas capazes de extrair e 

processar recursos de uma forma mais vertiginosa. A economia e seus modelos de 

estabelecimento promovem a demanda, que pressiona os processos de produção, o 

que impacta o meio ambiente com uma rapidez que parece crescer, deixando para 

trás aqueles que não têm a capacidade de aderir a este ritmo. 

Produto dos processos acelerados de industrialização surgem vozes de 

alerta contra as consequências que são descobertas, questionando também a 

maneira pela qual os benefícios do crescimento econômico são distribuídos. A 

satisfação das necessidades atuais e futuras é transformada num ponto para a 

mudança de rumo, o que torna necessário compreender os fatores envolvidos no 

processo de desenvolvimento. 

 Visões diferentes, reflexões e interesses estão definindo conceitos e 

teorias sobre as maneiras pelas quais os elementos interagem no ambiente, na 

tentativa de apresentar os cenários em que a sociedade está se desenrolando, 

aqueles que provavelmente vai enfrentar ou gostaria de experimentar como um ideal 

de equilíbrio. O desenvolvimento sustentável é posicionado como um modelo de 

referência, incorporando na esfera econômica, social e ambiental os vários 

elementos e interações que fazem parte da realidade do planeta. 

 Aspirações para satisfazer as necessidades em equilíbrio com a 

capacidade de regenerar os recursos naturais transformou o desenvolvimento 

sustentável no objetivo a ser perseguido por grupos humanos, sociedades e nações. 

Isso implica, em primeiro lugar, a declaração de interesse em busca do 

desenvolvimento sustentável pelos Estados, além da execução de ações que 

permitam alcançar esse anseio, cujas tentativas se traduzem em sucessos e 

fracassos durante a implementação de políticas destinadas a gerar os equilíbrios 

inerentes a este paradigma. Identificar sucessos e erros, bem como os impactos 

reais das ações empreendidas, é vital para alcançar os objetivos propostos, mas é 

precisamente o processo de diagnóstico e análise que apresenta dificuldades, 

principalmente devido à falta de qualidade, relevância e variedade de formas de 
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dados que estão envolvidas neste processo, em diferentes escalas e realidades. 

Esta pesquisa aplica uma metodologia de análise que permite incorporar 

múltiplas variáveis o que gera indicadores do cruzamento de dados quantitativos e 

qualitativos, representativos das dimensões da sustentabilidade e cujos resultados 

foram interpretados de acordo com a interação destes. A integração das variáveis 

econômica, social e ambiental, foi realizada por meio da aplicação da Metodologia 

de Avaliação Multicritério (AMC), cujos processos permitem padronizar valores e 

determinar intervalos comparáveis e compatíveis para desenvolver uma análise 

integrada. A sistematização das informações integradas nesta metodologia é 

realizada por meio de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). O uso da 

plataforma de tecnologia SIG, além de permitir a análise e a expressão gráfica de 

dados georreferenciados, é uma ferramenta poderosa para o processamento de 

grandes bases de dados, como aqueles que precisam ser usados para representar, 

adequadamente, as características social e territorial que, finalmente, compõem as 

dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Qualquer processo que visa alcançar o desenvolvimento sustentável deve 

considerar a observação e análise dos impactos gerados como resultado da 

execução de ações definidas por planos, programas e projetos, mas não apenas em 

termos econômico-quantitativos, como é a tendência da maioria, mas também em 

termos qualitativos e territoriais, considerando o termo espaço temporal dos 

processos de desenvolvimento. As ações empreendidas no âmbito do 

desenvolvimento geram impactos socioambientais que são esperados que sejam 

positivos e cujos resultados são expressos em forma territorial, moldando o espaço 

de relações da sociedade como um todo. Estas expressões representam as virtudes 

e as deficiências do modelo de desenvolvimento adotado, bem como os erros e 

sucessos das políticas impulsionadas pelo governo, uma questão que precisa ser 

monitorada de forma oportuna e dinâmica. 

A Comuna1 de Renca como parte da Grande Santiago (figura 1), não é 

alheia aos processos de desenvolvimento urbano e modernidade que se destinam a 

                                                 
1 O termo comuna corresponde a uma divisão político-administrativa estabelecida pelo artigo 110 da 
Constituição política do Chile, cujo equivalente no Brasil é o Município. Informação da divisão política-
administrativa do Chile, disponível em: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302&idParte=8563601&idVersion=2005-09-22. Acesso 
em: 27 jul.2018.  
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ser instalados, sendo um participante dos benefícios causados pela execução de 

grandes obras urbanas, por exemplo, mas por sua vez, sofre os impactos de um 

crescimento acelerado e da saturação de seus espaços.  

Figura 1 - Localização da Comuna de Renca, em Chile 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A características e habilidades da população para interagir com o meio 

ambiente configuram espaços de relacionamentos que adquirem certos padrões de 

desenvolvimento. Estes e outros fenômenos urbanos fazem parte dos processos de 

desenvolvimento que procuram alcançar o carácter sustentável, razão pela qual 

requerem uma avaliação e monitoramento da evolução socioambiental, que permita 

orientar as ações de curto e médio prazo.  

Considerando o cenário anteriormente descrito, essa pesquisa aplica uma 

metodologia de avaliação das características econômica, social e ambiental como 

fatores de sustentabilidade, que permite obter uma representação espacial dos 
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graus de viabilidade, equidade e suportabilidade da área de estudo. 

 

1.1 Justificativa 
 

A busca por satisfazer as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer os recursos e as oportunidades de satisfação das gerações futuras, 

como é definido o termo desenvolvimento sustentável, envolve participação e 

comprometimento dos diversos setores da sociedade. Os amplos cenários de ações, 

em conjunto com a complexidade dos temas abordados e a tomada de decisão 

responsável, requerem um olhar holístico e um ato profissional multidisciplinar, que 

permite propor e desenvolver várias análises de contexto sobre as formas dinâmicas 

em que as partes do fenômeno socioambiental interagem. 

Atualmente, a administração municipal da Comuna de Renca realiza 

processos de atualização dos instrumentos de planejamento, bem como ações 

imediatas para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Nesse sentido, a 

aplicação metodológica proposta na investigação oferece uma alternativa para 

aplicar no necessário exercício de cooperação a ser desenvolvido com vista à 

sustentabilidade. 

A escala dos desafios exige o investimento dos recursos em tipos e em 

níveis diferentes. A abordagem dessa pesquisa visa contribuir com a observação da 

evolução conceitual do desenvolvimento, sobretudo, de um exercício de análise que 

constitui mais uma forma de observar e representar as características da realidade 

observada. 

Este exercício não se configura em resposta definitiva às múltiplas 

questões geradas por um assunto tão diversificado e controverso como o 

desenvolvimento sustentável. A proposta deve ser entendida em uma perspectiva 

acadêmica-profissional que responde à chamada feita de institucionalidade a todos 

os setores envolvidos. 
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1.2 Objetivos da pesquisa 
 

1.2.1 Objetivo geral 

Aplicar uma metodologia que facilite a análise das características 

econômicas, sociais e ambientais da área de estudo, compreendidos como fatores 

que compõem e expressam o grau de desenvolvimento das dimensões da 

sustentabilidade. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Apresentar um processo metodológico para a análise da informação 

especializada sobre fatores de sustentabilidade e as dimensões que a 

compõem. 

b) Classificar as informações sobre as características econômicas, sociais e 

ambientais da área de estudo como fatores de sustentabilidade. 

c) Aplicar o processo metodológico proposto para análise das características 

classificadas, no caso da Comuna de Renca. 

d) Identificar o grau de viabilidade, equidade e suportabilidade da área de 

estudo. 

1.3 Etapas da pesquisa 
 

Para ordenar o desenvolvimento da pesquisa os processos foram 

divididos em três fases. 

A primeira fase foi a análise teórica da situação ou realidade. Nessa fase 

o problema investigado é definido por meio do aprofundamento no tópico, 

reconhecendo os fatores envolvidos, o que permitiu ajustar as questões de 

investigação e propor a sua estrutura. Além disso, foi feita uma revisão da literatura, 

consulta de fontes primárias e secundárias, o que permitiu definir e ajustar as 

metodologias utilizadas. 

A segunda fase foi o trabalho de campo, processo durante o qual foram 

feitas observações de campo a fim de contextualizar a abordagem e a realidade no 

estudo. A Informação georreferenciada de algumas variáveis é levantada, como 

complemento e/ou atualização do que já está disponível. Através de visitas a 

bibliotecas e instituições foi realizada uma coleta de dados da realidade investigada. 
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Além disso, realizou-se registro fotográfico de algumas áreas investigadas. 

A terceira fase foi o trabalho de escritório. Nessa fase, foi feita a redação, 

edição de textos, extração das tabelas e outros processos associados à edição. 

Cobertura digital (shp) e outros recursos foram preparados para serem usados nos 

softwares, como parte do processo de análise e elaboração da cartografia. Também 

foram feitos exercícios de análise são em softwares ArcGIS 10.5 e Redatam, como 

parte da aplicação das metodologias analíticas em sistemas de informação 

geográfica. Após este procedimento, foi obtida a cartografia temática da área de 

estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Elevar o desenvolvimento sustentável como uma alternativa para 

melhorar as condições de vida das pessoas e da sociedade como um todo é um 

desafio amplo e dinâmico. Portanto, propor um aplicativo metodológico para analisar 

os elementos que compõem o conceito, faz parte do desafio maior e requer uma 

compreensão adequada do paradigma analisado. As seções a seguir apresentam 

um resumo da origem e evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, uma 

contextualização de seus elementos e algumas reflexões sobre isso, bem como uma 

exposição da interação de suas dimensões. Da mesma forma, são apresentadas as 

características da avaliação territorial e as formas como o investigador incorpora a 

metodologia proposta nos instrumentos de análise espacial. 

2.1 Incipientes paradigmas do desenvolvimento 
 

Uma questão inerentemente humana que obedece aos instintos de 

sobrevivência refere-se à satisfação das necessidades básicas, começando com o 

fisiológico como alimento, abrigo, descanso, saúde e procriação, entre outros. As 

formas de organização para a obtenção de recursos para atender a essas 

necessidades E as ações que o homem toma em interação com o meio ambiente, 

resultam em uma rede de relações complexas, onde estão ligados fatores bióticos e 

abióticos, ou seja, a expressão do ecossistema. 

A sociedade, em seu desejo de satisfazer as necessidades, nem sempre 

considerou a satisfação das gerações futuras. Era uma questão de momento sem 

projeção no tempo, não havia consciência clara do esgotamento dos recursos e da 

crise que poderia gerar a sobre exploração para as gerações futuras.  

Com o passar do tempo surgem preocupações sobre questões 

ambientais. Os impactos gerados pelos processos de industrialização começam a 

ser evidentes, assim como também os resultados de maiores aglomerações urbanas 

porque os processos de migração tornam-se mais dinâmicos e de longo alcance. É 

motivo indiscutível a relação causa-efeito em atividades maiores, levando a um 

estado inicial de consciência sobre os efeitos negativos que está causando sobre o 

ecossistema. 
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O processo de reflexão começou a conceituar os fenômenos observados, 

dando origem a incipientes paradigmas do desenvolvimento.  

 
O termo desenvolvimento sustentável foi relatado pela primeira vez por 
Robert Allen no artigo ‘How to save the world’ (Como salvar o mundo), ‘The 
world conservation strategy: Living resourse conservation for sustainable 
development’ (Estratégia de conservação global: conservação dos recursos 
vivos para o desenvolvimento sustentável), do 1980 (Pezzey 1989; Pearce 
et al. 1989, apud Bellia 1996). (Camargo, Ana Luiza de Brasil, 2005, p.67). 
 

O termo é relatado na publicação Nosso Futuro Comum de 1987, cuja 

origem é exposta mais adiante. 

Segundo The Club of Rome no seu site, durante os anos sessenta, 

especificamente em 1968, uma primeira reunião com a participação de 

representantes de diversos setores é realizada, motivada por uma preocupação 

crescente a respeito do desenvolvimento socioeconômico e seu impacto negativo 

sobre o meio ambiente, que decidiu abordar a questão.  

 
A convite de Aurelio Peccei e Alexander King, cerca de 30 cientistas, 
economistas e industriais europeus reuniram-se em Roma para discutir os 
problemas globais. A reunião foi um fracasso monumental. King pediu a um 
colega da OCDE, o economista Erich Jantsch, para preparar um papel de 
fundo para a sua discussão. Foi um ensaio brilhante, mas muito abstrato, 
complicado e controverso. Em um jantar mais tarde com um pequeno grupo 
de participantes, eles concordaram que tinham sido ‘muito tolos, ingênuo e 
impaciente’ e simplesmente não entendeu suficientemente o assunto. Eles 
decidiram passar o ano seguinte educar e chamar este círculo de discussão 
do ‘Clube de Roma’ (The Club of Rome, 2017). 

 

Durante 1971 foram realizadas várias reuniões preparatórias da 

Conferência de Estocolmo, durante as quais foram evidenciadas as diferenças que 

surgiram entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países 

industrializados ou de Primeiro Mundo, levantaram visões críticas sobre o processo 

de desenvolvimento e crescimento econômico que tinha sido impulsionado, baseado 

em poluição e danos ambientais. Mas, ao mesmo tempo, levantaram suas 

preocupações a respeito dos processos dos países subdesenvolvidos e as suas 

aspirações para o crescimento e industrialização, o que consideravam uma ameaça 

aos recursos naturais e ecossistemas do planeta. A desconfiança é sentida entre os 

países em desenvolvimento,     

 
Em outras palavras, Sul do mundo suspeita que os países desenvolvidos 
dirigiam os esforços do sistema internacional para priorizar a resolução 
desses problemas que vêm afetando a qualidade de vida de suas 
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sociedades já influentes, deixando de lado os esforços para superar o 
subdesenvolvimento da maior parte da humanidade. (ESTENSSORO, 2015, 
p.84, tradução nossa). 
  

A polêmica entre o Norte - Sul foi desencadeada e entre as diferenças 

surgiu a divisão de posições em relação à homologação do conceito crescimento 

econômico com desenvolvimento e a necessidade de aprofundar nas dimensões 

deste último. Como um resumo das diferentes posições, com base nas realidades 

profundas que experimentou entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

Roberto Guimaraes propôs o seguinte: “como foi resumido pelo representante do 

Governo da Índia em uma reunião preparatória em Estocolmo [...] ‘Os ricos se 

preocupam com a fumaça saindo de seus carros; a fome é uma preocupação para 

nós’” (GUIMARAES, 1992, p.88). 

Depois de conversações entre representantes de países em 

desenvolvimento para boicotar a Conferência em Estocolmo, se gestou uma reunião 

que se transformou chave para chegar a um consenso dos pontos de vista e postar 

tópicos de subdesenvolvimento, a miséria e pobreza na chamada central 

programada para o ano 1972. Esta reunião ocorreu na aldeia de Founex e reuniu um 

grupo de 27 personalidades de renome mundial, principalmente representantes do 

Sul juntamente com especialistas em questões de desenvolvimento.  

 
Assim, entre 4 e 12 de junho de 1971, reuniram-se especialistas em 
questões de desenvolvimento, economia e relações internacionais, a 
Conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento 
(UNCTAD), o acordo geral sobre pautas aduaneiras e comércio (GATT) e a 
FAO, entre outras agências e emitiu o relatório de Founex, em que, pela 
primeira vez, duas ideias que, até então, juntaram-se como contraditórias: a 
ideia de proteger o ambiente e a ideia de alcançar o pleno desenvolvimento. 
Além disso, também foi observado que a crise ambiental, principalmente 
devido ao estilo de desenvolvimento dos países altamente industrializados e 
que, ao contrário do primeiro mundo, no terceiro mundo, pobreza e miséria 
eram a maior expressão da crise ambiental. (ESTENSSORO, 2015, p.86). 
  

Durante o ano 1971 são filtrados alguns esboços do documento ‘Limites 

para o Crescimento’, o que gerou uma alta resposta e demanda da comunidade 

geral. A publicação oficial aparecerá durante o ano de 1972,  

 
Utilizando uma metodologia desenvolvida pelos cientistas pioneiros do 
sistema Jay Forrester, e a supervisão de Dennis Meadows, um grupo de 
pesquisadores do Instituto de tecnologia de Massachusetts produziu o 
primeiro relatório ao Clube de Roma. Considerado um clássico no 
movimento de sustentabilidade, os Limites do Crescimento foi o primeiro 
estudo para desafiar a viabilidade do crescimento contínuo da pegada 
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ecológica humana. Ele também abriu novas formas como o primeiro modelo 
global encomendado por um corpo independente, em vez de um governo ou 
ONU. (The Club of Rome, 2017). 

 

Entre as principais questões abordadas pela publicação estão o 

crescimento acelerado da população, a industrialização e o empobrecimento dos 

recursos naturais, aumentando a desnutrição, somando-se a todos os acima da 

deterioração do meio ambiente. 

Além disso, durante o ano de 1972 a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano foi realizada em Estocolmo. A fim de orientar a discussão 

nessa conferência, um documento-quadro foi elaborado a partir do ano anterior, que 

foi encomendado a um grupo de peritos que se reuniram na Suíça. O tema central 

exposto neste documento é a pobreza e a partir desse princípio levanta-se a 

discussão de seis eixos vinculados, estes são: saúde, nutrição, habitação, água, 

higiene e desastres naturais. 

O conjunto de áreas discutidas entre os limites do crescimento e o 

documento-quadro anteriormente referido sustenta a base da Declaração de 

Estocolmo. Em consequência das decisões tomadas na conferência, é emitido um 

relatório oficial contendo sete proclamações, 26 princípios que expressam uma 

convicção comum em relação a determinados conceitos, bem como 109 

recomendações inseridas no plano de ação em nível internacional. 

A Declaração de Estocolmo adquire importância relevante em nível 

internacional devido à profundidade dos seus conceitos, à forma integral de lidar 

com eles, além do consenso de 113 Estados que participaram da conferência. Por 

causa disso, "A declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano e seus 

princípios formaram o primeiro corpo de ‘legislação branda’ para questões 

ambientais internacionais". (LONG, 2000, p.11). Quer dizer, estabelece as bases do 

direito ambiental internacional, desde que os Estados devem introduzir em seus 

sistemas legais os princípios e as recomendações levantadas. No que diz respeito a 

outras resoluções significativas, houve a nomeação de 5 de junho como Dia Mundial 

do Ambiente Humano, bem como a condenação dos testes de armamento nuclear.  

Desta conferência, formalmente, instalou-se a ideia de crise ambiental na 

agenda política mundial, incentivando a ação de todos os países do mundo, 

promovendo o desenho e implementação de políticas destinadas a combater este 
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problema ambiental. 

Mais tarde, no ano de 1983, a resolução 38/161 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, criou a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

que foi presidida pela senhora Gro Harlem Brundtland, sendo então primeira-ministra 

da Noruega. Dessa maneira, foi dado início do trabalho que se estendeu por alguns 

anos,  

 
A Comissão assumiu o seu mandato, mantendo uma série de reuniões 
públicas ao redor do mundo, pedindo observações e declarações de líderes 
oficiais, científicos e especialistas, organizações não-governamentais e o 
público em geral. Finalmente, durante o mês de abril de 1987, o primeiro 
relatório intitulado ‘O nosso futuro comum’ é apresentado, também 
conhecido como o relatório Brundtland pelo nome da Presidente da 
Comissão naquele momento. (PARDO, 1988, p.1, tradução nossa). 
 

O relatório Brundtland conferiu importância global e reconhecimento ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, centrando-se em seis temas que 

considerou prioritários: população, segurança alimentar, perda de espécies e 

recursos genéticos, energia, indústria e assentamentos humanos.  

 
A principal mensagem do relatório é que não pode haver crescimento 
econômico sustentado sem um ambiente sustentável, assim, chegou o 
momento de elevar o desenvolvimento sustentável para a categoria de 
“ética global” em que a proteção do ambiente é reconhecida como a base 
sobre a qual assenta o desenvolvimento econômico e social a longo prazo. 
(PARDO, 1988, p.1, tradução nossa). 
 

É importante salientar que a partir desse relatório surgiu a primeira 

definição de desenvolvimento sustentável, sendo entendido como "a satisfação das 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras para satisfazer suas próprias necessidades" (Naciones Unidas ONU, 1987, 

p.1).  

Em junho do ano de 1992 foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, a 

mundialmente conhecida Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento, também chamada Cúpula da Terra. Essa assembleia reafirmou 

a declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

conhecido como a Declaração de Estocolmo, convidando os seus membros a 

estabelecer uma nova e equitativa parceria global, que aumente os níveis de 

cooperação entre Estados, além dos setores-chave das sociedades e das pessoas,  

Naciones Unidas ONU (1993). Em outras palavras, liga os diferentes atores sociais, 
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públicos e privados, bem como a sociedade civil e até mesmo a nível individual, 

todos eles como agentes-chave para obter os objetivos que serão propostos. Como 

parte de um intrincado sistema de relacionamentos, é reconhecida a natureza 

integral e interdependência da terra. No início das ações da aliança e da cooperação 

entre os Estados, tal como manifestadas no seu convite, foi efetuada a abertura à 

assinatura de tratados multilaterais, entre os quais predominam três tratados: 

 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 

(UNFCCC). Seu primeiro apêndice foi o protocolo de Quioto no ano 1997, que 

visa, em geral, incentivar os países industrializados a reduzirem as emissões 

de certos gases de efeito de estufa que causam o aquecimento global. O 

objetivo final foi definido como “estabilização de concentrações de gases com 

efeito de estufa na atmosfera a um nível que impeça a interferência 

antropogênica perigosa do sistema climático” (NACIONES UNIDAS ONU, 

1992a). 

 Convenção sobre a Diversidade Biológica (CBD)2, que até hoje envolve dois 

protocolos: Protocolo de Cartagena e  Protocolo de Nagoya. 

 Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD), as 

negociações foram iniciadas com vista a uma Convenção para combater a 

desertificação, um processo que foi aberto para assinatura em outubro de 

1994 e entrou em vigor em dezembro de 1996 (Naciones Unidas ONU, 2009, 

p.1, tradução nossa). 

Durante esses anos o conceito de desenvolvimento começou a ser 

estruturado e emergiram várias definições que foram incorporando elementos 

importantes. De acordo com Maimon,  

 
O desenvolvimento sustentável busca simultaneamente a eficiência 
econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo 
conceito, é um processo de mudança onde a exploração de recursos, a 
orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a 
mudança institucional deve levar em conta as necessidades das gerações 
futuras. (MAIMON, 1996, p.72). 
 

                                                 
2 Tratado internacional juridicamente vinculativo com três objectivos principais: a conservação da 

diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a participação justa e 
equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. Naciones Unidas ONU 
(1992b). 
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A integração das dimensões econômica, social e ambiental está cada vez 

mais presente nas definições, tornando-as indivisíveis. Aproximando-se a 

conceituação do desenvolvimento sustentável implica uma nova maneira de 

perceber as soluções para os problemas globais que afetam as dimensões 

mencionadas, que não se reduzem apenas à degradação ambiental entendido como 

um fenômeno isolado, mas incorporam dimensões sociais, políticas e culturais, como 

a pobreza e a exclusão social, onde surgem processos anómalos que intervêm 

negativamente na natureza (CAMARGO, 2005, p.72). 

Incorporando a realização do homem no meio e referindo-se 

exclusivamente ao conceito desenvolvimento, Amartya Sen refere-se a ele 

postulando que “o desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades que 

gozam os indivíduos” (SEN, 2000, p.19). 

2.2 Evolução conceitual do desenvolvimento sustentável no novo milênio 
 

Entre os dias 6 a 8 de setembro de 2000 foi realizada a Assembleia do 

Milênio das Nações Unidas. De acordo com a própria ONU, esta foi provavelmente a 

maior reunião de chefes de estado e/ou de governo no mundo, onde 189 Estados-

membros participaram. As discussões centraram-se sobre o papel das Nações 

Unidas e que desafios enfrentariam na face de um novo século.  

Como resultado dessa reunião surgiu a chamada Declaração do Milênio 

(2000). De acordo com os relatórios emitidos pela ONU, a Declaração do Milênio 

teve um sucesso notável na consecução de objetivos, principalmente devido a 

compromissos de longo alcance feitos por líderes mundiais. 

É importante salientar que, apesar dos importantes avanços que foram 

relatados, existe a convicção de que ainda há muito a ser feito. Nas palavras do 

então secretário-geral da ONU, Ban-Ki Moon,  

 
Apesar das conquistas notáveis, estou profundamente ciente de que as 
desigualdades persistem e que o progresso tem sido desigual. A pobreza 
permanece predominantemente concentrada em algumas partes do mundo. 
(Naciones Unidas ONU, 2015b, p.3). 
 

A discussão sobre o desenvolvimento sustentável e a evolução conceitual 

vivida durante esses anos, foi enriquecida com percepções e comentários sobre o 

assunto. Segundo Jara (2001), concebe o desenvolvimento sustentável como a 
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emergência de um novo paradigma para a orientação dos processos e reavaliação 

das relações da economia e da sociedade com a natureza, bem como das relações 

do estado com a sociedade civil. Reafirma, nesse conceito, a participação do 

cidadão na interação com o estado, convidando para abrir o tema à comunidade. 

No ano de 2002 foi realizada em Joanesburgo a chamada Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio +10. Centrou-se 

principalmente, no exame do progresso da Agenda 21 desde a sua adoção em 1992. 

De acordo com o relatório da conferência das Nações Unidas ONU (2002), o 

progresso em questões de desenvolvimento sustentável não foi dando os resultados 

esperados, o que foi evidenciado por um aumento da pobreza e da degradação 

ambiental. O Plano de Ação de Joanesburgo formulou uma série de definições, 

propostas, meios de execução e compromissos, dando corpo a uma proposta ampla 

e ambiciosa a ser implementada para fortalecer as bases do desenvolvimento 

sustentável em nível local e global. 

 Dez anos depois foi realizada a nova Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável. Essa conferência foi realizada no Rio de 

Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012, também conhecida como Rio +20 (COMITÊ 

NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO Rio+20, 2013). Está focada em dois temas 

específicos: 

 Como construir uma economia ecológica para alcançar o desenvolvimento 

sustentável e tirar as pessoas da pobreza. 

 Como melhorar a coordenação internacional para o desenvolvimento 

sustentável. 

Participaram representantes do setor privado, Organizações não-

governamentais (ONGs) e outros grupos, dando representatividade e integração ao 

trabalho desenvolvido. O produto final da Cúpula é o documento O futuro que 

queremos, onde, além da análise é um ideal projetado para 20 anos. Nessa cúpula, 

os compromissos foram reafirmados e a ênfase especial foi colocada na 

necessidade de abordar o desenvolvimento sustentável de forma abrangente, 

promovendo ações das suas três dimensões (econômicas, sociais e ambientais). 

Reconheceu igualmente, a necessidade de adotar métodos abrangentes de medição 

do progresso, envolvendo processos fiáveis e representativos, transformando os 
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resultados em informações sólidas para apoiar melhor as decisões políticas.  

As proclamações do documento elaborado mencionam particularmente a 

importância da sociedade civil e o papel ativo que devem tomar durante este 

processo.  

 
Reconhecemos o papel da sociedade civil e a importância de permitir que 
todos os membros da sociedade civil participem ativamente no 
desenvolvimento sustentável. Reconhecemos também que a melhoria da 
participação da sociedade civil é subordinada, entre outras coisas, à 
extensão do acesso à informação e à criação da capacidade da sociedade 
civil e de um ambiente propício. (Naciones Unidas ONU, 2012, p.9). 
 

Validado pela contribuição de vários setores, bem como a necessidade de 

um apoio teórico e técnico adequado na tomada de decisões, o documento 

menciona o seguinte:  

 
Reconhecemos a importante contribuição da comunidade científica e 
tecnológica para o desenvolvimento sustentável. Estamos determinados a 
trabalhar com a comunidade acadêmica, científica e tecnológica e para 
promover a colaboração em seu seio, particularmente nos países em 
desenvolvimento, a fim de fechar o fosso tecnológico entre desenvolvimento 
e países desenvolvidos, fortalecer a conexão entre ciência e política e 
promover a colaboração internacional na investigação sobre o 
desenvolvimento sustentável. (Naciones Unidas ONU, 2012, p.10). 
 

Em termos gerais, a Rio + 20 tornou-se uma instância para ratificar os 

acordos anteriores e consolidar a importância do quadro institucional em que se 

baseiam as ações.  

 

2.3 Agenda 2030, nova agenda universal até hoje 
 

Na Assembleia Geral, correspondente à 70º sessão da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), realizada em setembro de 2015 e descrita como uma 

cúpula histórica, foi aprovado o documento Transformar nosso mundo: Agenda 2030 

para o desenvolvimento sustentável. Este novo desafio foi colocado como uma 

continuação das propostas levantadas na Declaração do Milênio, do ano 2000, 

aproveitando o sucesso que teve em termos de implementação e resultados. 

Entraram em vigor oficialmente em 1 de janeiro de 2016. 

 
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as 169 metas 
que estamos anunciando hoje demonstram a magnitude desta ambiciosa 
nova agenda universal. Com eles pretende-se retomar os objetivos de 
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desenvolvimento do milênio e conseguir o que eles não conseguiram 
alcançar. Destina-se também a realizar os direitos humanos de todas as 
pessoas e para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de 
todas as mulheres e meninas. Os objetivos e as metas são integrados e 
indivisível e combinam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: 
econômico, social e ambiental. (Naciones Unidas ONU, 2015, p.1). 
 

A abordagem desses objetivos renovados convida todos os países, 

independentemente do seu nível de desenvolvimento, a tomar medidas que 

permitam um equilíbrio entre o crescimento e a proteção do planeta e os seus 

recursos.  

É importante destacar o que diz a ONU3 relativamente à forma como os 

Estados-Membros podem adotar os acordos.  

 
Embora a ODS não seja juridicamente vinculativa, espera-se que os 
governos os adotem como seus próprios e estabeleçam quadros nacionais 
para a realização dos 17 objetivos. Os países têm a principal 
responsabilidade de monitorar e examinar os progressos alcançados na 
consecução dos objetivos, para os quais será necessário compilar dados de 
qualidade, acessíveis e oportunas. Monitoramento regional e atividades de 
revisão serão baseadas em análises conduzidas a nível nacional e 
contribuirão para a monitorização e revisão globais. (Naciones Unidas ONU, 
2015). 

 

O que emergiu como uma preocupação sobre o crescimento econômico, 

sua relação direta com a exploração de recursos e o impacto que tem no 

desenvolvimento social, começa a gerar os fundamentos de um conceito amplo e 

complexo, desenvolvimento sustentável. Desde então, muitos dos temas abordados 

permanecem na base do quadro referencial deste conceito, mas eles certamente 

mudaram algumas maneiras de analisar, classificar e projetar, dependendo de todos 

os fatores envolvidos. 

Do Clube de Roma à atual agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável, foram feitas tentativas para estabelecer parâmetros comuns, que 

permitirem planejar estratégias adequadas para abordar cada uma das áreas. Da 

mesma forma, a realidade do momento molda certas ações a fim de assumir o 

comando dos problemas contemporâneos. Essa atualização é uma constante 

perfeitamente compreensível para uma realidade em mudança, que não é estática e 

que responde aos estímulos de um fator sobre o outro, mantendo o dinamismo das 

grandes áreas de desenvolvimento sustentável. 

                                                 
3 Disponível em: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/. Acesso em: 15 
jun. 2018. 
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Diante do cenário que se enfrenta e como uma questão básica da 

geração de conhecimento, surge a seguinte preocupação: 

 
Neste sentido, a recente publicação do Worldwatch (2013), que leva por 
título, a sustentabilidade ainda é possível?, ele tenta sair da apropriação 
indevida do conceito de ‘sustentabilidade’ por causa de sua utilização 
excessiva e normalmente inadequada em rótulos e várias atividades, 
perguntando na frente de toda essa retórica se ‘é hora de abandonar o 
conceito como um todo, ou podemos encontrar uma maneira precisa para 
medir a sustentabilidade? Se sim, como podemos alcançá-lo? E se não, 
como podemos nos preparar para a degradação ecológica que irá ocorrer?’. 
Nessa ocasião, cientistas e especialistas em diferentes áreas abordam 
estas questões, tentando restabelecer o significado da sustentabilidade 
como uma ferramenta essencial em face da situação de emergência global. 
(VILCHES, MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.36). 
 

Pensar em desenvolvimento implica dinamismo, um desafio constante das 

formas em que se olham e se tentam alcançar melhores condições de vida para a 

população em geral. 

 
Desenvolvimento tem alguns aspectos adicionais a considerar." (...) trate-se 
no fundo de uma transformação da sociedade, um movimento que muda as 
relações tradicionais e as velhas formas de pensar. Por exemplo, para 
mudar as formas tradicionais de lidar com a saúde, educação e métodos de 
produção para formas modernas que envolvem o reconhecimento de que a 
mudança é possível (não se tem que fazer as coisas como fizeram no ano 
passado ou na última geração ou ao longo dos últimos 50 anos). Trata-se 
de aceitar a mudança, mas também promovê-la. (STIGLITZ, 2002, p.81). 

2.4 As dimensões do Desenvolvimento Sustentável 
 

O conceito de desenvolvimento sustentável engloba dimensões amplas, 

complexas e dinâmicas. Compreender cada uma destas dimensões implica a revisão 

dos conceitos fundamentais, modelos de desenvolvimento predominantes e 

características dos elementos que compõem os sistemas e subsistemas do espaço 

geográfico. 

O conceito de sustentabilidade postula uma abordagem multidimensional 

considerando os aspectos ecológicos, econômicos e sociais em níveis equivalentes. 

A opção de integrar os diferentes aspectos é uma aproximação normativa para 

definir objetivos ou metas de sustentabilidade nos setores econômicos ou casos 

específicos (KAMMERBAUER, 2001, p.5). 
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2.4.1 Dimensão econômica 
 

A dimensão econômica do desenvolvimento sustentável abrange vários 

aspectos, incluindo as finanças, o comércio, os setores produtivos (primário, 

secundário e terciário), o consumo de recursos e energia, a distribuição de riqueza, 

modo de produção, entre outros. O objetivo da sustentabilidade econômica é 

estimular o crescimento de modo a que as gerações futuras tenham mais recursos, 

um aumento da sua renda per capita e junto a ele escolher uma melhor qualidade de 

vida. Aspirar ao desenvolvimento sustentável há muito aguardado implica a adoção 

de políticas e ações que promovam o crescimento econômico que respeite o 

ambiente, considerando a equidade social. É precisamente neste último ponto onde 

existem grandes divergências com o sistema capitalista instalado amplamente hoje, 

desde que seus modos de produção e tratamento de externalidades geraram efeitos 

que comprometam os recursos das gerações futuras, além de que aprofundam a 

crise nos círculos da pobreza atual. 

Desde a perspectiva de Stiglitz (2002), há mais de 50 anos indicadores 

econômicos, como a produção e o investimento, têm números positivos, passando 

por alguns estágios de recessão econômica associados aos ciclos de um sistema 

tão dinâmico como o econômico, mas que estão finalmente posicionados como um 

indicador de progresso que não é inteiramente representativo do desenvolvimento. É 

o suficiente para parar e pensar sobre o custo para a humanidade que teve o 

crescimento promovido pelo capitalismo. A este respeito, é interessante analisar as 

formas de observar o crescimento econômico em relação ao desenvolvimento, em 

diferentes realidades e períodos de tempo. 

 
Hoje eu gostaria de falar sobre os vínculos de algumas das minhas 
pesquisas teóricas com vários dos problemas de desenvolvimento. Para 
começar, gostaria de salientar que nos últimos 50 anos de história 
económica aprendemos que o desenvolvimento é possível, mas certamente 
não é um projeto com um curso inevitável e predefinido. 
Os sucessos em desenvolvimento têm sido muito maiores do que qualquer 
pessoa teria antecipado 50 anos atrás: East Asia, China, Botswana, por 
exemplo, têm crescido a taxas realmente admirável e não é estranho que 
naquela parte do planeta nós falamos de um ‘milagre’. Mas também houve 
falhas óbvias na maioria dos países da África Subsaariana, onde a renda 
per capita diminuiu nas últimas décadas, enquanto, ao mesmo tempo, eles 
são atormentados por doenças e conflitos civis. 
A América Latina apresenta um quadro muito mais heterogêneo: houve 
sucessos muito importantes, mudanças notáveis, especialmente em termos 



39 

 

 

  

de democratização e estabilidade econômica; A hiperinflação que 
caracterizou o desempenho econômico da região em décadas anteriores 
tem sido contida na maioria dos países. Da mesma forma, houve falhas 
significativas, especialmente no que diz respeito à distribuição desigual de 
renda que tem permanecido muito alto, tanto assim que a América Latina 
ultrapassou qualquer outra região (...) No final dos anos 1990, o rápido 
crescimento que foi visto no início daquela década despencou, dando 
origem a várias formas de ver e compreender as experiências da América 
Latina (...) O movimento reformista baseava-se em grande parte numa ideia 
de globalização e na convicção de que as reformas tinham de ser 
destinadas a abrir os países para o mundo, porque abriam novas fontes de 
crescimento económico. Mas é claro que eles não abririam apenas novas 
fontes de crescimento, mas também novas fontes de instabilidade. 
(STIGLITZ, 2002, p.72, tradução nossa). 
 

Fazendo breve revisão dos últimos anos, segundo o texto anterior, se 

encontram cifras incríveis. Isso deve trazer ao questionamento do crescimento 

exponencial à custa dos recursos e sua limitada capacidade no planeta. A coisa 

interessante analisar é a relação inversamente proporcional que tiveram indicadores 

ambientais, uma questão relacionada com fatores como a produção e o consumo. 

 
Para dar alguns números, a produção mundial de bens e serviços cresceu a 
partir de cerca de cinco bilhões de dólares em 1950 para cerca de 30 
bilhões em 1997, quero dizer, quase multiplicado por seis. E ainda é mais 
impressionante saber que o crescimento entre 1990 e 1997 -cerca de cinco 
bilhões de dólares- era semelhante ao que tinha ocorrido desde o início da 
civilização para 1950! É um crescimento, portanto, realmente exponencial, 
acelerado, que é medido em cada país pelo produto interno bruto (PIB), 
magnitude que indica o valor monetário da produção de bens e serviços 
finais durante um período de tempo (geralmente um ano) e que é usado 
como uma medida do bem-estar material de uma sociedade. E o processo 
só acelerou no início do século XXI, particularmente nos chamados países 
emergentes (China, Índia, Brasil...) que cobrem mais da metade da 
população humana. (VILCHES, MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.29, tradução 
nossa). 
 

Parte desse crescimento é expressa em avanços sociais, por exemplo, 

melhorias em várias áreas permitidas para aumentar a expectativa de vida, 

aumentar a produção agrícola em benefício da regressão da fome, bem como 

aumentar os níveis de alfabetização e acesso ao trabalho, entre outros. Mas todos 

esses benefícios, direta ou indiretamente, tiveram um custo que assume a 

humanidade como um todo. Segundo Navarro (2016), este custo reflete-se nos 

indicadores ambientais negativos que resultam na degradação dos ecossistemas, 

cujos efeitos se transformam em ameaça constante à biodiversidade e à própria 

sobrevivência da espécie humana. Paradoxalmente, o custo do progresso do 

crescimento econômico que gera benefícios para a humanidade, ao mesmo tempo 
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vai levá-la a um desequilíbrio que pode ser fatal. A explicação reside, basicamente, 

na ausência de equilíbrio. Nessa mesma linha faz muito sentido a crítica que Daly 

(1997) faz para a relação entre crescimento e desenvolvimento, 

 
O crescimento é um aumento quantitativo na escala física; desenvolvimento, 
a melhoria qualitativa ou desdobramento de potencialidades (...). Desde que 
a economia humana é um subsistema de um ecossistema global que não 
cresce, mesmo que se desenvolve, é evidente que o crescimento da 
economia não é sustentável durante um longo período de tempo. (DALY, 
1997, p.1, tradução nossa). 

 

O PIB como indicador econômico, por excelência, e em que “o sucesso” 

do crescimento como política econômica de um país é sustentado, não é 

representativo do desenvolvimento integral do ser humano. "A visão mecanicista da 

razão cartesiana converteu-se no princípio constitutivo de uma teoria econômica que 

dominou sobre os paradigmas organicistas dos processos da vida, legitimando uma 

falsa ideia de progresso da civilização moderna" (LEFF, 2002, p.15). Apesar da 

crítica ao uso do indicador PIB um pouco mais de 80 anos, ainda está sendo usado 

talvez para a conveniência de alguns, por falta de propostas concretas e/ou 

ausência de vontade política para substituí-lo. É suficiente parar para refletir sobre 

os comentários feitos pelo seu próprio criador em relação à utilização do 

instrumento.  

 
O criador do PIB é um economista russo-americano chamado Simon 
Kuznets (1901-1985), que inventou este indicador em 1934, mas em seu 
primeiro relatório sobre a questão advertiu contra a tentação de usar o PIB 
como uma medida válida de progresso, ignorando que é uma simplificação 
excessiva de variáveis complexas. Trinta anos depois, ele disse ‘As metas 
de crescimento devem especificar mais crescimento sobre o que e para o 
que’4. (PERIÓDICO DEL BIEN COMÚN, 2014, p.1) 
 

Na verdade, o PIB é um indicador quantitativo que mostra o valor 

monetário da produção de bens e serviços de um país em relação à demanda final. 

São algumas palavras, é a expressão fiel do enriquecimento monetário e da 

transação de mercadorias. Em reflexão de Navarro (2016), o argumento para validar 

é mercantilista, enfatizando que um aumento positivo nos pontos implica um 

aumento no emprego e uma suposta mente de bem-estar social. 

Um bom resumo dos aspectos negativos do PIB como indicador de 

                                                 
4  Disponível em http://www.periodicodelbiencomun.com/novedades/el-pbi-cumple-80-anos-aunque-
fue-cuestionado-hasta-por-su-creador/ Acesso em: 28 jun. 2017. 



41 

 

 

  

crescimento e bem-estar social é exposto em Crítica do PIB como um indicador de 

bem-estar,  

 
As deficiências do PIB como medida do bem-estar de uma sociedade 
podem ser resumidas nos três seguintes: 
1. Tem uma aproximação quantitativa e materialista, que não adicione às 
melhorias na qualidade de vida, nem subtraia seu agravamento. As boas 
condições de trabalho, o gozo de um tempo de lazer mais longo, alguns 
serviços de saúde e educação de qualidade, e tais questões, são ignorados 
pelo PIB. Pelo contrário, "males", como mísseis e outras armas de guerra, 
são avaliados positivamente. 
2. Subestima a atividade econômica real e o nível de produção de um país, 
por não ter em conta os bens e serviços que não atravessam o mercado, 
por exemplo: Trabalho doméstico e cuidados familiares, mercados de 
segunda mão, trabalho de associações de voluntariado e sem fins 
lucrativos, operações de permuta de bens e serviços. 
3. O PIB não considera os efeitos externos do crescimento econômico no 
ambiente, que resultam na destruição dos recursos naturais e na 
degradação do ambiente. (NAVARRO, 2016, p.1, tradução nossa). 
 

O desenho de políticas públicas de um país considera indicadores, 

estatísticas e estudos relevantes, incluindo o PIB como o principal indicador 

econômico. Se se considerar as grandes deficiências que ele tem para representar 

uma série de fatores qualitativos em relação ao bem-estar, se pode deduzir que 

serão obtidas políticas públicas inadequadas, descontextualizadas e/ou de pouco 

impacto, devido principalmente à falta de consideração de fatores e dinâmicas que 

compõem o sistema socioeconômico onde as pessoas estão se desenrolando. Um 

exemplo de uma visão quantitativa limitada para representar a realidade e que está 

ligada a uma abordagem monetária é a estimativa da linha de pobreza e indigência, 

onde alguns centavos farão a diferença entre ser ou não em uma dessas categorias, 

sem abordar aspectos relevantes para o desenvolvimento integral de uma pessoa. 

 
O mais importante é, então, ter quadros apropriados de análise (frames). As 
políticas dependem dos modelos teóricos nos quais são registrados. Você 
não pode ver o que não está previsto no quadro teórico; isto é, se, de 
acordo com o seu quadro de análise, o desenvolvimento é igual ao 
crescimento do PIB, você vai colocar de lado outros fatores. Mas se você 
acha que o desenvolvimento é mais do que o crescimento do PIB, você 
precisa criar novas estruturas de análise que permitem que você explore e 
sugira políticas. (STIGLITZ, 2002, p.85, tradução nossa). 
 

Ampliar a abordagem requer uma mudança ousada, onde o Estado se 

torna uma parte ativa, validando e integrando os indicadores na tomada de decisões, 

facilitando processos de construção participativos onde todas as partes interessadas 

convergem. Nesse sentido, a ativação e a participação da sociedade civil são 
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relevantes. 

Apostar eficazmente para uma mudança de como medir o crescimento 

econômico, voltando-se para um indicador econômico do bem comum, implicaria 

que,  

 
O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) deixa de ser um indicador de 
progresso e novos índices são propostos", como o IBES (Índice de bem-
estar econômico sustentável), a IPG (índice de progresso genuíno ou real), 
o Índice de Riqueza Inclusiva (IWI, incluindo Wealth Index ou «PIB verde») 
ou a FIB (Índice de Felicidade Bruta), que têm em conta aspectos 
essenciais do bem-estar humano, tanto os positivos, que o melhoram (o 
voluntariado, o cuidado dos parentes...), como os negativos que contribuem 
para a sua deterioração (a degradação ambiental, a perda de recursos 
naturais, as desigualdades de renda, etc.). (VILCHES, MACÍAS, GIL 
PÉREZ, 2014, p.36, tradução nossa). 

 

Para fazer mudanças é necessário instalar novos paradigmas, que 

deixam espaços para ideias e apostas diferentes, sem detê-los em um quadro 

regulatório consolidado pela simples existência anterior ou a base de resultados 

positivos que, com a execução do tempo são questionáveis. Tornar o Produto Interno 

Bruto (PIB) como o único e transversal indicador econômico, só faz pensar em um 

crescimento caótico que leva a uma falta de representatividade da realidade 

socioeconômica e bem-estar humano em termos mais amplos. 

Alguns estágios dessa história do crescimento econômico levantaram 

determinados modelos que vão supor favorecer o desenvolvimento social equitativo.  

 
Durante os anos oitenta e noventa, os ventos dominantes do neoliberalismo 
destacaram os valores da cultura universal até argumentar que o 
capitalismo elimina ditaduras e, finalmente, leva à democracia. E assim a 
globalização econômica poderia levar a um modelo de crescimento 
sustentado e estabilidade contínua, com mais mercado e menos Estado (...) 
O neoliberalismo e a ideia do mercado livre implantaram um poder 
francamente hegemônico e agora há mais em questão. (Beck, 2001). 
(JIMENEZ HERRERO, 2000, p.31, tradução nossa). 

 

Depois de vários anos de implementação de um modelo como o 

neoliberal, se pode ver os impactos negativos que gerou não só no ambiente natural, 

mas também nas diversas culturas, instalando padrões sociais de consumo alheios a 

toda lógica de compreensão finita dos recursos. "O neoliberalismo ambiental busca 

debilitar as resistências da cultura e da natureza para subsumi-las dentro da lógica 

do capital" (LEFF, 2002, p.29). 

Há aqueles que postulam que a partir de uma crise pode-se repensar o 
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uso do capital para o bem-estar público, fortalecendo assim um caminho para a 

sustentabilidade. Emerge o conceito de Economia Verde como uma aposta integral 

para reverter os impactos negativos sobre o ambiente natural, em frente ao qual de 

acordo com alguns pesquisadores, “Se não agir rapidamente o processo de 

degradação causará uma diminuição econômica muito mais cara (Bovet et al., 2008, 

pp. 12-13) com sequelas ambientais irreversíveis que podem levar ao colapso da  

espécie (Diamond, 2006)” (VILCHES, MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.32, tradução 

nossa).  

Em relação à adoção do conceito de economia verde, no contexto do 

desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, tal como manifestado no 

documento oficial de Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), tem-

se:  

 
Embora o conceito de economia verde exista há vários anos, o tema foi 
formalmente introduzido no quadro de discussão, quando a Assembleia 
Geral das Nações Unidas decidiu organizar a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, Brasil em 
2012, com o objetivo de: “conseguir um compromisso político renovado a 
favor do desenvolvimento sustentável, avaliando os progressos alcançados 
até o momento e as lacunas que ainda persistem na execução dos 
resultados das principais cimeiras sobre o assunto o do desenvolvimento 
sustentável e que enfrentam as novas dificuldades que emergem” (...) a 
economia verde é aquela que melhora o bem-estar dos seres humanos e da 
equidade social, reduzindo significativamente os riscos ambientais e 
escassez ecológica. Na sua forma mais básica, uma economia verde é 
aquela que tem baixas emissões de carbono, usa recursos de forma 
eficiente e é socialmente inclusiva. (PNUD, 2012, p.3, tradução nossa). 
 

O conceito menciona as três dimensões da sustentabilidade (econômica, 

social e ambiental), reafirmando a interação dinâmica dessas áreas e o 

complemento necessário entre eles. A economia verde é apresentada como uma 

ferramenta alternativa para a construção de desenvolvimento sustentável e a 

erradicação da pobreza, embora rapidamente encontrou resistência e foi definida 

como uma armadilha em um artigo de Le Monde Diplomatique (2002), que de 

alguma forma reafirma o poder econômico, dando continuidade ao direito de poluir 

quem pode pagar por isso. Algumas opiniões sobre este são encontradas no 

documento La transición a la sostenibilidad:  

 
Assim, Le Monde Diplomatique em espanhol, no seu número 200, de junho 
de 2012, inclui o artigo “os desafios do Rio + 20”, no qual a economia verde 
é criticada como um conceito defendido pelos porta-vozes do 
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neoliberalismo, um “conceito-armadilha", que é limitado a designar, na 
maioria das vezes, uma simples camuflagem verde da economia pura e 
dura de sempre, um “enverdecimento”, em suma, do capitalismo 
especulativo, que deve ser contraposto da “economia solidária”.  
Podemos também referir-nos a outro exemplo do documento “os povos do 
mundo face aos avanços do capitalismo: Rio + 20 e além”, assinado por 
várias organizações camponesas latino-americanas (e acessíveis na rede), 
em que podemos ler “a economia verde não procura parar a mudança 
climática ou a deterioração ambiental, mas para generalizar o princípio de 
que quem tem dinheiro pode seguir poluindo”. A conclusão é contundente 
“todos mobilizados para expor Rio + 20 e capitalismo verde”. (VILCHES, 
MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.35, tradução nossa) 
  

Outra questão a considerar é que o conceito economia verde desde o 

nascimento é considerado como reformista, sem apostar para mudar o sistema de 

fato. Neste sentido, são muito válidas as questões colocadas por Moreno (2013),  

 
Considerando o peso que a temática adquiriu na agenda política 
internacional, devemos nos perguntar sobre o significado desta proposta, 
realizada em uníssono pelos principais atores do atual pensamento 
hegemônico: O que pode ser considerado verdadeiramente novo para a 
economia verde emergente? E em que a economia verde desafia, substitui 
ou refuta o atual paradigma econômico? (LANDER, 2013, p.69, tradução 
nossa) 
 

Confrontado com os resultados das medidas propostas em assembleias 

anteriores e considerando a rica cosmovisão de várias culturas, a resistência e a 

crítica do conceito é compreensível, embora a urgência de tomar medidas concretas 

para impedir a degradação ambiental que afeta sistematicamente o planeta é 

reconhecida. No entanto, as discrepâncias não devem ser entendidas como um 

obstáculo definitivo, mas sim como a possibilidade de repensar as propostas, 

enriquecendo-as de uma forma participativa e consolidá-los através da integração de 

opiniões. Diante de um mundo em mudança e de exigência, será sempre necessário 

reestruturar conceitos, bem como articular recursos e abordagens que favoreçam a 

compreensão do problema para lidar com ele com maiores possibilidades de 

sucesso. 

 
A sustentabilidade do habitat implica, além de um método de 
reordenamento ecológico do território, a revisão das formas de 
assentamento, dos modos de produção e dos padrões de consumo. Aponta 
para a harmonização e reorientação das tendências atuais, mas sobretudo 
mostra as contradições e incompatibilidades da racionalidade econômica e 
tecnológica da civilização moderna, e oferece novos princípios de 
habitabilidade do espaço. (LEFF, 2002, p.287). 

 

Como parte dos ajustes necessários será feita referência aos objetivos 
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acordados na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, onde se encontram 

17 objetivos estabelecidos, que são definidos como integrais e, por conseguinte, não 

estão explicitamente divididos nas três dimensões discutidas anteriormente 

(econômicas, sociais, ambientais). Entendendo a integralidade dos objetivos, uma 

questão exposta Nessa pesquisa como a constante interação das áreas de 

desenvolvimento sustentável, também é possível identificar entre seus objetivos 

aqueles que estão mais ligados à esfera econômica5, como: fim da pobreza, fome 

zero, energia econômica e não poluente,  trabalho decente e crescimento 

econômico, indústria e infraestrutura, produção e consumo responsáveis. 

Tendo em conta os objetivos identificáveis no seio da esfera econômica, é 

possível questionar o quanto de equilíbrio existe em relação ao crescimento 

econômico, aos limites da exploração e à regeneração natural, além da distribuição 

equitativa da riqueza? Considerando a preocupação global com a degradação do 

planeta e as pressões de uma economia globalizada, há argumentos válidos para 

pensar que os saldos não estão funcionando e o mundo está entrando em um 

processo crítico para a vida no planeta. Segundo Leff,  

 
O crescimento econômico se alimenta de um processo de extração e 
transformação destrutiva de recursos naturais, de degradação da energia 
nos processos de produção e consumo de mercadorias. Neste sentido, a 
racionalidade econômica e a urbanização da civilização moderna 
precipitaram a morte entrópico do planeta, destruindo o habitat como 
suporte das formas sustentáveis de habitabilidade do mundo. (LEFF, 2002, 
p.285). 

 

A distribuição da riqueza e da desigualdade são aspectos relevantes na 

análise da esfera econômica do desenvolvimento sustentável. A economia global 

gera riqueza para alguns e necessidades para muitos, instalando lacunas entre os 

diferentes estratos socioeconômicos. “Como é amplamente conhecido, o 

funcionamento dos mercados na economia global gera desigualdade e uma 

concentração extrema de riqueza (Piketty 2013), especialmente em um por cento da 

população que constitui uma ‘elite econômica’ (Stiglitz 2012: 14)” (MAC-CLURE, 

BAROZET, MOYA, 2015, p.436, tradução nossa). 

                                                 
5 Toma-se como referência a identificação de objetivos econômicos que aparecem no “Quadro I.2 O 
pilar social da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável", relatório anual sobre o progresso e 
Desafios regionais da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável na América Latina e no 
Caribe (LC/l. 4268 (FDS. 1/3)/-*), Santiago, 2017, p.25. 
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Enquanto um grande número de pessoas em todo o mundo ao viver com 

mínimo ou simplesmente não tem que atender as necessidades básicas, um grupo 

pequeno e seleto desfruta dos benefícios de uma economia que se baseia no 

esforço e trabalho da classe média. Isso impacta negativamente as desigualdades, o 

que, na opinião deste autor, gera distância entre grupos socioeconômicos por causa 

da falta de empatia com aqueles que mais precisam. 

A distribuição díspar da riqueza e o crescimento do fosso entre os ricos e 

os pobres que isso gera, não faz nada, torna mais complexo o cenário adverso que 

tenta reverter as políticas públicas dia a dia. 

 
As desigualdades socioeconômicas ampliam e multiplicam, emergem novas 
situações que diferenciam negativamente indivíduos, sociedades e países. 
Assim, longe de serem estabelecidos como pequenos problemas no 
processo de superação, pobreza e seus sinônimos e correlatos (exclusão, 
marginalidade, vulnerabilidade, desigualdade, precarização) são uma 
condição que afeta todos os processos sociais, econômico e político. 
(CATTANI, 2008, p.207, tradução nossa). 

 

Os fatos parecem indicar que em vez de reverter essa situação negativa, 

certas ações aumentam os desequilíbrios.  

 
Os dados sobre a concentração de rendimentos na América Latina indicam 
situações aberrantes: em 1990, 90% das famílias absorveram 60% do fluxo 
de renda anual, contabilizados pelo produto interno bruto (PIB). Dez anos 
de políticas liberais reduziram essa percentagem para quase 50%. Estes 
dados são mais significativos quando vistos de outra forma: 10% da 
população mais rica absorve 50% do rendimento. Em isolamento, países tão 
diferentes uns dos outros como Brasil, Honduras ou Bolívia batem recordes 
internacionais de desigualdade, estando no topo das classificações 
negativas de acordo com inúmeros critérios. (CATTANI, 2008, p.215, 
tradução nossa). 
 

No caso do Chile, de acordo com a Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe CEPAL (2017), "a revisão histórica mostra que o Chile sempre se 

distinguiu pela alta desigualdade socioeconômica, que tem variado em intensidade e 

caráter ao longo do tempo" (PNUD, 2017, p.24, tradução nossa).   

De acordo com um relatório divulgado em novembro do ano 2016 pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos6 (OCDE), o Chile 

obtém um índice de Gini do 0,465, localizado em primeiro lugar como país com a 

distribuição mais desigual entre os países que compõem esta organização, acima do 

                                                 
6 Relatório atualizado disponível on-line em http://www.OECD.org/centrodemexico/estadisticas/Last. 
Acesso em: 01 jul. 2016. 
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México (0,459) e dos Estados Unidos (0,394). Como países de referência com o 

nível mais baixo deste indicador estão a Islândia (0,244), a Noruega (0,252) e a 

Dinamarca (0,254). 

A medição da desigualdade é outra questão que gera diferenças entre os 

especialistas, devido à aproximação relativa que é feita com base em determinados 

indicadores.   

 
Há duas maneiras de abordar o estudo da desigualdade. Um deles é confiar 
no conceito relativo, que depende das diferenças proporcionais na renda, 
enquanto o outro refere-se às lacunas de renda em termos absolutos e é 
muitas vezes referida como “desigualdade absoluta” (...) A primeira diz 
respeito à relação entre rendas domésticas e o rendimento médio da 
economia: se todos os rendimentos aumentam na mesma proporção, a 
desigualdade não muda. O segundo, entretanto, só permanecerá 
invariavelmente se a renda familiar varia de acordo com a mesma quantia 
(não-proporção), que é uma condição altamente exigida. Se os indivíduos 
mais ricos têm variações maiores na magnitude de sua renda, a 
desigualdade absoluta vai aumentar. É claro que os aumentos na 
desigualdade são muito mais prováveis de ocorrer quando o conceito 
absoluto é considerado. Do ponto de vista teórico, não há nenhuma visão 
que está correta ou melhor, mas ambos são aceitáveis e a escolha é 

finalmente avaliativa (Ravallion, 2004;) (Atkinson e Brandolini, 2004). 
(CEPAL, 2015, p.17). 

 
Por meio dessas aproximações podem ser calculados o coeficiente de 

Gini, absoluto ou relativo, bem como os índices intermediários que são posições 

entre uma extremidade e outra, que tentam, de alguma forma, graduar as grandes 

diferenças entre a renda percebida. É necessário salientar que há consenso entre 

especialistas e instituições relacionadas com a temática, quanto à disponibilidade e 

qualidade das informações disponível na América Latina para implementar 

metodologias e obter resultados distributivos mais precisos, que geralmente se 

concentram na distribuição de renda ou consumo.  

 
Na América Latina, a tradição tem sido a análise da renda, que é a variável 
normalmente coletada em pesquisas domésticas na região. No entanto, em 
um estudo recente, os indicadores de desigualdade de renda e consumo na 
América Latina são comparados, e demonstra-se que, de acordo com as 
evidências existentes para outros países, a renda é distribuída mais 
injustamente do que o consumo na região. (CEPAL, 2015, p.19). 
 

A desigualdade tem de ser identificada e analisada como parte de um 

processo social que, através de ações concretas, visa restabelecer a dignidade dos 

mais privados por meio da geração de oportunidades. De acordo com a CEPAL,  
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A medida adequada da desigualdade e sua evolução nas sociedades é 
fundamental, não só como um indicador do bem-estar da população, mas 
também para sua utilidade potencial na formulação de políticas públicas e 
até mesmo avaliar seus efeitos. (CEPAL, 2015, p.17) 

 

A inevitável ligação entre as dimensões do desenvolvimento sustentável 

induz o desafio na busca de metodologias integrais e/ou complementares que 

permitam uma análise transversal das variáveis, contribuindo para a criação de 

políticas públicas multidimensionais e influentes em formas de compreensão e 

construção social do território, através da geração de recursos e ativação das 

capacidades das pessoas.  

 
A ação do estado pode influenciar de várias maneiras sobre os níveis de 
desigualdade de renda predominante em uma economia. Em primeiro lugar, 
o estabelecimento do mínimo salarial, a negociação entre trabalhadores e 
empresas, e o regulamento dos graus de concentração nos mercados de 
bens e serviços, entre outras medidas, têm consequências diretas na 
desigualdade dos rendimentos primários, como é frequentemente referida 
como o rendimento resultante do mercado. Isto quer dizer que a distribuição 
que resulta da produção e do mercado não é inexorável. Em segundo lugar, 
as intervenções públicas redefinem a distribuição gerada pelo mercado 
através de instrumentos como os impostos e as transferências, os 
mecanismos que têm um impacto direto na distribuição da renda disponível 
nas casas. Por fim, uma parte muito importante da ação redistributiva do 
estado tem lugar através de mecanismos que podem ser considerados 
indiretos, como despesa pública em matéria de educação e saúde, que não 
afeta a atual renda disponível das famílias, mas têm um impacto muito 
relevante, diferido ao longo do tempo, na medida em que promovem as 
capacidades humanas e facilitam a inserção futura no mercado de trabalho. 
(CEPAL, 2015, p.1) 

 

No contexto da economia global, são geradas externalidades negativas 

que não têm nenhum custo de reparo, ou seja, esses impactos parecem ser 

considerados com uma questão necessária para a produção e satisfação da 

demanda, apelando para a capacidade absorção que o ambiente natural tem para 

mitigar os efeitos de, por exemplo, gases de efeito estufa. Durante esse processo, 

pessoas sentem-se afetadas em sua qualidade de vida por causa da poluição 

atmosférica, mas há muitos mais que serão afetados pelo efeito a longo prazo da 

mudança climática. Da CEPAL (2012) é enfatizado que,  

 
De um ponto de vista econômico, a mudança climática é talvez a maior 
externalidade negativa possível. Sem qualquer custo econômico, a emissão 
de gases de efeito estufa que causam mudanças no clima são emitidas na 
atmosfera. A solução implica a necessidade de implementar um conjunto de 
políticas públicas para corrigir as falhas do mercado que causam essas 
mudanças e intensificar seus efeitos. (CEPAL, Gobierno de Chile, 2012, p.9, 
tradução nossa). 
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A industrialização e os processos envolvidos no desejo de acelerar o 

crescimento econômico impulsionam o uso indiscriminado de recursos naturais, 

gerando externalidades ambientais e impactos globais, aumentando as 

desigualdades e colocando em risco a capacidade das futuras gerações de atender 

às suas próprias necessidades. “A problemática ambiental surge nas últimas 

décadas do século XX, como o sinal mais eloquente da crise da racionalidade 

econômica que conduziu o processo de modernização” (LEFF, 2002, p.23). 

O sistema econômico globalizado avança e impõe os seus termos, soma 

adeptos de uma forma ou de outra, estabelecendo os seus objetivos e condições. 

Por exemplo, em busca de matérias-primas, a soma das tecnologias permite um 

transporte mais fácil a distâncias que, em algum momento, protegiam certos 

espaços naturais por causa de seu afastamento dos polos produtivos. Assim, o 

sistema econômico global é inserido nas economias locais com a premissa 

permanente de reduzir os custos de produção para aumentar a rentabilidade, 

oferecendo oportunidades de emprego que envolvam condições de estagnação e 

dependência do progresso econômico para os trabalhadores locais envolvidos na 

produção. Assim acontece no Chile, onde, por exemplo, a indústria de madeira e 

salmão veio com promessas de oportunidades para as comunidades, uma questão 

que ao longo dos anos só gerou dependência dos trabalhadores para as empresas e 

impactos ambientais, cujas externalidades não são totalmente absorvidas pelas 

empresas envolvidas. Por exemplo, algumas estatísticas oficiais dos incêndios 

florestais que afetaram a zona central do Chile durante o verão do ano 2017, onde 

as extensas áreas de exploração florestal intensiva foram transformadas no veículo 

principal para a propagação do fogo.  

 
A área total afetada por incêndios florestais de 1 de janeiro a 10 de fevereiro 
de 2017 adicionou 518.174 ha. Desta superfície, 60% correspondem a 
ambientes com algum grau de uso antrópico, deixando um total de 208.717 
ha (40%) de ecossistemas remanescentes afetados por incêndios florestais 
(...) os incêndios de janeiro-fevereiro 2017 afetaram as regiões do país onde 
há uma alta proporção do território destinado a usos produtivos e na 
presença menor proporção de ecossistemas remanescentes, que também 
são classificados hoje em grande proporção, como altamente ameaçado. 
Esta distribuição de proporções é semelhante à forma como os incêndios 
afetaram a área, onde 60% dos incêndios afetaram ambientes com algum 
grau de uso, enquanto os ambientes ou ecossistemas remanescentes foram 
afetados por 40% (208.717 ha) da área de fogo total. (CONAF, 2017, p.12, 
tradução nossa). 
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O custo de combate a incêndios é estimado em US$ 26.000.000 (Dólar 

Americano). Além disso, devido às características deste fogo florestal, exaltado ao 

nível mais alto em todo o mundo,  

 
(...) de acordo com especialistas da União Europeia (UE), torna-se um 
episódio global, porque antes disso, a escala global de medição de fogo 
alcançou a chamada «quinta geração» de incêndios, o tipo mais destrutivo 
conhecido. A «tempestade do fogo» é a primeira da chamada "sexta 
geração" (UE 20177; CONAF 2017). (CONAF, 2017, p.1, tradução nossa). 
 

A paisagem homogênea que constitui os extensivos plantios de pinheiros 

e eucaliptos geridos pelas grandes empresas florestais no sul central do Chile, 

contribuiu para que esse incêndio fosse transformado num episódio sem 

precedentes. As características dessas espécies vegetais favorecem a geração e 

propagação do fogo e as áreas circundantes apresentem um risco constante de 

incêndio. Por exemplo, a comunidade de Santa Olga situada na região de Maule, no 

Chile, cercada por plantações florestais, foi completamente queimada e nessa 

localidade o fogo consumiu cerca de 1.000 casas. Além disso, os números oficiais 

fornecem um saldo lamentável de 11 óbitos, 2.142 casas e destruídas e cerca de 

7.139 vítimas8. 

Um documento recente da CEPAL (2012) publicado muito antes do 

incêndio, identifica alguns setores altamente impactados pelas mudanças climáticas 

e uso da terra, como a intervenção de superfícies nativas da floresta para ser usado 

em plantações florestais como as queimadas no grande incêndio. Entre os setores 

identificados aparece o vale central do Chile.  

 
Também, a mudança climática intensifica alguns processos, tais como 
mudanças no uso de terras e desmatamento, que exercem fortes impactos 
colaterais sobre a biodiversidade da América Latina e do Caribe. Por 
exemplo, a mudança no uso da terra resultou na existência de seis pontos 
críticos para a biodiversidade: Mesoamérica, o corredor Chocó-Darien-
Equador ocidental, os Andes tropicais, a zona central do Chile, a floresta 
Atlântica brasileira e a região do Cerrado, no Brasil”. (Mittermeier, Gil y 
Pilgrim, 2005). (CEPAL, Gobierno de Chile, 2012, p.44, tradução nossa). 

                                                 
7  UE 2017, ‘Lead Emergency Management Authority (LEMA)’ é um organismo altamente 
especializado que pertence ao Comissão Europeia para a Proteção Civil e a Ajuda Humanitária 
http://ec.europa.eu/echo/index_en. Acesso em: 16 jul. 2018. 
 
8 De acordo com o relatório oficial de incidente ou emergência do Escritório Nacional de Emergências 
(ONEMI no espanhol), no seu relatório n º 249 ‘Resumo nacional de incêndios florestais’, do dia 
10/02/2017. Documento solicitado por meio da lei de transparência, atendido de acordo com o 
recorde ordinário n º 1612 no dia 05 jun. 2017. 
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Nas palavras de Alicia Bárcena, Secretária Executiva da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL (2012), em relação aos 

efeitos da mudança climática do ponto de vista das aspirações do desenvolvimento 

sustentável,  

 
O desafio da mudança climática está associado à presença de padrões de 
consumo e produtividade insustentáveis, dependentes do uso de 
combustíveis fósseis com altas emissões de carbono. Consequentemente, a 
mudança climática impõe limites e restrições e obriga a reorientar o 
paradigma produtivo e os padrões de consumo (...). Nos últimos anos, a 
América Latina e o Caribe mostram um crescimento econômico significativo 
que resultou em uma melhoria nas condições econômicas e sociais. No 
entanto, isto também teve efeitos secundários negativos, como a maior 
poluição atmosférica nas zonas urbanas e uma deterioração significativa de 
vários ativos naturais, como os recursos não renováveis, a água e as 
florestas. (CEPAL, Gobierno de Chile, 2012, p.17, tradução nossa). 

 

Alcançar o desenvolvimento sustentável requer uma remodelação do 

sistema produtivo como a ativação de uma economia verde ou solidária, como quiser 

chamar o último porque os conceitos não são contrapostos. 

 
A economia verde, como a economia do bem comum (Felber, 2012) ou a 
economia para um planeta lotado (Sachs, 2008), eles estão convergindo 
propostas para a profunda remodelação do sistema produtivo com o objetivo 
de contribuir para a construção de um futuro sustentável. (VILCHES, 
MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.36, tradução nossa). 

 

Mudanças profundas também requerem indicadores que complementam, 

questionam ou integram aspectos qualitativos do crescimento sustentável, o que não 

valida primariamente a abordagem quantitativa materialista. 

 
A diversidade ecológica (genética, espécie, ecossistemas, etc.), econômica 
(tecnologias, mercados, etc.) e social (culturas, atores, participação) pode 
abrir opções atuais e futuras para melhorar a qualidade da vida humana. 
Um papel fundamental é desempenhado por arranjos institucionais para a 
educação, investigação, transferência de tecnologia, a primazia da política 
sobre a economia e políticas como tal, e a consolidação de valores éticos 
para a vida e o processo de desenvolvimento humano genuíno. 
(KAMMERBAUER, 2001, p.6, tradução nossa). 

 

2.4.2 Dimensão social 
 

A interação necessária e inevitável entre as diversas áreas de 

desenvolvimento sustentável implica que a conceituação da dimensão social envolve 

aspectos das dimensões econômicas e ambientais. Isso pode ser explicado pelo 

entendimento de que a ação para atender às necessidades básicas dos indivíduos, 
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grupos humanos ou sociedade em seu contexto mais amplo, ativa processos 

econômicos envolvendo a exploração e uso de recursos naturais em grande escala, 

que por sua vez são limitados pela capacidade de regeneração e absorção natural 

dos impactos produzidos pela atividade humana. 

 
A CEPAL enfatizou que o jogo social não é apenas social, porque a gestão 
macroeconômica e as políticas industriais são cruciais para resolver 
problemas sociais, bem como ser a causa de muitos deles (um exemplo 
clássico é os efeitos da inflação sobre a pobreza). (...) O investimento social 
aumenta a produtividade e gera externalidades positivas em todo o sistema: 
educar significa ter cidadãos informados e com melhores condições de 
acesso ao emprego produtivo e de qualidade; um sistema eficaz de saúde 
permite uma maior e melhor qualidade de vida. Pelo contrário, a falta de 
investimento social acarreta custos e perdas de rendimentos, como 
evidenciado pelos estudos do custo da fome e do analfabetismo. (CEPAL, 
2017, p.27). 
 

Desde a declaração da ONU na conferência do Rio 1992, foi estabelecido 

que o objetivo final do desenvolvimento sustentável aponta para a plena realização 

das pessoas por meio do desenvolvimento de suas capacidades afetivas e 

intelectuais. Um ambiente saudável promove a expressão das capacidades das 

pessoas, contribuindo para a sua realização total. 

A dimensão social do desenvolvimento sustentável implica o 

reconhecimento dos graus de progresso dos povos e das comunidades, em vários 

aspectos da realização dos indivíduos, sua interação dentro da sociedade, o acesso 

e o gozo dos benefícios gerados pelo sistema prevalecente, permitindo assim a 

satisfação de necessidades básicas. Não se deve pensar apenas em uma questão 

quantitativa, onde, por exemplo, elevar os níveis de renda vai permitir o objetivo a 

ser alcançado. Um desenvolvimento da dimensão social vai além, envolvendo o 

acesso, o espaço e as condições favoráveis para o desdobramento integral do povo. 

No entanto, condições favoráveis são conjunto difícil em uma sociedade exausta 

pela pressão de um sistema econômico que absorve e gera cidades que consomem 

seus habitantes.  

Como tem sido mencionado, o conjunto de fatores a considerar para um 

desenvolvimento integral das pessoas, necessariamente, envolve a satisfação das 

necessidades básicas. Nesse sentido, autores como Leff (2002), referem-se ao bem-

estar como uma definição um tanto limitada da ação do Estado para assegurar a 

cobertura básica (água potável, saúde, alimentos, por exemplo), postulando que 
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uma qualificação mais adequada é a qualidade de vida, que tecnicamente a partir de 

sua construção conceitual envolve um maior espectro de medição, onde tomam 

relevância aspectos qualitativos em equilíbrio com o quantitativo. Segundo Leff,  

 
O conceito de qualidade de vida foi considerado como uma reivindicação 
social, produto da sociedade “pós materialista”, desviando a atenção das 
necessidades básicas promovidas pelas políticas de bem-estar do Estado, 
para a satisfação de necessidades de caráter mais qualitativo (...) O 
conceito de qualidade de vida coloca a ênfase nos aspectos qualitativos das 
condições de existência. (LEFF, 2002, p.320). 
 

Aspirar à qualidade de vida implica ter à sua disposição uma oportunidade 

adequada e relevante para o desenvolvimento, mas também é necessário que esta 

oferta seja alcançável para as pessoas e se torne uma oportunidade real com 

distribuição equitativa. Isso sugere que as pessoas adquiram capacidades 

adequadas para acessar os benefícios e as alternativas que são implantadas na 

estrutura de oportunidades. Se não houver capacidades instaladas é gerada 

disparidade no acesso, gerando que alguns são beneficiados e aumentando o 

adiamento dos outros. Alguns aspectos a considerar podem ser a formação 

acadêmica, a valorização dos ofícios, a capacidade da organização, a participação 

cidadã nas decisões territoriais, o acesso às tecnologias da informação ou a 

representatividade das autoridades locais. Em suma, "o desenvolvimento de uma 

sociedade em geral pode ser conceituado como um processo no qual todas as 

opções ou oportunidades são aumentadas para os indivíduos e para a coletividade" 

(KAMMERBAUER, 2001, p.2). 

Um conceito que incorpora diversidade de abordagens favorece a 

interpretação e integração de fatores vinculados ao progresso, fortalecendo as 

estratégias e políticas adotadas em virtude das melhorias sociais. Nesse sentido,  

 
A qualidade de vida como objetivo do desenvolvimento sustentável rompe 
os parâmetros homogêneos do bem-estar e abre a possibilidade de novos 
indicadores de desenvolvimento humano que articulam os custos do 
crescimento com os valores culturais e os potenciais da natureza; medições 
objetivas com percepções subjetivas. A construção destes indicadores 
multicriteriais e interprocessuais se defronta com a incomensurabilidade 
destes processos (...) A qualidade de vida abre uma perspectiva para pensar 
a equidade social no sentido da diversidade ecológica e cultural. (LEFF, 
2002, p.325). 
 

Falar de qualidade de vida é entender que o foco não é colocado apenas 

na pessoa, mas também no ambiente e em como gerar interações positivas entre os 
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elementos.  

Um desenvolvimento social completo pode não ser compreendido se as 

condições de pobreza estiverem presentes. Muitos dos esforços visam superar a 

pobreza como elemento central, precisamente por causa das condições 

desfavoráveis que geram para as pessoas e para o desenvolvimento das suas 

capacidades. É muito importante a mudança de olhar observado na tentativa de 

conceituar a pobreza, de compreendê-la e, assim, gerar estratégias para confrontá-

la. Nessa linha, o reconhecimento da multidimensionalidade do fenômeno é uma 

contribuição importante, coerente com a visão integral e complexa do 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para a compreensão das várias 

expressões da pobreza. 

A multidimensionalidade da pobreza está diretamente relacionada com o 

conceito de desenvolvimento sustentável e as suas dimensões (econômicas, sociais, 

ambientais), compreendendo o fenômeno da diversidade de fatores e realidades. De 

acordo com a Fundação para a Superposição da Pobreza em sua publicação 

Limiares Sociais para o Chile 2013,  

 
A pobreza não é um grupo humano homogêneo. É um fenômeno com 
expressões em identidades produtivas, sociais, territoriais e culturais 
determinadas. Portanto, não é uma realidade estritamente objetiva. A 
pobreza tem dimensões subjetivas que competem em importância com o 
primeiro. Não é uma experiência que só é vivida em um quadro estritamente 
individual ou nas fronteiras da família. É um fenômeno que afeta 
comunidades inteiras. (FUDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2013, 
p.12, tradução nossa). 
 

A pobreza é um fenômeno que impacta as pessoas em toda a sua 

existência como seres humanos. A partir dessa frase pode-se deduzir que uma 

realidade lamentável vivida individualmente, tem suas origens e expressões em uma 

esfera coletiva como é o ambiente social do desenvolvimento sustentável. A pobreza 

não é uma realidade que só se relaciona com o que você pode ter ou não ter. É um 

fenômeno que afeta toda a existência humana, limitando também o que pode ser, 

fazer e onde você pode estar (FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA, 2013, 

p.12). 

Entre as dimensões da pobreza é considerada a educação como um fator 

relevante para a sua superação, por sua vez, os níveis mais elevados de educação 

fortalecem a capacidade das pessoas para interagir na sociedade, contribuindo do 
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núcleo mais elementar da mesma, a família. "A educação é uma forma privilegiada 

de superar a pobreza entre uma geração e outra e para neutralizar a reprodução 

Inter geracional das desigualdades" (CEPAL, 2008, p.26). Nesse sentido, os 

esforços e realizações alcançados na educação e na alfabetização são destacados, 

mas, surge uma preocupação com as lacunas destes indicadores entre os sectores 

urbano e rural. Por exemplo, a dimensão social do desenvolvimento no Chile mostra 

que há altos níveis de escolaridade e alfabetização em áreas urbanas como a área 

de estudo, mas há sectores rurais onde não há cobertura de ensino fundamental, 

razão pela qual as famílias devem migrar para a cidade em busca de alternativas 

para seus filhos. 

Como parte do processo evolutivo na concepção da pobreza 

multidimensional e da sua integração oficial para a concepção da política pública, no 

Chile, no início do ano 2015 começou-se a gestar uma atualização dos parâmetros 

de medição que estão em vigor há mais de 25 anos, definindo padrões de exigência 

mais elevados e de acordo com a realidade atual do país. Este trabalho começou 

com a conformação de um comitê consultivo formado por acadêmicos, profissionais 

e representantes de organizações da sociedade civil, cujo objetivo foi desenvolver 

propostas para a inclusão de indicadores pertinentes nas várias dimensões. No 

âmbito de um trabalho integral, este processo foi apoiado pelo grupo de instituições 

e intervenientes técnicos, incluindo um painel de peritos, o quadro técnico da 

interagência (formado pelo Instituto Nacional de Estatística, com apoio da CEPAL), 

bem como Ministérios e Serviços Públicos e assessoria técnica da Iniciativa sobre 

Pobreza e de Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford (OPHI). 

O resultado do trabalho permitiu uma medição expandida da pobreza 

multidimensional com dados do inquérito CASEN 2015, incorporando também 

indicadores de ambiente e redes. 

 
No mês de agosto de 2016, cumprindo o compromisso estabelecido no 
âmbito da entrega dos resultados do Sondagem CASEN 2013, o Ministério 
do Desenvolvimento Social apresentou publicamente os resultados da 
Sondagem CASEN 2015, incluindo uma medida expandida de pobreza 
multidimensional que incorpora um conjunto de indicadores para medir as 
deficiências que afetam as famílias em relação ao ambiente em que habitam 
e as redes de apoio que contam. (MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
- GOBIERNO DE CHILE, 2016, p.9, tradução nossa). 

 

A figura 2 apresenta as variáveis consideradas na medida expandida da 
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pobreza multidimensional e seus pesos relativos. 

            Figura 2 - Esquema de medida expandida da pobreza multidimensional 

 

              Fonte: Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno de Chile (2016). 

No que diz respeito aos pesos de cada variável,  

 
Todas as dimensões incluídas têm a mesma ponderação na medida 
(22,5%), exceto a dimensão das redes e da coesão social (10,0%). Por sua 
vez, o peso de cada indicador em cada dimensão é igualmente equalizado 
(3,3% no caso dos indicadores de redes e coesão social e 7,5% no caso 
dos restantes indicadores). As famílias numa situação de pobreza 
multidimensional correspondem àquelas com um 22,5% ou mais escassez. 
(MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO DE CHILE, 2016, 
p.10, tradução nossa). 
 

A figura 3 expõe as informações em relação à pobreza calculada pela 

renda e por meio da medida expandida da pobreza multidimensional. 

 

        Figura 3 - Pessoas na pobreza pela renda (ingresso) multidimensional 

 

         Fonte: Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno de Chile (2016). 
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As informações de MDS (2016) mostram que ao considerar uma 

multiplicidade de fatores na mensuração da pobreza, ela se eleva acima dos 

indicadores gerados a partir da renda, questão significativa e que representa a 

necessidade de tomar medidas em várias dimensões além de apenas visando o 

crescimento econômico, sua relação com a criação de emprego e crescimento de 

renda. 

 O gráfico 1 expõe uma comparação percentual dos resultados obtidos 

segundo inquérito CASEN 2015. 

 

        Gráfico 1 - Pessoas na pobreza por renda (ingresso) e multidimensional 

 

         Fonte: Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno de Chile (2016). 

 

Em relação ao ambiente em que as pessoas estão se desdobrando e 

considerando a integralidade das dimensões do desenvolvimento sustentável, onde 

a interação entre os campos é refletida no espaço, o gráfico 2 mostra as diferenças 

percentuais calculadas com base na renda e na pobreza multidimensional, onde há 

um aumento significativo da percentagem nas zonas rurais. Embora estes sejam 

geralmente valorizados como ambientes menos congestionados e mais amigáveis, 

as condições de acesso à estrutura das oportunidades e do desenvolvimento das 

capacidades são mais limitadas. A condição de pobreza rural, fortemente marcada 
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pela falta de acesso à estrutura das oportunidades, é um dos fatores de migração 

para as grandes cidades. 

        Gráfico 2 - Pessoas na pobreza área urbana e rural 

 

         Fonte: Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno de Chile (2016). 

 

A seguridade social é uma questão fundamental para o pleno 

desenvolvimento das pessoas. Atualmente, a seguridade social é concebida a partir 

de uma abordagem de direitos, produto de um processo histórico que tem provocado 

melhorias na mesma, chegando hoje a ligá-lo com a noção de cidadania. A categoria 

de cidadãos implica o reconhecimento de sujeito de pleno direito na sociedade, onde 

o instrumento que permite conceder garantias para as condições de existência de 

indivíduos é precisamente a segurança. 

 
Se uma pessoa não tem pensão suficiente para ter uma vida normal que lhe 
permite participar ativamente na vida política, social e cultural ou se o 
montante dessa pensão depende inteiramente do desempenho que ele 
tinha no mercado ao longo de sua vida, a esta pessoa o estado não está 
assegurando sua cidadania. (FUNDACIÓN SOL, 2014, p.2, tradução 
nossa). 
 

O argumento exposto faz refletir sobre a importância das garantias 

sociais, seu impacto e relevância para o desenvolvimento, uma vez que permite as 

pessoas condições favoráveis para a implantação de suas capacidades, 

contribuindo assim para o dinamismo e a construção social do território. 

No contexto da seguridade social e como exemplo de um grupo 
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vulnerável na dimensão social, é feita observação sobre as pensões de velhice.  

 
O fundo de pensões no Chile sofreu uma mudança estrutural de 1981. Foi 
um dos poucos países do mundo onde o sistema de distribuição foi 
completamente substituído por um sistema de contas de capitalização 
individuais administradas por entidades privadas, os chamados 
Administradores do Fundo de Pensão (AFP). Uma mudança drástica que 
politicamente só poderia ter sido feita numa ditadura. (FUNDACIÓN SOL, 
2014, p.3, tradução nossa). 
 

Antes desta modalidade no Chile havia um sistema de pensões de 

distribuição, que tinha ampla cobertura em termos de população e riscos. Os adultos 

mais velhos agora compõem um grupo altamente vulnerável, principalmente porque 

o sistema de fundos de pensão concede pensões baixíssimas que não são 

suficientes para cobrir as despesas de serviços básicos e menos para cobrir 

despesas de saúde extra. É complexo acessar especialistas médicos no serviço 

público para atender a demandas específicas e com as pensões que eles recebem é 

impossível acessar o sistema de saúde privado. Hoje não há nenhum sistema de 

solidariedade social inter e intra geracional que permite uma interação da sociedade 

em benefício dos mais despossuídos, porque a conta individual pertence apenas ao 

trabalhador segurado. Essa realidade acaba por ser um tipo de exclusão social, que 

gera deficiências numa população vulnerável, como os adultos mais velhos. Nessas 

condições, o objetivo de alcançar a realização total das pessoas através do 

desenvolvimento de suas capacidades afetivas e intelectuais, é completamente 

limitado por causa da urgência dos indivíduos para suprir outras necessidades 

básicas, limitando o tempo e as capacidades para mobilizar recursos que lhes 

permitam um papel mais importante na esfera social. 

Esta pesquisa não se destina a fazer uma análise final do fenômeno da 

pobreza, desde que isso só pode gerar material para uma investigação 

independente. O que se pretende aqui é instalar o conceito como parte de uma 

ampla gama de formas e realidades, tanto positivas como negativas, nas quais as 

dinâmicas sociais são expressas no território. 

Referindo-se à dinâmica social que são observadas no mundo, alguns 

pontos relevantes de análise aparecem, incluindo o conceito de desigualdade social. 

Esta não é uma realidade que é observável apenas no Chile, porque é uma 

discussão em diferentes âmbitos mundiais. De acordo com relatório do Programa de 
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Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD, 2017):  

 
As desigualdades sociais são definidas aqui como as diferenças nas 
dimensões da vida social que implicam vantagens para uns e desvantagens 
para outros, que são representados como condições de estruturação da 
vida, e percebido como injusto em suas origens ou moralmente ofensivo em 
suas consequências, ou ambos. (PNUD, 2017, p.10, tradução nossa). 
 

Este conceito convida a raciocinar em relação às diferenças acentuadas 

entre aqueles que desfrutam de riqueza e aqueles que sofrem a escassez, uma 

questão que não se traduz, apenas, na capacidade de subsistir na sociedade, mas 

também na possibilidade de influenciá-la.  

 
Na cúspide da sociedade há grupos de caráter diversificado, em cujo interior 
são distinguidas categorias mais altas que se distinguem do resto, que 
constituem elites de acordo com uma das noções mais frequentes no 
momento (Daloz 2010). No entanto, alguns deles são capazes de atuar 
simultaneamente em diferentes espaços de poder e conectá-los, portanto, 
considerando esta condição de poder, a elite engloba indivíduos e grupos 
que em associação com a sua riqueza, são ao mesmo tempo atores 
econômicos, sociais, culturais e políticos (Savage & Williams 2008). (MAC-
CLURE, BAROZET, MOYA, 2015, p.438, tradução nossa). 
 

Em referência à construção social do espaço e como as pessoas 

interagem nele, existem alguns fatores desconhecidos que se relacionam com a 

dimensão existencial. Isso se refere a ter, ser, estar e fazer, ações que permitam que 

as pessoas contribuam para a sociedade e, ao mesmo tempo, implantem suas 

capacidades para acessar oportunidades. 

 
Uma das expressões mais sensíveis e menos estudadas das desigualdades 
socioeconômicas é o tratamento diferenciado que as pessoas recebem 
devido à sua posição na estrutura social. No Chile, as desigualdades 
cristalizam-se em formas de interação, como as pessoas são tratadas, como 
o respeito e a dignidade são conferidos ou negados no espaço social. (...) 
Pode-se falar com a propriedade que no Chile há evidências de forte 
‘desigualdade do tratamento social’. A análise mostra que pertencer às 
classes mais afluentes facilita significativamente não ter experiências de 
maus-tratos, uma vantagem considerável quando o que está em jogo são as 
formas de reconhecimento social de que as pessoas podem desdobrar a 
sua subjetividade. (PNUD, 2017, p.18, tradução nossa). 
 

As razões para o qual as desigualdades no tratamento social são 

percebidas, de acordo com o relatório do PNUD (2017), são: ser uma mulher, a 

classe social, o lugar em que vive, como se veste, trabalho ou ocupação, idade, 

aparência física, nível educacional, etnia ou raça ou cultura. 
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2.4.3 Dimensão ambiental 
 

A definição da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável 

envolve a consideração de conceitos fundamentais como a natureza, a biosfera, o 

meio ambiente e o ecossistema. É um termo amplo, relacionado aos sistemas 

ambientais, onde a gama de análises pode significar que é passado entre um e outro 

conceito. 

Em termos gerais, pode-se mencionar que a dimensão ambiental está 

relacionada com o apoio da vida, é o espaço das relações entre os componentes do 

sistema ambiental, é um cenário dinâmico que é moldado em relação às ações de 

abastecimento, produção e subsistência dos seres que vivem nele. Este sustento 

corrige certos limites devido à sua relação direta com a capacidade de geração de 

recursos e absorção de externalidades relacionadas à produção. 

Segundo a CEPAL (2013), “o ambiente é o entorno biofísico, biótico e 

abióticos, em que os seres humanos vivem” (OLEAS-MONTALVO, 2013, p.46). É 

possível observar nessa definição a incorporação de alguns termos utilizados nos 

conceitos fundamentais, tentando conceder a integralidade necessária a esta área 

do desenvolvimento sustentável, oferecendo, por sua vez, um resumo da complexa 

interação entre os subsistemas humanos e ambientais. Nas palavras de outro autor, 

“o ambiente é o conceito desta complexa relação entre habitat e habitar, que integra 

as condições do meio às possibilidades de ocupação social do território” (LEFF, 

2002, p.286). O autor faz uma reflexão sobre a importância de diferenciar o habitat, 

que é o substantivo que vai suportar a ação implícita pelo verbo habitar, interação 

em que diferentes formas de ocupação, manifestações e práticas transformadoras 

são geradas de acordo com os interesses que estão sendo seguidos. Estas 

mudanças podem ser de natureza diversa e originam-se das necessidades múltiplas, 

consequentemente seus efeitos podem ser sentidos nas mais diversas magnitudes. 

“O ambiente articula assim um conjunto de processos ecológicos, produtivos e 

culturais, para reconstruir o habitat como transformação complexa das relações 

sociedade-natureza” (LEFF, 2002, p.287). 

A fim de contextualizar a dimensão ambiental, pode-se observar as 

definições da tabela 1:  

 



62 

 

 

  

Tabela 1 - Conceitos fundamentais relacionados aos sistemas ambientais 

Natureza 
 

Todos os seres que constituem o universo, força ativa que estabeleceu e conserva 
a ordem natural de tudo quanto existe. 

Biosfera (ou 
ecosfera) 

 
O maior sistema biológico e o que mais se aproxima da autossuficiência. 

Inclui todos os organismos vivos da Terra que interagem entre si e com o ambiente físico 
como um todo, a fim de manter um equilíbrio auto ajustável. 

 

Meio 
Ambiente 

 
Conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se 

insere o homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 
desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das 

características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos. 
 

Ecossistema 

 
Conjunto do ambiente físico e de todos os organismos numa determinada área, junto 

com a teia de inter-relações desses organismos com aquele ambiente físico e entre si. 
 

   Fonte: Desenvolvimento sustentável, dimensões e desafios. Camargo (2003). 

 

Segundo Leff (2002), o conceito do meio ambiente começa a construir a 

partir de uma nova forma de compreender e observar o complexo plano ecológico 

sobre o qual a vida é mantida no planeta e como ele oferece apoio aos processos 

sociais, culturais e econômicos. Em suas palavras, o conceito ambiental estava 

sendo construído,  

 
Como uma visão das relações complexas e sinergéticas geradas pela 
articulação dos processos de ordem física, biológica, termodinâmica, 
econômica, política e cultural. Este conceito do ambiente vem resignificar o 
sentido do habitat como suporte ecológico e do habitar como forma de 
inscrição da cultura no espaço geográfico. O habitat tem sido considerado 
como o território que fixa ou assenta uma comunidade de seres vivos e uma 
população humana, impondo suas determinações físicas e ecológicas ao 
ato de habitar. (LEFF, 2002, p.282). 

 
Esta forma de resinificar o conceito de habitat vem integrar os fatores 

considerados nos conceitos do quadro resumo, oferecendo um conceito muito 

representativo que quer expressar a dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável em sua maior magnitude. 

As formas de habitar estão configurando bairros, cidades, países e 

inúmeros outros estilos de aglomeração e apropriação do território, onde as 

interações e fluxos de informação formam um intrincado sistema de relações entre 
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os elementos que o compõem. Parte da realidade deste sistema implica formas 

organizadas de relacionar que buscam um equilíbrio harmonioso e permanência das 

partes que o compõem, mas que, como seres humanos em algumas oportunidades 

não respeitaram em virtude do bem comum. Surgem assim desigualdades, rupturas, 

individualismo e confrontos, todas as manifestações negativas que, eventualmente, 

se tornam ameaças ao desenvolvimento sustentável.  

 
O habitat é o lugar em que se constrói e se define a territorialidade de uma 
cultura, a espacialidade de uma sociedade e de uma civilização, onde se 
constituem os sujeitos sociais que projetam o espaço geográfico 
apropriando-se dele, habitando-o com suas significações e práticas, com 
seus sentidos e sensibilidades, com seus gostos e prazeres. (LEFF, 2002, 
p.283). 

 
Considera-se que dos seres que habitam a natureza, apenas a ação 

predatória do ser humano é a que gera crise, uma vez que todos os efeitos 

provocados por outros seres vivos são absorvidos ou equilibrados pelo próprio 

sistema natural. Esta influência é bem definida por Leff (2002):  

 
Desde seus processos de hominização, desde o surgimento do homo 
sapiens até a globalização do homo economicus, o ser humano deu sentido 
a suas formas de habitabilidade do planeta. Em todo este processo, o 
território, a geografia e a ecologia têm sido modificados pela intervenção 
antrópica da ordem natural. Mas essas transformações não poderiam ser 
qualificadas como um processo de destruição do habitat, a não ser no 
momento em que emerge, no processo de civilização, uma forma particular 
de apropriação do meio, que rompe os equilíbrios fundamentais entre a 
cultura e a natureza. (LEFF, 2002, p.284). 

 
A dimensão ambiental mostra muitas patologias, em contextos urbanos e 

rurais, que representam a ruptura dos equilíbrios fundamentais como menciona Leff 

(2002). O ser humano molda o espaço de acordo com suas exigências, influenciado 

pelas condições do meio e por aspectos culturais, transformando muitos limites e 

fluxos, o que provoca desequilíbrios que resultam em condições desfavoráveis para 

a ordem natural. A competitividade e a utilização dos recursos, impostos pelos 

processos de globalização, geram impactos profundos nos equilíbrios naturais que 

transformam valores em pessoas e comunidades, modificando suas formas de 

observar e compreender a natureza. O aumento da população implica menos 

capacidade de absorção natural dos impactos, desencadeando processos mais 

expansivos.  

As múltiplas expressões dos elementos da esfera ambiental requerem a 
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consideração de várias formas de análise, em diferentes escalas e usando várias 

ferramentas. Será tarefa do investigador selecionar e adaptar-se se necessário, 

alguma metodologia que permita representar a realidade observada pela virtude dos 

resultados e das propostas que são procuradas. É mencionado em um documento 

da CEPAL (2013), uma instituição com ampla experiência no desenvolvimento de 

metodologias para análise e avaliação da realidade, onde, a seu critério "para avaliar 

a dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável, não é possível ter um 

indicador estelar, como o PIB para a dimensão econômica" (OLEAS-MONTALVO, 

2013, p.23). Portanto, a geração de indicadores dependerá da obtenção de dados 

que devem ser obtidos a partir de diferentes fontes, sempre considerando a 

veracidade e representatividade deles. É importante considerar que os dados 

ambientais:  

 
São grandes quantidades não processadas de observações e medições 
sobre o meio ambiente e seus processos relacionados. Podem ser 
recolhidos e compilados através de estudos estatísticos (recenseamentos 
ou amostragem) efetuados pelos institutos nacionais de estatística (INE) ou 
outros componentes do sistema estatístico nacional (SEN), ou podem 
originar-se em registros administrativos, inventários, monitoramento, redes, 
sensoriamento remoto, pesquisa científica e estudos de campo. (OLEAS-
MONTALVO, 2013, p.42). 

 
Entre as deficiências para a análise e desenvolvimento da componente 

ambiental encontram-se, a escassa produção e difusão de estudos científicos 

específicos, como a qualidade do ar ou da água. A preocupação das instituições 

para a geração de informações para tomar decisões, manifestou-se em várias 

iniciativas de diferentes âmbitos e proporções. Por exemplo,  

 
Para fornecer informações científicas sobre as consequências das 
mudanças no ecossistema para o bem-estar humano e as opções para 
responder a essas mudanças, foi criado a Avaliação do ecossistema do 
Milénio (AM), um programa internacional de trabalho, inaugurado pelo 
secretário-geral da ONU, Kofi Annan, em junho de 2001. O saldo final do AM 
é que a atividade humana está exercendo tal pressão sobre as funções 
naturais da terra que os limites estão sendo alcançados e isso compromete 
seriamente a capacidade de sustentar as gerações futuras. (VILCHES, 
MACÍAS, GIL PÉREZ, 2014, p.30). 

  
Enquanto alguns países têm monitoramento, não há uma ampla cobertura 

nos territórios e, muitas vezes, as metodologias são contrapostas por dificultar a 

comparação de dados. Há também um baixo investimento em relação aos objetivos 
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que se destinam, o que tem um impacto negativo na geração de indicadores 

ambientais adequados, afetando sua função. A importância dos indicadores 

ambientais, segundo o documento da CEPAL (2013), é que eles: 

 
Servem para sintetizar e apresentar estatísticas complexas; resumem, 
simplificam e comunicam informações. Uma vez que as Estatísticas 
Ambientais (EA) tende a ser muito abundante e detalhada, muitas vezes 
requer mais processamento e interpretação, que é expresso como 
indicadores, para atender às necessidades dos gestores de políticas 
públicas e usuários em geral. (OLEAS-MONTALVO, 2013, p.42). 

 
Indicadores errados podem causar decisões ruins e, portanto, 

investimentos deficientes. 

A dimensão ambiental implica o reconhecimento da construção social dos 

espaços, das realidades que mobilizam os seus habitantes e as decisões que os 

seus governantes tomam. A esfera arquitetônica e a infraestrutura maior são uma 

expressão de decisões da ordem política e econômica, quando em escalas menores 

tais como os bairros, é possível demonstrar a manifestação das identidades 

culturais, da ligação e da afeição com o ambiente por aqueles que o habitam. O 

cuidado e a proteção das áreas verdes, a limpeza da rua, a estética e a ocupação 

adequada dos espaços públicos, não são uma responsabilidade governamental 

exclusiva, mas também da ação comprometida daqueles que habitam o território. 

Para gerar o interesse da comunidade é necessária uma educação ambiental, uma 

transferência de conhecimento para a população e uma transferência de 

ferramentas que permitam explorar as capacidades individuais dos habitantes.  

 
A questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; aponta 
para a desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a 
construção de futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, 
nos potenciais ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade 
humana. (LEFF, 2002, p.17). 

 
Uma questão significativa da dimensão ambiental no contexto urbano são 

as áreas verdes. Elas oferecem um ponto de encontro entre as pessoas, são 

cenários de interação e reconstrução ambiental. A fim de contextualizar a realidade 

do espaço de análise em relação às suas áreas verdes, deve ser observada a 

definição estabelecida para este conceito em nível nacional. No Chile, de acordo 

com a lei do urbanismo e construção em sua ordenança geral, uma área verde é 

definida como uma "superfície de terra destinada preferencialmente à recreação ou 
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circulação de pedestres, geralmente conformada por espécies vegetais e outros 

elementos complementares (Ministério da habitação e planejamento urbano, 

Governo do Chile, 2007, p.4)” (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE CHILE, 2011, 

p.224, tradução nossa). Este conceito é criticado por especialistas, porque afirma 

que geralmente pode ser formado por espécies vegetais, isso permite interpretar que 

uma área verde pode ser considerada como tal, mesmo que não contenha 

vegetação em sua extensão. Para o caso da Região Metropolitana onde é inserida a 

comuna de Renca, no seu Plano Regulador Metropolitano de Santiago, há uma 

definição mais precisa da presença de espécies vegetais nessas áreas, afirmando 

que "correspondem aos espaços urbanos predominantemente ocupados (ou 

destinados a ser), com árvores, arbustos ou plantas e que permitem a recreação e 

recreativo das pessoas nele". (Secretaria Regional Ministerial da Região 

Metropolitana, Ministério da Habitação e Planejamento urbano 2007, p. 5)” 

(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE CHILE, 2011, p.224, tradução nossa). Nesse 

sentido, uma definição mais precisa em relação à presença vegetal, é aquela que 

expressa o documento. 

A Política Regional sobre as zonas verdes 2014, em sua tipologia se 

refere ao valor das redes e sistemas de espaços para uso público, expressando que, 

 
As áreas verdes são parte da tipologia de espaços públicos e são 
caracterizadas por ser composta principalmente de vegetação. Desta forma, 
têm uma função do regulamento ecológico ambiental e da melhoria da 
saúde física e psicológica das pessoas. (GOBIERNO REGIONAL 
METROPOLITANO DE SANTIAGO, 2014, p.50, tradução nossa). 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que, idealmente, deve 

haver 9 m² de áreas verdes per habitante, que devem ser distribuídos 

equitativamente (OPS / OMS, 2016, p.4). De acordo com a agência governamental 

do Reino Unido English Nature, “as pessoas não devem viver a uma distância de 

mais de 300 metros de uma área verde natural, de pelo menos 2 hectares de 

superfície” (HANDLEY et al., 2003, p.15 apud REYES, FIGUEROA, 2010, p.94, 

tradução nossa). No caso da Comuna analisada, os ideais colocados enfrentam uma 

realidade complexa tendo em conta o crescimento urbano acelerado experimentado 

no Santiago do Chile. 
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O Chile tem uma das maiores taxas de população urbana, estimada em 
torno de 90% a proporção de sua população que vive em áreas urbanizadas 
(Nações Unidas, 2014). (...) A cidade de Santiago de Chile é um exemplo 
claro do forte aumento da população urbana que ocorreu no país. Com uma 
população projetada em 6,4 milhões de habitantes até o ano 2015, esta 
cidade quase dobrou sua população nos últimos 30 anos (Instituto Nacional 
de estatística, 2015). Este aumento populacional tem sido associado a um 
crescimento exponencial na sua área urbana, que duplicou nos últimos 40 
anos (Romero et al., 2012), substituindo a grande proporção de terras 
naturais e agrícolas que anteriormente desempenharam um papel 
fundamental na prestação de vários serviços de ecossistemas para a 
cidade. (SANTIAGO CERROS ISLA, 2013)9. 
 

No caso da comuna de Renca, a extensão territorial de áreas verdes por 

habitante atinge 17,8 m²/hab, Ministerio de Medio Ambiente (2011). “Em Recoleta e 

Renca, embora predominam os baixos grupos socioeconômicos, realça o valor da 

superfície das áreas verdes devido à presença dos grandes parques do Grande 

Santiago (Parque Metropolitano e cerros de Renca) (REYES Y FIGUEROA, 2010)” 

(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE CHILE, 2011, P.230, tradução nossa). No 

entanto, este indicador que pode ser visto como altamente positivo em relação à 

indicação da OMS, deve ser analisado cautelosamente porque não cumpre com os 

padrões de equidade distributiva que poderia ser observado em uma alta presença 

de praças e parques, desde que a concentração da extensão da área verde está no 

Cerro de Renca que não é facilmente acessado e não tem uma gestão integral para 

ser considerado um parque como tal. 

As áreas verdes urbanas desempenham um papel fundamental na 

ecologia urbana e contribuem, significativamente, para melhorar a qualidade de vida 

dos habitantes, transformando-se em espaços para recreação, lazer e ponto de 

encontro. Nesses espaços a vegetação predomina e gera um ponto de encontro 

entre as pessoas e o espaço natural, favorecendo a valorização desses espaços 

como um elemento vital para a subsistência no planeta. Os autores Reyes e Flores 

resumiram adequadamente a importância das áreas verdes, afirmando que:  

 

Estes proporcionam múltiplos benefícios para a população e o ambiente 
urbano: favorecem a atividade física, a integração social e uma melhor 
qualidade de vida para a população; também fornecem serviços ambientais 
tais como o controle urbano da temperatura, captura do carbono, melhoria 
da qualidade do ar, proteção da biodiversidade, redução da erosão, controle 
de inundação, economia de energia, controle de ruído, entre outro (Reyes, 
2011; Flores, 2011). (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE CHILE, 2011, 
p.223, tradução nossa). 

                                                 
9 Disponível em: http://www.santiagocerrosisla.cl/fundamento. Acesso em: 15 jul. 2018. 
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Os processos de urbanização causam uma diminuição considerável das 

áreas verdes, uma questão que, por sua vez, limita os impactos positivos que gera 

para interagir ou viver perto destes. Como observado em Assael (2014) no portal 

Plataforma Urbana, 

 

Um estudo do laboratório da paisagem e da saúde mental da Universidade 
de Illinois, nos Estados Unidos, diz que as crianças que jogam em áreas 
verdes são menos prováveis de ter déficits de atenção ou ser hiperativo, e 
que estar perto de árvores e plantas é uma grande ajuda no tratamento de 
crianças que têm esses diagnósticos. (ASSAEL, 2014)10. 
 

E os benefícios não são apenas em nível individual, porque de acordo 

com Assael (2014) existem efeitos comunitários que beneficiam o desenvolvimento 

social daqueles que vivem rodeados por áreas cobertas por vegetação, como 

parque ou praças. De acordo com o mesmo artigo citado anteriormente, 

 
Um estudo publicado em 2001 em Chicago por Kuo, Fe & Sullivan, as 
pessoas que vivem em edifícios que estão rodeados por árvores e 
vegetação são menos prováveis de serem vítimas do crime do que aqueles 
que vivem em edifícios de características iguais, mas estão rodeados por 
locais sem vegetação. 
Na verdade, em comparação com edifícios que tinham pouca ou nenhuma 
vegetação, edifícios com altos níveis de verde tinha 48% menos crimes 
contra a propriedade e 56% menos crimes violentos. Mesmo pequenas 
quantidades de vegetação foram associadas com menores taxas de 
criminalidade. 
O verde reduz o crime através de vários mecanismos, diz o estudo. Em 
primeiro lugar, a vegetação ajuda as pessoas a relaxarem e serem menos 
agressivas. Em segundo lugar, os espaços verdes trazem as pessoas ao ar 
livre, por isso há mais pessoas nestes espaços e, portanto, há mais 
vigilância. 
Além disso, a existência de vegetação seria um sinal para os criminosos, 
que os proprietários dessas casas ou edifícios são mais organizados entre 
eles frente um roubo. (ASSAEL, 2014, op.cit.). 
 

Os resultados do estudo mencionado por Assael (2014) levam a refletir 

sobre as interações das dimensões da sustentabilidade, já que os impactos de um 

ambiente equilibrado e equitativo podem afetar diretamente o aumento do nível de 

desenvolvimento da esfera social. De acordo com a explicação que o estudo mostra 

no último parágrafo citado, a existência de áreas verdes sugere que há um nível 

organizacional mais elevado, uma questão que pode ser explicada como uma 

manifestação da construção social do espaço. 

As transformações causadas pelas áreas urbanas provocam efeitos como 

                                                 
10  Disponível em: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/03/06/%C2%BFpor-que-son-tan-
importantes-las-areas-verdes/. Acesso em: 15 jul. 2018. 
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a impermeabilização da superfície terrestre e a diminuição da infiltração de água. 

Como resultado disso, os impactos negativos são gerados para a cidade, que 

combinada com efeitos causados pelas possíveis mudanças climáticas, amplia 

fenômenos como inundações de inverno e temperaturas extremas, eventos que 

segundo especialistas como Zanella, Dantas e Olímpio (2012) aumentaram sua 

frequência e intensidade.  

 
As maiores e mais significativas modificações que o homem impõe ao 
ambiente natural encontram-se nas grandes cidades. Embora muitos 
estudos sejam a elas dedicados, são raros os direcionados ao entendimento 
dos impactos das políticas de urbanização nos sistemas ambientais. A 
poluição do ar, o desconforto térmico, as chuvas intensas, as inundações 
periódicas, os escorregamentos de encostas, dentre outros problemas, vêm 
atingindo um número crescente de cidadãos, transformando as cidades, 
com muita frequência, em cenários caóticos a suscitarem problemas 
ambientais com incidência direta no bem-estar e qualidade de vida dos 
citadinos. (ZANELLA, DANTAS, OLÍMPIO, 2012, p.14) 

 

A urbanização e o crescimento da cidade influenciaram o aumento do 

fluxo veicular, uma questão que se manifesta em um forte aumento do transporte 

automotivo, causando um aumento da concentração de material particulado no ar. 

Perante isto, as autoridades adoptam medidas declarando eventos de alertas, pre 

emergência e emergência ambiental11 durante o inverno. 

As áreas verdes são poli funcionais e estritamente necessárias na 

realidade urbana de hoje. Por causa do trabalho realizado por ONGs e organizações 

da sociedade civil, as pessoas estão se tornando mais conscientes da importância 

de áreas como parques e praças, que têm uma presença predominantemente 

vegetal. Esse reconhecimento implica a educação no que diz respeito ao cuidado 

destes espaços, onde a ação cidadã adequada é pertinente. Um estudo feito pela 

Fundação Meu Parque (2017), cuja missão é resgatar praças e parques 

negligenciados em bairros vulneráveis do Chile e transformá-los em áreas verdes 

para o uso de comunidades, os impactos são positivos e valiosos. A amostra 

considerou 28 praças intervindos pela Fundação que foram contrastados com 28 

não intervindos. Os resultados do programa de recuperação de praças possibilitaram 

que o uso das praças renovadas aumentasse entre 50% e 76%, em comparação 

                                                 
11  Episódios críticos declarados na Região Metropolitana do Santiago de acordo com o 
monitoramento realizado pelo Sistema Nacional de Informação da Qualidade do Ar, no âmbito do 
Plano de Prevenção e Descontaminação atmosférica da Região Metropolitana, 12 de abril de 2000 - 
Decreto número 20. 
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com as praças não renovadas. Além disso, os vizinhos relataram menos grafite e lixo 

nas praças, bem como no bairro em geral. Em relação ao vínculo social, isso 

aumentou 13% a participação dos vizinhos nas organizações comunitárias, embora 

nenhum impacto tenha sido observado nas variáveis que mediram a confiança e a 

relação entre os vizinhos, uma questão que talvez dependa de um tempo mais longo 

de uso do espaço intervindo. Em termos de poluição ambiental, os resultados 

mostram que diminuiu 17% a taxa que mede a frequência relatada pelos vizinhos da 

presença de lixo nas praças, e 31% no índice que relata a aparência de grafites, em 

relação ao grupo de comparação. Quanto à percepção da segurança, diminuiu em 

6% a taxa que mede a probabilidade percebida pelos vizinhos para sofrer um assalto 

e em 7% o índice associado com a probabilidade com que eles percebem a sofrer 

um roubo com e sem violência. Além da percepção os indicadores de eventos que 

ocorreram mostram que houve uma redução de 12% na frequência de atos de 

vandalismo observado nas praças e de 10% no índice da frequência com que os 

vizinhos relataram assaltos e roubos no setor intervindo. Da mesma forma, houve 

uma diminuição de 12% nas lutas e tiroteios observados, e 9% da frequência de 

consumo de álcool e drogas nas praças, em comparação com as praças não 

intervindas (BRAUN, GALLEGO, SOARES, 2017, p.10, tradução nossa). 

Em relação à diminuição das áreas verdes na região metropolitana,  

 
A perda de áreas verdes, natural e artificial, não só envolveu uma 
diminuição significativa da qualidade ambiental para os habitantes da nossa 
capital, mas sendo distribuída desigual no território, tem impactado em 
maior proporção aos setores socialmente mais vulneráveis da população 
(FERNANDEZ, 2015), gerando maior desigualdade social dentro da cidade. 
(SANTIAGO CERROS ISLA, 2013, op.cit.). 
 

Considerando o ambiente urbano que caracteriza a área de estudo, um 

fator importante dentro da dimensão ambiental do DS é, sem dúvida, a existência de 

áreas verdes. Idealmente, estes devem ter padrões de desenho apropriado, com 

distribuição equitativa e fácil acesso, o que impacta positivamente o ambiente 

aumentando a qualidade de vida daqueles que habitam o setor. 

Observar e analisar a sustentabilidade implica uma visão holística, 

estabelecendo relações entre os diferentes fatores que compõem cada uma das 

dimensões identificadas e a busca de uma tendência de equilíbrio e o esforço para 

satisfazer as demandas da população em cada um dos pontos mencionados. Neste 
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sentido, as condições de habitabilidade são transformadas em um aspecto 

importante de considerar, não só do ponto de vista do conforto, mas também em sua 

estreita relação com o consumo de energia para o desenvolvimento de atividades da 

vida cotidiana. 

  O modelo capitalista e suas aspirações de crescimento contínuo 

aumentam a demanda de energia ligada aos processos produtivos, gerando também 

um grande negócio em relação à venda de recursos e serviços energéticos. Como 

resultado disso novos estados de vulnerabilidade são gerados, onde aqueles com 

menos capacidade ativa para a interação do mercado, são aqueles que sofrem os 

impactos da desigualdade expressa em condições de habitabilidade. Em palavras do 

acadêmico da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do Chile, 

   
A desigualdade social no Chile tem muito mais rostos do que vimos. Não é 
só essa coluna vergonhosa que nos representa, em primeiro lugar, o índice 
de rendimentos desiguais dos países da OCDE, ou o nosso sistema de 
ensino mundialmente famoso, concebido para manter o status quo entre 
ricos e pobres, nem sequer pode ser reduzido ao retrato das famílias que 
ocupam grande parte dos postos de poder do país. Nossa desigualdade 
social não só pode ser vista e medida, mas pode ser sentida na pele, você 
pode respirar e sofrer em corpo e alma. Lentamente temos vindo a tornar-se 
conscientes de que as nossas imagens de desigualdade são incompletas, 
que a materialidade das casas, a conformação e idiossincrasia de bairros e 
territórios ou a poluição do ar em si são apenas parte de um problema maior 
que se espreita ás vezes no meio de desastres naturais ou crises de saúde. 
Estamos a falar de pobreza energética12 (URQUIZA, 2017). 
 

 Tomar medidas neste aspecto implica identificar o problema, 

relacionando-o e quantificando o seu alcance para otimizar o foco dos recursos 

destinados a resolver parte ou todo o problema.  

Como parte dos compromissos governamentais assumidos pelo Chile em 

nível internacional em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

especialmente o objetivo número 7 que destaca o potencial do setor energético para 

a redução das desigualdades, a geração de oportunidades produtivas e a mitigação 

das alterações climáticas, uma pesquisa recentemente concluída estabelece o ponto 

de partida para a elaboração de um quadro conceitual e metodológico que permita 

definir e medir a pobreza energética no Chile. O estudo estabelece cinco dimensões 

que permitem examinar de forma integrada a pobreza energética no Chile,  

                                                 
12  Disponível em: http://www.uchile.cl/noticias/136618/pobreza-energetica-en-chile-un-problema-
invisible. Data de publicação 4 set 2017. Acesso: 28 jul. 2018. 
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 Acesso à energia, bem como a sua qualidade, continuidade e 
segurança. 

 A acessibilidade econômica da energia, compreendida como a 
relação entre os gastos das famílias em energia e sua renda 
disponível. 

 As características estruturais das casas e sua eficiência energética 

 Sustentabilidade energética, compreendida como uma dimensão 
que garanta a qualidade energética a longo prazo num contexto de 
transição e descarbonização da energia. 

 A educação ou a alfabetização energética dos cidadãos, 
entendendo que as escolhas que tomam em torno da energia estão 
intimamente condicionadas pela quantidade de informação e 
conhecimento que eles têm sobre ele (PNUD, 2018, p.163). 

 

Em relação ao terceiro ponto comentado anteriormente, é importante 

salientar que, para um país como o Chile, que tem uma estação de outono – inverno 

especificamente marcada, onde as temperaturas caem consideravelmente, o 

investimento econômico das famílias em aquecimento não é um problema menor. 

Segundo Urquiza (2017), aqueles com construções pobres devem investir muito 

mais no aquecimento, devido ao escapamento do calor dentro da casa à parte 

externa. Além disso, os impactos de exposição ao frio e poluição ambiental da bacia 

de Santiago, produto da camada de investimento térmico que é gerada pela 

acumulação de ar quente aprisionado pelas massas mais altas de ar frio, são 

evidentes na propagação de doenças bronco - pulmonares que afetam, 

principalmente, as crianças e idosos. Em relação ao conceito de pobreza energética 

em Chile e a relação de impactos que se fez a ela, em palavras de uma 

pesquisadora pode-se mencionar o seguinte, 

 
Embora não saibamos muitas das formas como este fenômeno afeta os 
habitantes do nosso país, existem fontes de informação estatística a nível 
nacional que nos permitem identificar algumas das suas características e 
mostrar-nos como é urgente agir neste aspecto. Assim, por exemplo, 
sabemos que as famílias mais pobres gastam uma percentagem muito 
elevada do seu já escasso rendimento em energia, mas o isolamento 
térmico deficitário das suas casas adicionado aos tipos de energia que 
podem acender (lenha, carvão ou gás) não permitem que essas famílias 
atinjam ambientes confortáveis. Pior ainda, essas energias produzem 
poluição intra domiciliar que favorece todos os tipos de doenças 
respiratórias, afetando principalmente a s crianças e idosos (URQUIZA, 
2017, op.cit.). 

 

Atualmente no Chile existe a Rede de Pobreza Energética (RedPE)13, que 

é uma plataforma de colaboração interdisciplinar de acadêmicos, pesquisadores, 

                                                 
13 Mais informação disponível em: http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/. Acesso em: 19 jul. 
2018.  
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estudantes, instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil que 

busca enfrentar os desafios da pobreza energética no Chile e na região Latino-

americana.  

Por outro lado, o Ministério da Habitação e Urbanismo do Chile (MINVU), 

está implementando há alguns anos programas dirigidos especificamente as famílias 

de classe média - baixa, com o objetivo de agregar valor para o patrimônio material 

das famílias e melhorar as condições de desenvolvimento de habitação da 

população, promovendo a poupança de energia e mitigar os impactos causados por 

construções precárias. Neste sentido, a ação conjunta de diferentes programas do 

MINVU14 visa melhorar a qualidade não apenas casas, mas também dos distritos 

como um todo. 

Não há dúvida que a questão de pobreza energética é importante para os 

países em desenvolvimento e, portanto, um assunto interessante para integrar em 

uma caracterização da sustentabilidade.  

 

2.5 Inter-relação das dimensões  
 

Como parte de um sistema dinâmico a interação entre as dimensões do 

desenvolvimento sustentável deve ser tratada, tomando para ele as salvaguardas 

que permitem uma aproximação equilibrada. Neste sentido, 

 
O enfoque sistêmico desempenha significante papel na descoberta e 
construção do mundo multidimensional e de níveis múltiplos da realidade 
em um sistema de conhecimento científico, muito necessário e produtivo no 
estudo dos complexos. A esses fenômenos pertencem as paisagens, a 
interação entre o biota e o meio, a Sociedade e a Natureza e a do homem 
com o seu ambiente etc. (RODRIGUEZ, SILVA, 2016, p.101). 

 
 

A Organização das Nações Unidas indica a necessidade de integrar os 

dados das diferentes dimensões da análise. 

 

Incentivamos as autoridades regionais, nacionais, subnacionais e locais, se 

necessário, desenvolver estratégias de desenvolvimento sustentável e 
utilizá-las como principais ferramentas para orientar a tomada de decisões e 
trabalhar para o desenvolvimento sustentável em todos os níveis, e a este 
respeito, reconhecemos a importância da integração dos dados e da 

                                                 
14  Mais informação disponível em: http://beneficios.minvu.gob.cl/mejoramiento-de-vivienda-y-
entorno/mejoramiento-de-vivienda/. Acesso em: 19 jul. 2018. 



74 

 

 

  

informação econômica, social e ambiental, bem como para analisar e avaliar 
eficazmente a implementação de medidas, nos processos decisórios. 
(NACIONES UNIDAS ONU, 2012, p.22, tradução nossa). 
 

A interação das dimensões dá origem a conceitos que em si são 

instalados como um questionamento necessário surgem, desta forma, a viabilidade, 

suportabilidade e a equidade. 

2.5.1 Viabilidade 
 

Quando se refere à integração entre as dimensões ecológicas e 

econômicas, o que se espera é que seja em termos de viabilidade, uma questão que 

é entendida como a utilização de recursos naturais para maximizar a geração de 

bens no contexto da eficiência econômica, tendo em conta os níveis de intervenção 

que permitem a recuperação do ambiente natural, assim como a absorção adequada 

dos resíduos gerados pela produção. Em geral, os modelos econômicos e seus 

paradigmas ter relegada para segundo plano a relevância dos elementos naturais e 

humanos envolvidos nos processos produtivos, superando o nível de recuperação 

do ambiente natural, provocando impactos ambientais com suas respectivas 

consequências para a saúde humana e animal. A reivindicação dos aspectos 

qualitativos é uma tarefa árdua envolvendo trabalho intra e interdisciplinar, cujos 

resultados são evidenciados na contribuição de novas metodologias e 

procedimentos de observação e mensuração, a amparo de um sustento científico 

sólido.  

 
A economia, que legitimava o reducionismo quantitativo e tecnocrático com 
o pretendido êxito das previsões econômicas, é forçada a reconhecer, 
perante a pobreza dos resultados, que a qualidade humana e sociológica 
dos agentes e processos econômicos entra pela janela depois de ter sido 
expulsa pela porta. (SANTOS, 1988, p.64). 

 

2.5.2 Suportabilidade 
 

Em relação à interação das dimensões ecológicas e sociais os objetivos 

são levantados em termos de suportabilidade. Um aspecto fundamental do equilíbrio 

nesta área é uma organização social, informada e articulada no território, que 

provoca conscientização sobre a proteção do meio ambiente e que, por sua vez, 

percebe os benefícios naturais da preservação adequada dos recursos naturais. 
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Considera também a capacidade da comunidade de organizar e participar na defesa 

do seu ambiente natural, enfrentando decisões políticas que facilitem processos de 

pressão para o meio ambiente derivados de práticas desenvolvidas a partir de 

modelos de desenvolvimento econômico de um determinado território. Os 

movimentos sociais são importantes e isso é demonstrado pela nova onda de 

movimentos sociais que surgiram na América Latina nos últimos 20 anos. Estes 

movimentos são expressões da rejeição popular do impacto das políticas neoliberais 

na esfera econômica, e das limitações políticas do modelo democrático liberal que 

distendem a participação popular e a justiça social substantiva (BARONNET, MORA 

BAYO, STAHLER-SHOLK, 2011, p.409, tradução nossa). 

2.5.3 Equidade  
 

Um aspecto intensamente debatido do conceito de sustentabilidade é a 

ligação entre a dimensão social e econômica, cuja intersecção é expressa em 

equidade. Os indicadores utilizados para representar os conceitos de equidade 

social, considerando uma distribuição equilibrada de benefícios econômicos e como 

estes se traduzem em qualidade de vida, causam debates fortes e se transformam 

em pontos de discrepância entre conceitos como desenvolvimento e crescimento 

econômico. No entanto, este indicador deve mostrar como a distribuição de riqueza, 

renda per capita, expectativa de vida, qualidade e acesso à educação, entre outros, 

estão estabelecendo graus de equidade que, por sua vez, são refletidas em formas 

de ocupação territorial. Desigualdades e falta de oportunidade geram vulnerabilidade 

social, principalmente associadas à exposição de pessoas aos efeitos de uma 

economia de mercado voraz, consome aqueles que têm um grau de fragilidade 

interna gerada pela falta de recursos para participar adequadamente dos benefícios 

do mercado e principalmente devido à falta de oportunidades para desenvolver suas 

capacidades e integrar-se na sociedade. Uma alternativa de lidar com estas 

desigualdades é a chamada justiça ambiental.  

 
Na visão da justiça ambiental, as populações impactadas por certos projetos 
econômicos de desenvolvimento e concepções de mundo reduzem a sua 
vulnerabilidade à medida que se constituem e passam a protagonizar o seu 
papel enquanto sujeitos coletivos, permitindo a expressão pública e política 
de vozes sistematicamente ausentes dos processos decisórios que definem 
os principais projetos de desenvolvimento nos territórios. (PORTO, 2011, 
p.34). 
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2.6 Avaliação territorial 
 

Analisar e avaliar o território sugere a consideração de diferentes 

variáveis, quantificado em várias unidades de medição, o que implica a manipulação 

de uma quantidade importante de informações espaciais. 

 
Integrar aspectos econômicos, sociais e ecológicos em uma avaliação não é 
uma tarefa fácil, porque envolve a valorização de aspectos que são medidos 
em diferentes unidades e cuja importância relativa também depende do 
critério do observador. (GAREA. et al, 2014, p.103, tradução nossa) 

 

Diante desse desafio, o pesquisador deve selecionar métodos e técnicas 

apropriados, bem como plataformas tecnológicas que facilitem a captura e o 

processamento de dados georreferenciados. A seguir estão as alternativas 

selecionadas para a realização desta pesquisa específica, destacando as vantagens 

e compatibilidades dessas opções. 

A análise ambiental apresenta um importante desafio para o investigador, 

devido ao grande número de elementos envolvidos e suas características, que 

podem ser estudados, não apenas a partir de um ponto de vista quantitativo, mas 

também do qualitativo. Nesse sentido, a utilização de critérios adequados não tem 

uma alternativa única e absoluta, uma vez que fatores como objetivos, bases de 

dados, projeções, tipos de análise e perspectivas, irão oferecer ao investigador uma 

série de alternativas entre as quais se constrói o modelo de análise. 

2.6.1 Características da avaliação multicritério 
 

Uma metodologia versátil é a Avaliação Multicritério (AMC), cuja 

aplicabilidade é amplamente reconhecida em processos de análise e tomada de 

decisão. “A Avaliação Multicritério pode ser definida como um conjunto de técnicas 

destinadas a auxiliar os processos decisórios, investigando várias alternativas à luz 

de múltiplos critérios e objetivos conflitantes” (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, 

p.43, tradução nossa). O processo permite originar propostas, que podem ser 

priorizadas de acordo com prioridades e interesses que se destinam. Este processo 

é transformado em um suporte para uma variedade de objetivos, que são 

geralmente relacionados a aspectos da gestão de terras ou planejamento, 

fortalecendo a análise de dados como um suporte para tomada de decisão. Face a 

isto, pode surgir uma perspectiva pessoal ou profissional, que pode entrar em 
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conflito com os interesses do grupo-alvo que interage no território em questão. 

Portanto, é necessário considerar metodologias que permitam uma inclusão 

adequada de variáveis, como a AMC, buscando uma análise equilibrada para 

conceder confiabilidade nas propostas. 

A apreciação da AMC baseia-se na sua versatilidade, com base nas suas 

abordagens e alternativas de representação de uma determinada situação. Nesse 

sentido, é preciso notar que a AMC faz parte da teoria da decisão e tem duas 

orientações definidas: 

 O positivo (descritivo); Que diz respeito ao campo da lógica, psicologia e 

Sociologia e “centra-se na especificação das razões pelas quais as decisões 

são tomadas de uma certa maneira (Eastman et al., 1993)” (GÓMEZ, 

BARREDO CANO, 2005, p.44, tradução nossa). 

 Os Normativos (prescritiva); 

 
Começa definindo a racionalidade dos agentes econômicos baseados em 
uma série de pressupostos intuitivamente justificáveis, em seguida, uma 
série de operações lógicas são realizadas para deduzir o comportamento 
ideal dos tomadores de decisão como um que é compatível com a 
racionalidade estabelecida anteriormente (Romero 1993:13), enfatizando 
assim o desenvolvimento, avaliação e aplicação de técnicas para facilitar a 
tomada de decisões (Moore, 1975). (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, 
p.44, tradução nossa). 
 

As duas abordagens levantadas têm um alto contraste devido ao tempo 

em que o ponto de observação é levantado.  

 
Enquanto o primeiro tenta elucidar a forma como eles são, o normativo 
levanta o estabelecimento de como eles devem ser (como eles devem se 
comportar) os centros de tomada de decisão (...). Por sua vez, a abordagem 
normativa baseia-se na avaliação objetiva ou subjetiva do critério de decisão 
(EASTMAN el al., 1993). (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, p.45, tradução 
nossa). 

 
Por seu lado, o surgimento da análise objetiva responde a uma 

necessidade de valorização econômica dos eventos em que será decidido, 

identificando efeitos e magnitudes dos impactos, desenvolvendo uma aplicabilidade 

econômica de decisão baseada no custo-benefício e retorno social dos projetos 

envolvidos. Enquanto isso, 

A análise subjetiva dos eventos de decisão abrange várias abordagens, o 
seu objetivo é ajudar os tomadores de decisão a ordenar suas ideias, 
expressando julgamentos coerentes e escolhendo racionalmente. As 
técnicas adotadas na aproximação desta abordagem incorporam 
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abordagens explícitas das preferências dos centros decisórios; essas 
preferências podem ser representadas de várias maneiras: quantidades, 
pesos, restrições, metas e outros parâmetros (Eastman et al., 
1993).(GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, p.45, tradução nossa). 
 

A perspectiva que mais representa as abordagens para esta pesquisa é a 

normativa, que, como se pode ver na descrição anterior, nasce de uma série de 

aplicações no domínio da economia, mas que atualmente se estende a outras áreas 

e disciplinas, incluindo aplicações no ambiente de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). A abordagem normativa e sua estrutura lógica, de uma forma, 

estruturam a abordagem da AMC. Em algum momento a abordagem normativa, 

como parte do paradigma de tomada de decisão tradicional, enfrentou o surgimento 

do paradigma decisório multicritério, que postulava a escolha de uma alternativa 

ótima baseada em vários critérios ou objetivos, em oposição ao paradigma de 

decisão tradicional que levanta a decisão de uma alternativa ótima baseada em um 

único critério de decisão. A consideração de vários critérios como parte de múltiplos 

objetivos ou cenários diversos, representa uma forma mais confiável um processo de 

decisão real. 

2.6.2 Avaliação Multicritério e sua implementação em sistemas de informação 
geográfica 

 

A consideração da metodologia AMC é o resultado da necessidade de 

incorporar várias variáveis associadas a um número significativo de dados. É por 

isso que é considerado o uso de ferramentas tecnológicas que facilitam a 

compilação, classificação, ordenação e análise deles. Tendo em conta também a 

espacialização das informações como parte da análise territorial que se destina a 

esta investigação, emerge como uma alternativa notável a utilização de sistemas de 

informação geográfica, cujo potencial de análise de informações georreferenciadas o 

transforma em uma ferramenta ideal para a aplicação da metodologia de avaliação 

Multicritério. Neste sentido,  

 
A integração dos métodos EMC e GIS gera uma ferramenta poderosa para 
ajudar nos processos de análise espacial através da modelagem, 
especialmente para atribuição/localização de atividades, gerenciamento de 
recursos naturais, controle de riscos e poluição ambiental e, em geral, para 
o planeamento do território. (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, p.58, 
tradução nossa). 
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Os SIG’s não são por si só relevantes, como uma ferramenta que 

adquirem o seu potencial na medida em que têm uma boa base de dados, um 

elemento que lhes permite desenvolver o seu potencial analítico. Em si mesmo,  

 
Os sistemas de informação geográfica são programas ou conjuntos de 
software projetados para trabalhar com informações georreferenciadas, 
através de coordenadas espaciais ou geográficas. O estudo simultâneo dos 
aspectos temáticos e espaciais da informação geográfica permite uma 
análise mais complexa das estruturas espaciais. (PRECIADO, 1997, p.142, 
tradução nossa). 

 

A informação provavelmente requer um pré-tratamento, onde ele ou os 

investigadores depuram dados, a fim de evitar conteúdo irrelevante para o inquérito, 

já que isso pode resultar em distorção dos resultados. Um banco de dados ordenado 

é essencial para obter resultados mais precisos. 

 
A disponibilidade de fontes estatísticas e base cartográfica frequentemente 
atua como condição dos métodos de trabalho propostos na pesquisa 
aplicada (...). Se essas obras forem desenvolvidas em SIG, é um valor 
acrescentado que a disponibilidade de dados está em suporte digital, o que 
agiliza muito o andamento e, em alguns casos, a viabilidade da pesquisa. 
(COS GUERRA, MARTÍN LATORRE, 2007, p.8, tradução nossa) 
  

O conhecimento do território e sua avaliação em termos de novas 

utilizações ou funções é essencial nos processos de planejamento urbano, 

especialmente se for para harmonizar o desenvolvimento e a sustentabilidade. No 

entanto, é uma questão aceite que a avaliação territorial é complexa, tanto pela 

heterogeneidade dos fatores a considerar, como pela dificuldade de uma análise 

conjunta. Confrontados com esta dificuldade, as oportunidades fornecidas por 

tecnologias como os sistemas de informação geográfica em particular para 

processar e relacionar as variáveis territoriais são muito úteis (OCAÑA, GALACHO, 

2002, p.235). A consideração do SIG como instrumento de ordenação, 

processamento e análise para uma AMC, deve prevalecer sobre a identificação do 

instrumento tecnológico como um fim em si, uma vez que a interpretação final dos 

resultados é transformada num aspecto muito importante que nos deve convidar a 

refletir na fase de definição de propostas que respondam adequadamente à solução 

de problemas e preocupações suscitadas. 

 
O tratamento em massa de informações geográficas, implícita em uma 
abordagem desta natureza, obriga o uso de sistemas de informação 
geográfica (GIS), como uma ferramenta de computador capaz de organizar 



80 

 

 

  

os dados de uma forma georreferenciada e avaliar os resultados obtidos, de 
forma eficaz, em tempo recorde. Esta combinação perfeita entre o SIG e a 
metodologia da EMC provou ser altamente proveitosa no tratamento e 
resolução de alguns problemas ambientais e territoriais. (PRECIADO, 1997, 
p.130, tradução nossa). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Método e técnicas da pesquisa 
 

Para desenvolver esta pesquisa, foi necessária revisão bibliográfica dos 

conceitos envolvidos, especialmente do termo desenvolvimento sustentável e sua 

evolução no tempo. Esta revisão permitiu compreender a conceituação presente em 

relação aos processos produtivos e econômicos experimentados, desenvolvimento 

social em relação à evolução da visão do bem-estar e da participação, bem como as 

mudanças nas formas de observar o meio ambiente como um importante 

complemento da vida no planeta e não como um objeto pronto para o consumo. 

A consideração dos antecedentes das diversas áreas de desenvolvimento 

sustentável precisava da aplicação de abordagens metodológicas quantitativas e 

qualitativas, bem como uma triangulação entre essas variáveis. Cada uma destas 

abordagens é aplicada de acordo com o seguinte critério: 

 Abordagem quantitativa: aplicada para analisar a associação ou relação entre 

variáveis quantificadas. O caráter numérico dos valores contidos nos bancos 

de dados é expresso em escalas ordinal e intervalar. 

 Abordagem qualitativa: para a análise dos contextos estruturais e contextuais, 

a identificação das classes dentro das gamas de valores e relações dinâmicas 

entre as dimensões da sustentabilidade, uma escala nominal de ordem 

numérica é utilizada, com base na classificação a ser feita a partir dos valores 

observados. 

As escalas anteriormente referidas permitem analisar e categorizar os 

diferentes elementos considerados dentro das dimensões do desenvolvimento 

sustentável (econômico, social, ambiental). Essas funções são integradas à AMC, a 

fim de estruturar uma regra de análise, subsequentemente aplicando um 

procedimento implementado em um sistema de informação geográfica. Como os 

autores Gómez e Barredo (2005) mencionam, a integração destes dois elementos 

(SIG e AMC) permite realizar procedimentos de análise simultânea em relação aos 

dois componentes essenciais de dados geográficos: espaciais e temáticos, 

fornecendo uma alternativa confiável para a análise de uma situação espacial 

complexa. 
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3.2 Geração de banco de dados em Redatam 
 

Em relação ao banco de dados utilizado, isso corresponde principalmente 

ao censo da população e habitação do Chile do ano 2002, cujos antecedentes foram 

processados através do programa de Redatam, especificamente por meio de sua 

aplicação R+SP Process (V5Rev7), a fim de obter informações desagregadas em 

pequenas áreas, que no caso de estudo corresponde ao quarteirão do censo. Em 

referência a Redatam, é necessário mencionar que,  

 
O programa usa um banco de dados hierárquico compactado, que pode ser 
criado em R+SP e contendo micro dados e/ou informações agregadas com 
milhões de registros de pessoas, moradias, blocos da cidade ou qualquer 
divisão administrativa de um país." Esses dados podem vir de qualquer 
combinação de Censos, pesquisas ou outras fontes. É possível processar 
um banco de dados em associação com banco de dados externo de 
formatos comuns, como dBASE15. (CELADE / CEPAL, 2017). 
 

O banco de dados obtido contém principalmente informações 

quantitativas, que foram classificadas em intervalos e categorias que permitem a 

comparação entre variáveis, porque, devido às diferentes unidades de medição de 

cada um deles, os valores apresentam diferentes unidades. Para fazer as escalas 

comparáveis, uma estandardização da variável foi realizada que é explicada em 

detalhe posteriormente. 

3.3 Distribuição de dados na Avaliação Multicritérios 
 

Como foi descrito anteriormente, os dados extraídos de Redatam foram 

categorizados na metodologia de AMC para desenvolver a análise das variáveis, o 

que permitiu incorporar uma diversidade de características do território 

representativas de cada dimensão do desenvolvimento sustentável. As 

características selecionadas tornam-se fatores de cada dimensão, sendo 

selecionados de acordo com seu grau de representatividade, confiabilidade e 

disponibilidade de informações geoespacializadas. 

Na AMC, é essencial ponderar adequadamente os dados, tendo em conta 

que não existe um critério único para tal, uma vez que diferentes escalas de valor 

                                                 
15 Disponível em:  
http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/redatam/noticias/paginas/3/7343/P7343.xml&xsl=/redatam. Acesso em: 12 jun. 
2018 
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podem ser necessárias, dependendo do tipo de observação e representação da 

realidade que é definida, bem como os temas e elementos que estão sujeitos à 

análise. 

 
É frequente nos estudos do território a necessidade de estabelecer 
hierarquias e pesos para os fatores que, finalmente, serão considerados na 
regra de decisão (...) Embora a alocação de pesos para os fatores do 
território seja frequente, a especificação do mesmo é um aspecto em que 
não há um método geralmente aceito para a sua determinação (Voogd, 
1983:109), Permitindo-se também considerar este processo como um 
aspecto que pode gerar controvérsias sobre a alocação do mesmo 
(GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, p.71, tradução nossa). 

 

Para a realização da pesquisa foi considerado o Método de atribuição 

direita por Ordenação simples16, um dos mais utilizados considerando que a tomada 

de decisão cai sobre uma pessoa, que estabelece pontuações nos critérios de 

acordo com, por exemplo, o seu conhecimento do território e a conotação do estudo. 

Então, a consideração dos intervalos de importância que irá adquirir as variáveis 

envolvidas devido, principalmente, ao seu nível de incidência no problema analisado, 

é um aspecto que vai conceder validade à investigação. O processo de ordenação 

simples estabelece basicamente o seguinte, 

 
Classificação simples (ranking methods): Quem decide só tem de classificar 
os critérios de acordo com a importância que dá a cada um (o critério menos 
importante será o valor 1, o penúltimo valor 2 e assim por diante). A 
normalização destes valores pode ser realizada posteriormente a partir de 
diferentes métodos (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, p.77, tradução 
nossa). 
 

Esta pesquisa estabeleceu uma gama de valores que variam de 1 a 9, de 

acordo com a classificação mostrada na tabela 2. 

    Tabela 2 - Gama de valores de classificação qualitativa 

Intervalo de valores Classificação qualitativa 

1 – 2 - 3 Baixo 

4 – 5 - 6 Médio 

7 – 8 - 9 Alto 

     Fonte: Elaboração própria. 

                                                 
16 De acordo com classificações metodológicas identificadas por BARBA-ROMERO e POMEROL 
(1997), exibidas em (GÓMEZ, BARREDO CANO, 2005, pág. 72). 
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 A classificação expressa na tabela 2 é utilizada no processo de avaliação 

SIG, mas sua representação é totalmente exposta nas cartografias finais.  

Os critérios aplicam-se considerando as variáveis qualitativas, 

compreendidas como um conjunto de qualidades não-numéricas também 

denominadas categorias ou modalidades, foram classificadas preferencialmente em 

escala nominal-numérica considerando as relações de ordem, por exemplo, nível de 

estudos ou classe social. Além disso, algumas das categorias foram sujeitas a uma 

classificação de intervalos, considerando-se uma distância numérica entre dois 

níveis. Por exemplo, a quantidade de pessoas de um nível socioeconômico 

especifico num quarteirão é uma variável quantitativa que pode ser agrupada em 

intervalos para alcançar uma classificação dentro do nível socioeconômico daquela 

locação. Nesta fase, foi essencial considerar o tipo de informação que foi 

contabilizada, para uma classificação correta e representativa. 

Para efetuar o processo de análise foi necessário normalizar os valores 

numéricos, porque estes integram diferentes intervalos de dados e incomparável um 

ou outro. Estas características dissimilares são precisamente aquelas que motivam a 

seleção da metodologia de Avaliação Multicritérios como processo adequado para 

realizar a análise, em frente ao qual um estágio essencial é a normalização dos 

valores numéricos, sendo que há uma variedade de processos diferentes para 

realizá-lo. Neste caso é optou-se pela chamada normalização linear, que é expressa 

pela seguinte equação: 

 

𝑽𝒏 =    {
( 𝑽𝒐 –  𝑽𝒎𝒊𝒏 )𝒙 ( 𝑸𝒎𝒂𝒙 –  𝑸𝒎𝒊𝒏 )

( 𝑽𝒎𝒂𝒙 –  𝑽𝒎𝒊𝒏 )
} + 𝑸𝒎𝒊𝒏 

 
Fonte: Diagnóstico de riesgo de tsunami en la ciudad de Arica, GORE Arica (2014) 

Onde; 

Vn = é o valor normalizado. 

Vo = é o valor observado. 

Vmin = é o valor mínimo da série de dados original. 

Vmax = é o valor máximo da série de dados original. 

Qmax = é o valor máximo da nova série de dados (9). 

Qmin = é o valor mínimo da nova série de dados (1). 
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Uma vez padronizadas as variáveis foram reclassificadas de acordo com 

as gamas de valores determinado no AMC. Posteriormente os valores foram 

reclassificados através da ferramenta Reclassify do Spatial Analyst (ArcGis), na 

medida em que os resultados do cruzamento de variáveis foram obtidos. 

3.4 Critérios para considerar variáveis por dimensão 
 

 Para a análise das dimensões do desenvolvimento sustentável foram 

consideradas as seguintes variáveis, de acordo com os critérios expostos. 

 

3.4.1 Variável dimensão econômica 
 

a) Grupo socioeconômico predominante (GSE) 

Para a análise desta variável foi utilizada a cobertura de “Grupos 

socioeconômicos por quarteirão Censo 2002, área Metropolitana de 

Santiago"17, disponível no portal OCUC IDE que é uma plataforma que 

fornece informações geoespaciais e mapas sobre questões urbanas e 

territoriais. As informações contidas nesta cobertura foram avaliadas e 

adaptadas de acordo com os procedimentos anteriormente 

mencionados. 

 

3.4.2 Variáveis dimensão social 
 

a) Escolaridade 

Esta variável é considerada tendo em conta que as pessoas com 

níveis mais elevados de educação formal concluída, têm acesso a 

melhores empregos e têm maiores capacidades de desenvolvimento 

no ambiente, o que favorece o seu bem-estar. As informações foram 

obtidas a partir da base de dados do “Censo da população e habitação 

Chile INE 2002”, especificamente da cobertura "último curso ou ano 

aprovado educação formal". Os intervalos foram estabelecidos de 

                                                 
17  Disponível em http://ideocuc.cl/layers/geonode:Grupos_socioeconomicos_por_manzana_RM. 
Acesso em: 02 jul. 2018. 
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acordo com o número de cursos ou anos aprovados para categorizá-lo 

de forma qualitativa e quantitativa. A informação é analisada ao nível 

do quarteirão por meio da utilização integrada do software Redatam. 

 

b) Grupo etário (faixa) 

Esta variável é considerada tendo em conta o envelhecimento da 

população do Chile e os graus de vulnerabilidade que isso implica, 

além da capacidade de interação social e demanda por benefício de 

cada grupo etário. É considerada a maior vulnerabilidade das crianças 

e idosos, grupos que precisam de uma adequada atenção médica e 

social, além de uma visualização dos setores onde predominam para 

focalizar assistência, por exemplo.  As informações foram obtidas a 

partir da base de dados do “Censo da população e habitação Chile 

INE 2002”, especificamente da cobertura "Idade nos anos cumpridos". 

Os intervalos foram estabelecidos de acordo com o número de anos 

cumpridos, para posteriormente categorizá-lo de forma qualitativa e 

quantitativa, onde os grupos de idade mais avançada e as crianças 

foram considerados de maior vulnerabilidade. A informação é 

analisada ao nível do quarteirão por meio da utilização integrada do 

software Redatam. 

 

c) Densidade populacional 

A fim de elaborar esta variável, foi considerado o banco de dados do 

“Censo da população e habitação Chile INE 2002”, especificamente a 

cobertura “habitantes por bloco de censo”. Com ele foram construídos 

intervalos de quantidade populacional, onde excepcionalmente foi 

considerada a classificação ‘natural breaks o Jenks’, por melhor 

apresentar os intervalos e não requerem uma comparação de intervalo 

imediato. De acordo com as informações consultadas na Guia para 

estimar a pobreza infantil da CEPAL (2014), a classificação: 

  
Baseia-se na natureza dos dados e agrupá-los de acordo com os saltos 
inerentes a estes por isso visualiza-se para os pontos onde essa diferença é 
maximizada e usá-los como limites de cada classe ou intervalo. Este 
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método calcula as diferenças de valores entre os indivíduos estatísticos 
ordenados de uma forma crescente. Em seguida, coloca-se um limite para 
separar os grupos onde as diferenças de valores são altas.18 (Naciones 
Unidas ONU, 2014, tradução nossa). 

 

Em relação aos antecedentes coletados e a realidade observada, os 

espaços que têm maior densidade apresentam alguns aspectos 

desfavoráveis no acesso e gozo de bens e serviços, bem como 

algumas complexidades na interação dos habitantes devido à 

saturação dos espaços, tendo em conta que eles não contam com 

bom equipamento urbano coletivo. Considerando o precedente, é 

assumido que os espaços com o maior número de habitantes têm 

uma menor valorização em termos de nível de desenvolvimento. Para 

a análise desta variável foi utilizada a ferramentas Field Calculator de 

ArcGis. 

3.4.3 Variáveis dimensão ambiental 
 

a) Áreas verdes 

Esta variável foi analisada considerando a presença e o grau de 

impacto no ambiente imediato das áreas verdes presentes na comuna. 

Foram usados basicamente dois métodos analíticos; primeiramente foi 

usada a fotografia aérea para georreferenciar e atualizar os registros 

de quadrados e áreas verdes. Esta informação foi comparada com a 

cobertura digital (shp) que contém a “Informação territorial da política 

regional das áreas verdes da Região Metropolitana de Santiago”, cuja 

fonte de informação é de instituições governamentais e está disponível 

no portal do Infraestrutura de Dados Geoespaciais19. Uma vez que os 

espaços que qualificam nesta categoria foram definidos, foi calculada 

uma área de influência usando a ferramenta Buffer Command e Select 

by Location de Analysis Tools, considerando um raio de 100 metros 

desde o centroide dos polígonos definidos como praças até a 

intersecção com os polígonos dos quarteirões. Atendendo os ideais 

                                                 
18  Disponível em: https://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobreza-infantil/guia-contenido-
441-d1.php. Acesso em: 18 jun. 2018. 
19 Informação disponível em http://www.ide.cl/descarga/capas.html. Acesso em: 02 jul. 2018. 
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expostos para as áreas verdes no referencial teórico (ponto 2.4.3) e a 

realidade observada na área de estudo, a zona de influência foi 

categorizada de acordo com uma relação de proximidade/superfície, 

em relação ao número de pessoas com ou sem acesso imediato a 

uma área verde em uma faixa de 100 metros (detalhe na tabela 14). 

Usando a regra de três para definir uma certa proporcionalidade entre 

o ideal de distância mencionado (300 metros de uma área verde de 2 

hectares) e a realidade observada, estima-se uma distância de 100 

metros de influência ótima, em um nível mais baixo os setores mais 

distantes acima dos 100 metros. Os grupos de quarteirões localizados 

entre as distâncias definidas são divididos de acordo com o número de 

pessoas envolvidas. 

 

b) Combustível usado para cozinhar 

Nesta variável e as próximas duas, são consideradas características 

das condições de habitabilidade das pessoas e sua relação com 

consumo de energia. Do ponto de vista da habitabilidade a pesquisa 

tentou mostrar algumas condições precárias na construção das casas, 

que se traduz em menos condições de desenvolvimento para as 

pessoas. Além disso, considera-se que as provas existentes relativas 

ao aumento do consumo de energia em grupos que habitam em 

construções deficientes, juntamente com o impacto negativo que isso 

gera com o aumento da despesa no aquecimento, entre outros pontos. 

A variável combustível usado para cozinhar é considerada tendo em 

conta o banco de dados do “Censo da população e habitação Chile 

INE 2002”, especificamente a cobertura “Tipo de combustível utilizado 

para cozinhar”. Esta variável é aquela que tem o menor peso relativo 

atribuído, porque embora seja uma informação interessante para se 

relacionar, ele não oferece uma grande variação entre os valores. 

Finalmente, é incorporado porque pode ser uma característica 

interessante de analisar, tendo em conta algumas políticas públicas 

que estão sendo adotadas no consumo de energia no Chile. 
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c) Materialidade da habitação (teto e parede) 

Estes atributos são incorporados tendo em conta a condição estrutural 

da habitação, o qual influencia os níveis de consumo de energia para 

aquecimento durante o período de inverno, além da situação do 

conforto das pessoas. A informação do censo foi classificada de 

acordo com o tipo de material de construção, considerando o impacto 

gerado pelo aumento da utilização dos combustíveis20. A informação 

foi obtida no Censo 2002 nas variáveis “Tampa do telhado” e “Paredes 

exteriores”, sendo analisado ao nível do quarteirão por meio da 

utilização integrada do software Redatam. Os valores foram 

classificados considerando a qualidade dos materiais de construção 

registrados. 

 
A tabela 3 a seguir, apresenta a integração das variáveis e a classificação 

qualitativa e quantitativa das mesmas na Avaliação Multicritérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 É considerado o estudo ‘Costo Energético, Cambio Climático y Hogares Vulnerables’, de Rodrigo 
Cerda and Luis Gonzales Carrasco, apresentado em ‘Climate Change and Sustainable Development 
in Chile: Evidence and Challenges’, Santiago do Chile 8 de Junho de 2017. 
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Tabela 3 - Distribuição de valores da Avaliação Multicriterio para a Comuna de 
Renca / Santiago de Chile 

 

    Fonte: Elaboração própria. 



91 

 

 

  

3.5 Integração no Sistema de Informação Geográfica 
 

Para que a análise tivesse o caráter territorial proposto pela pesquisa, a 

AMC foi integrada em um sistema de informação geográfica, usando a plataforma 

ArcGIS 10.5. O modelo na Figura 4 resume a integração das variáveis contidas na 

AMC no SIG. 

É necessário ter em consideração que a georreferenciação das 

informações sujeitas à análise, como indicado no caso de investigações referidas ao 

território, concedem coordenadas definidas para a camada de informação que 

permite posicionar os dados em um espaço específico. 

        Figura 4 - Modelo metodológico da análise de multicritério 

 

         Fonte: Elaboração própria. 
 

Como é a modelagem física de uma superfície por meio de um sistema de 

informação geográfica, que envolve a utilização de ferramentas de análise espacial 

por meio de que as consultas foram feitas sobre posições geográficas específicas, 

foi privilegiado o uso do modelo de dados de tipo raster. Para o tipo de análise 

proposto na pesquisa, este modelo tem certas vantagens sobre o modelo vetorial, 
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devido principalmente à rapidez na execução dos processos que envolvem 

multiplicidade de dados, além de sua compatibilidade com o modelo de dados usado 

para a representação de imagens de satélite ou modelos de terreno digital como 

aqueles que foram utilizados no desenvolvimento deste trabalho. As coberturas com 

informações utilizadas estão em formato vetorial, portanto eles foram transformados 

para raster e vice-versa, usando a ferramenta Conversion toolbox (ArcGis). 

Os resultados da análise foram expressos por dimensão e interseção 

entre eles, uma questão que representa a interação contínua entre as áreas de 

desenvolvimento sustentável (viável, suportável, sustentável). A expressão final foi 

representada em um mapeamento que contém categorias qualitativas, com seus 

respectivos valores de referência, tornando-se indicadores de desenvolvimento 

sustentável de cada espaço geográfico analisado. 

Cada uma das bases de dados das variáveis foi trabalhada de acordo 

com a tabela 3, integrando os valores correspondentes de padronização e 

reclassificação entre seus atributos. 

Na etapa seguinte, cada uma das coberturas, de acordo com seus 

respectivos pesos, foi integrada no SIG por meio da ferramenta WeightedSum 

(in_rasters), que sobrepõe vários rásteres multiplicando os valores de campo 

designados para cada raster de entrada pelo peso especificado e em seguida 

adicioná-los para criar um raster de saída. Uma vez que esta operação é aplicada, 

as camadas correspondentes a cada dimensão são obtidas e reclassificadas para 

integração, de acordo com os pesos indicados na tabela 4. 

 

    Tabela 4 - Resumo de Avaliação de Multicritério e pesos relativos 

 

     Fonte: Elaboração própria. 

DIMENSÕES VARIÁVEIS FATOR
PESO 

RELATIVO

PESO 

DIMENSÃO
TOTAL

Escolaridade Cursos aprovados 0,1
Idade Faixa etária 0,12

Densidade populacional Habitantes por quarteirão 0,13

Áreas verdes Área de influência 0,1
Combustível cozinha Classificação de qualidade 0,05

Materialidade parede Classificação de qualidade 0,1

Materialidade teto Classificação de qualidade 0,1

Nível socioeconômico Estratificação 0,3

1

AMBIENTAIS 0,35

SOCIAIS 0,35

ECONÔMICAS 0,3
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4 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNA DE RENCA, SANTIAGO DO CHILE 

4.1 Localização de Comuna de Renca 
 

A Comuna de Renca está inserida na zona urbana do setor noroeste da 

cidade de Santiago de Chile. De acordo com a descrição feita no Plano de 

Desenvolvimento Comunal (PLADECO) Renca Municipio (2008), a comuna é 

limitada ao sul pelo canal meio ou eixo central imaginário do Rio Mapocho; por norte 

o divisor de águas dos Cerros Ilhas Colorado, Renca e Lo Ruiz; O limite Leste 

corresponde à divisão com as comunas de Independencia e Conchalí; enquanto a 

oeste limita com a comuna de Pudahuel, A Comuna de Renca está localizada em 

coordenadas UTM N 6302617 L 341439 e tem uma superfície total de 

aproximadamente 22,8 Km². 

4.2 Características ambientais da comuna de Renca 
 

De um modo geral, há duas áreas de ocupação da terra, industrial e 

residencial. Setores industriais estão localizados principalmente no lado leste e oeste 

do distrito, em torno da área residencial que é claramente distribuída no centro do 

território. 

 

Cerca de 25% do território comunal é colinas, o mais representativo do 
Cerro Renca, onde 100 hectares de áreas verdes correspondem a 
propriedade do município e dos quais a grande maioria está em um estado 
de degradação aparente, com uma cobertura de árvores 0 - 10%. Apenas 
são vistas pastagens sazonais que fornecem alterações mínimas de cores 
durante o ano. (SANTIAGO CERROS ISLA, op.cit., 2013, tradução nossa). 

 

4.2.1 Características geológicas e geomorfológicas 
 

A superfície comunal está localizada no setor noroeste da chamada Bacia 

de Santiago, que corresponde a uma Peniplanície geológica do período Terciário 

formada por depósito aluviais do Rio Mapocho e cinzas vulcânicas, que é o resultado 

de um estado de evolução avançada do alívio do Vale de Santiago. Estima-se que 

durante o período quaternário e plioceno houve processos contínuos de vulcanismo, 

glaciações e grande escoamento aluvial, cuja sedimentação dá origem à atual Bacia 

de Santiago, que em termos gerais é definida como um plano sedimentar que atinge 
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um pouco mais de 3.000 km², em Renca Municipio (2008). A área tem um 

preenchimento composto de materiais de consolidação diversificada que são o 

produto de episódios geológicos e processos geomorfológicos que formaram o nível 

base dos rios Mapocho e Maipo, o que gerou antigos mantos Postholocenicos 

depositando materiais fluviais e torrenciais que finalmente estabelecem o nível de 

piso que pode ser encontrado atualmente na área, em Calderón (2012). 

 A área sul da bacia é coberta com material derivado de processos 

associados com a ação do rio Maipo, encontrando sedimentos heterogêneos de 

origem fluvial, glacial, flúvio-glacial, glaciar-vulcânico e torrencial. Por sua parte o 

centro da bacia, onde está localizado a área do Município de Renca, é colmado por 

depósitos do Rio Mapocho, principalmente por materiais torrenciais que 

correspondem a hidrocineritas misturado com canto, rolados e sub arredondado 

vulcânica. “A Comuna de Renca está localizada embaixo de um cone de dejeção 

regular e seus cerros limites são sistemas de encostas com influências exógenas do 

flanco passivo do vale (Araya Vergara, 1985), que compartilha com a sua vizinho 

municipio Quilicura” (CALDERÓN, 2012). 

Com relação à geomorfologia Renca é parte do conjunto de 52 comunas 

que conforma a cidade de Santiago, que está localizada em uma bacia ambiental 

semi fechada pela Cordilheira de los Andes, a Cordilheira de la Costa, o cordão de 

Chacabuco e o Angostura de Paine, que faz parte de uma das cinco áreas 

existentes no mundo que apresenta clima e vegetação do tipo mediterrânico 

(SANTIAGO CERROS ISLA, 2013, op.cit., tradução nossa). Os acidentes 

geográficos que podem ser vistos na Região Metropolitana são: Cordilheira de los 

Andes, a Depressão Intermediária e a Cordilheira de la Costa. 

 
A bacia de Santiago corresponde a uma depressão tectônica de 83 km de 
Norte a Sul por cerca de 38 km de largura média, emoldurada pelas 
cordilheiras dos Andes a Leste e da Costa a Oeste, pelo cordão transversal 
de Chacabuco ao Norte e Angostura ao Sul, com uma superfície de 3.185 
km². Os processos tectônicos que geraram o afundando, juntamente com os 
processos de erosão e sedimentação flúvio-glaciar-vulcânico, configuram o 
alívio atual da bacia hidrográfica, que por sua vez constitui o nível de base 
local do Rio Mapocho e o curso superior do rio Maipo (...) Alguns cerros ilha 
deixam emergir a rocha fundamental composta de granito (Thiele, R., 1980) 
(BRIGNARDELLO, GEORGUDIS, 1997, p.129, tradução nossa). 

 
Uma característica da geomorfologia de Renca é a presença do conjunto 

de Cerros de Renca, Colorado e Lo Ruiz, incluindo dois de menor tamanho 
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chamados A Cruz e As Perdizes. No entanto, dada a proximidade deste conjunto de 

colinas, o Renca é concebido como uma única unidade dentro da paisagem urbana 

predominante, uma característica que confere-lhe o nome de Cerros Ilhas 

(SANTIAGO CERROS ISLA, 2013, op.cit., tradução nossa). 

Em resumo, os dois acidentes geográficos identificáveis na comuna, são o 

Cerro de Renca na sua fronteira norte e o rio Mapocho na sua fronteira sul, 

separados entre eles por 1200 metros em média. A planície onde a área urbana está 

localizada corresponde à depressão intermediária da bacia de Santiago. 

4.2.2 Condições Climáticas e a Hidrográficas 
  

 A classificação climática da Comuna de Renca é inserida nas 

características climáticas da bacia de Santiago, uma vez que esta formação 

geomorfológica é descrita como um todo.  

   
Um dos aspectos geográficos fundamentais na origem dos climas da bacia 
de Santiago é o seu extraordinário encerramento. Realmente, a Cordilheira 
dos Andes pelo Leste, as inclinações da Manzano e Chacabuco pelo Norte. 
Cordilheira de la Costa pelo Ocidente e Angostura de Paine no Sul, 
compõem um perímetro de mais de 2.000 m de altura, que na prática 
permite um real clima bloqueado (ROMERO, VINAGRE, 1985, p.5, tradução 
nossa). 

 
Renca, como parte da bacia Mapocho localizada na área central do Chile, 

tem um clima mediterrânico ou continental, com uma estação seca prolongada que 

se estende por um período de sete a oito meses. De acordo com a descrição feita 

em PLADECO Renca (2008), a comuna apresenta um período de quatro a cinco 

meses com umidade, que de acordo com a classificação climatológicos de Köeppen 

corresponde à categoria Csb1. A precipitação atinge 320 mm por ano num período 

normal. Às vezes, esta precipitação média anual é ultrapassada, provocando chuvas 

torrenciais e inundações. “Há um centro de baixa pressão e uma unidade de 

recebimento de massa de ar, o produto do maior aquecimento diurno em 

comparação com a área mais austral, à noite, há uma concentração de névoas 

matinais (Romero, 1985)” (CALDERÓN, 2012, p.39, tradução nossa). Durante o 

período do inverno as temperaturas mínimas podem ser completamente baixas, 

porém esta circunstância muda durante o dia que se torna muito mais temperado. As 

temperaturas nos meses mais frios são inferiores a 18ºC e acima de 3ºC, embora os 
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últimos anos tenham sido caracterizados por frio extremo que atinge 0ºC. Durante o 

mês mais quente a temperatura sobe acima de 20ºC, embora no meio do período de 

verão (Dezembro, janeiro e fevereiro) as temperaturas podem ser superiores a 30ºC 

durante o dia, Calderón (2012).  

 
Em particular, as conotações locais devem ser consideradas no 
desenvolvimento de características topo climáticas, como a influência das 
colinas Renca sobre a incidência de raios solares. Esta influência traduz-se 
em exposições de encostas de Solana-Úmbria e considerações na 

influência dos ventos prevalecentes (RENCA MUNICIPIO, 2008). 
 

Para referir-se às características hidrográficas da Comuna de Renca, 

deve-se mencionar o fluxo de água de superfície principal da bacia de Santiago, o 

rio Maipo. A Hoya do rio Maipo tem uma extensão de 15.380 quilômetros quadrados 

e se origina no pé ocidental do vulcão com o mesmo nome. Seu regime de 

alimentação é misto, quer dizer, alimentado por precipitações e descongelamentos 

nas temporadas de inverno e primavera, respectivamente.  

   
Na bacia de Santiago (o río Maipo) recebe pelo Norte o rio Mapocho, seu 
afluente principal; este rio drena a parte Norte da bacia que atravessa a 
cidade de Santiago. No curso inferior, os seus afluentes são o Estero 
Puangue, de origem andino costeiro e regime pluviais, pelo que a sua 
contribuição da água o produzi no inverno 21  (BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO NACIONAL DE CHILE - BCN, 2018, tradução nossa). 
 

O rio Mapocho é o limite comunal de Renca ao sul. Seu regime é de 

origem pluvio-nival e nasce no setor andino de Santiago chamado cerro El Plomo, da 

união dos seus afluentes os rios San Francisco y Molina (NIEMEYER, 1982, p.6, 

tradução nossa). O rio Mapocho estende-se por aproximadamente 110 km e flui de 

Leste a Oeste, tem uma superfície de bacia de 4.230 km², fluindo a partir de uma 

altura de 1.159 msnm (metros acima do nível do mar) até a união com o rio Maipo 

em 252 msnm, (KATZ, REID, ANDRADE, 2009, p.56, tradução nossa). 

   
O rio Mapocho estende os fluxos do fundo da bacia até a cordilheira andina, 
através de seus afluentes, os rios Molina e San Francisco e Estero Arrayán. 
No entanto, pelas mesmas drenagens, é possível a descida das 
características andinas para a planície. Águas abaixo, o rio Mapocho 
estende-se e recebe contribuições dos esteiros Lampa e Colina (ROMERO, 
VINAGRE, 1985, p.5, tradução nossa). 

  

Em seu trecho final, o rio Mapocho desemboca como afluente do rio 

                                                 
21 Disponível em: https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region13/hidrografia.htm. Acesso em: 6 fev. 2018. 
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Maipo na localidade de El Monte, depois de atravessar a cidade de Santiago. 

Finalmente, após uma viagem de 250 quilômetros, as águas do Maipo fluem para o 

Oceano Pacífico no setor de Llolleo, cidade de San Antonio, aproximadamente 70 

quilômetros ao sul da cidade de Valparaíso, Biblioteca del Congreso Nacional 

(2010).  

4.2.3 Solos e Vegetação 
 

Em Renca, a textura mais representativa pertence a solo franco argiloso, 

com alta presença de limo. A pedogênese da bacia, de acordo com a descrição e 

análise de Brignardello e Georgudis (1997), permite a identificação dos seguintes 

tipos de solos: 

Entisoles, subordem fluvents; corresponde aos de maior expressão na 

área referente à bacia de Santiago. Cobrem aproximadamente 52,9% da superfície, 

correspondendo aos solos incipientes, com uma espessura de menos de 120 cm, pH 

neutro de 7,3 na média, marrom cinzento, com uma textura moderada leve de 

estrutura em bloco. Estes estão localizados em posição morfológica de cones de 

dejeção, recentes terraços fluviais e em planos. Ao norte do Rio Mapocho, onde a 

área de estudo está localizada especificamente, é a presença de solos derivados do 

tipo vitrofluvents. Na rocha fundamental dos Cerros Ilhas, como a unidade Renca, 

são encontrados solos do tipo haplortents de caráter incipiente (Lithosols). 

Inceptisoles, são solos mais evoluídos que frequentemente correspondem 

a entisols mais desenvolvidos, entre os quais estão os ocrepts que correspondem 

aproximadamente a 25,3% da bacia de Santiago. Eles “têm um incipiente horizonte 

iluvial e um perfil tipo A (B)/C com uma espessura entre 90 e 150 cm, cinzento 

escuro a cinzento acastanhado e texturas francas para moderadamente leve ou 

pesado” (BRIGNARDELLO, GEORGUDIS, 1997, p.131, tradução nossa). Estes 

solos estão localizados a noroeste, oeste e sul da bacia, portanto, eles cobrem uma 

parte importante da área ocupada pela comuna. 

Quanto à capacidade de uso destes solos têm boa qualidade para o 

desenvolvimento de culturas, caracterizado por ter uma boa produtividade, Calderón 

(2012). Em relação às limitações de usos, uma descrição geral de acordo com 

Brignardello e Georgudis (1997), estes são menores e têm a ver com áreas de 
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encostas localizadas nas bordas dos cerros ilhas, bem como aqueles lugares muito 

perto da margem do rio. A adequação agrícola dos solos desta zona foi diminuída 

pelo crescimento urbano, principalmente pela geração de zonas industriais a oeste 

dos limites comunais. 

A vegetação nativa da Região Metropolitana é “conhecida como floresta 

sclerophyllous, composta de árvores e arbustos resistentes, entre os quais estão 

Peumo, Quillay e Maitén” 22  (CONAF, 2018). A urbanização de Santiago, seu 

crescimento exponencial e a intensa intervenção das áreas naturais afetou a 

vegetação endêmica. Atualmente no cerro de Renca, área natural de maior extensão 

na comuna, predominam espécies de árvores introduzidas, principalmente eucalipto. 

Uma espécie natural predominante no momento da conquista deu origem ao nome 

da comuna, Hipochoeris Grandidentata Phillipi, de folhas irregulares, carnudas e 

espinhosas que ficaram presas ao chão. Atualmente a espécie tem pouca presença 

na área, produto da exploração e erosão das terras. 

Outras espécies vegetais foram claramente reconhecidas no setor Renca,  

 
Nos lugares onde o vento sopra com violência singular, cresce em forma 
atrofiado Porlieria chilensis, conhecido com o nome de Huayacán ou Palo 
Santo, muito comum nas colinas de Renca (...) Em sítios rochosos, como os 
cumes das colinas de Renca, San Cristóbal,- Arrayán e Cajón del Maipo, 
encontramos associações do género Puya, conhecido como o nome 
vernáculo de chagual ou cardón, anexado a Centaurea Chilensis ou flor do 
mineiro e Trichocereus Chilensis, el Quisco de nossa região (NAVAS, 1973, 
p.23, tradução nossa). 
 

4.3 Características sociais da comuna de Renca 
 

 Renca é uma das antigas comunas do Gran Santiago e sua estrutura 

social foi formada em estreita relação com a evolução da cidade capital. De acordo 

com o relato histórico publicado pelo município em seu site, Renca Municipio (2018), 

durante o tempo da conquista espanhola e por um longo período, as terras de Renca 

foram disputadas por espanhóis e picunches (pessoas nativas cujo nome traduzido 

do mapudungún significa Povo do Norte). Naquela época as terras eram governadas 

pelo Cacique Quilacanta, que junto com seu povo era um dos principais opositores 

dos propósitos do conquistador Pedro de Valdivia, fazendo parte das tropas que em 

                                                 
22  Disponível em: http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/region-metropolitana/. Acesso em: 14 mar. 
2018. 
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11 de setembro de 1541 destruiu a nascente Cidade de Santiago. Quando foi 

fundada como uma comuna no ano de 1895, a então chamada Villa de Renca foram 

registrados um total de 2.451 habitantes. Nos seguintes anos foi experimentado um 

rápido crescimento produto da influência da capital em questões como a conexão 

ferroviária que tinha estações na comuna. 

 
Para 1930 el rol de avalúo registraba 1.603 propiedades de las cuales 1.474 
eran urbanas y sólo 129 rurales. En treinta años se había producido un 
cambio notable en la fisonomía comunal. En cuanto a su población ésta se 
elevaba a 11.507 habitantes, cinco veces más, de lo que tenía al crearse la 
comuna23 (RENCA MUNICIPIO, 2018) 
 

 Durante aqueles anos uma grande parte da população desenvolveu a 

agricultura que abastecia a demanda local e da crescente cidade de Santiago. Suas 

terras férteis favoráveis para o desenvolvimento agrícola permitiam o cultivo de todo 

o tipo de vegetais, legumes e frutas, além de uma importante produção de vinho, 

que foi gerada principalmente em três grandes vinhedos da comuna. O crescimento 

subsequente de Santiago, que incluía importantes obras como a canalização do Rio 

Mapocho, subtraiu a terra arável, influenciando as formas de vida e moldando a 

estrutura social dos residentes. No entanto, a comuna manteve uma importante 

produção agrícola até aproximadamente o período entre os anos 1980 e 1990. Após 

este período foi muito mais evidente a urbanização de grandes extensões a oeste da 

comuna, juntamente com a diminuição das terras aráveis e a chegada de um 

número significativo de habitantes de outros setores de Santiago, Renca Municipio 

(2018). 

 Em comparação com o nível regional, a estrutura social da comuna 

apresenta atualmente a prevalência de habitantes qualificados nos estratos 

socioeconômicos médio e baixo. A ocupação do território é, principalmente, 

residencial e, embora haja presença industrial, isso não absorve a força de trabalho 

disponível ao nível comunal, o que gera um elevado dinamismo e interação dos 

moradores de Renca com outros polos produtivos e de serviços em nível regional. 

De acordo com antecedentes compilados em Renca Municipio (2008), 

produto de um processo acelerado de expansão urbana, a população da Comuna de 

Renca apresenta um importante crescimento nas últimas décadas. Entre o ano 2002 

                                                 
23 Disponível em: http://www.renca.cl/nuestra-historia/. Acesso em: 16 mai 2018. 
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e 2008 aumentou em aproximadamente 5,6%, uma tendência que poderia ser 

mantida devido à disponibilidade de terra para a construção de habitação e 

expansão urbana. 

4.3.1 Caracterização da população comunal 
 

 A seguir são apresentadas algumas características da população da 

comuna de Renca ligadas, principalmente, aos fatores considerados na análise da 

dimensão social. A população total da comuna de acordo com o censo 201724 é de 

147.151 habitantes, com uma densidade populacional de 6.194,44 habitantes / km². 

De acordo com o censo 2002, a população total estimada foi 133.518 habitantes. As 

duas estimativas populacionais são relatadas, uma vez que no momento do 

desenvolvimento desta pesquisa as informações em vigor correspondem ao censo 

2002 (INE CHILE, 2003). 

 

4.3.1.1 Distribuição etária 
 

Em relação às características etárias da população isto é apresentado em 

três grupos etários principais, os quais são oficialmente utilizados para estudos e 

sondagens, e, portanto, serviu como um quadro de referência para a análise dos 

dados considerados nessa pesquisa. A este respeito, um aspecto considerado foi a 

idade da população em idade de trabalho, que é definido por país com base na sua 

realidade e considerando as recomendações de organismos internacionais como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Para o caso do Chile são consideradas 

nessa categoria o povo de 15 anos u mais25. Para o caso do censo 2002 em nível 

nacional estabelece-se que, 

 

Para a análise da composição ou estrutura por idade, a população pode ser 
agrupada de várias maneiras. Nesta oportunidade as pessoas jovens são 
consideradas entre (0-14); Adultos (15-59) e adultos mais velhos (60 anos 
ou mais). Os dados do Censo 2002 ratificam uma queda percentual de 
crianças com menos de quinze anos versus um aumento em adultos mais 
velhos. Os primeiros representam 25,7% e aqueles de 60 anos ou mais 
11,4% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS INE CHILE, 2003, p.12, 
tradução nossa) 

 

                                                 
24 Disponível em: https://www.censo2017.cl/. Acesso em: 10 jul. 2018. 
25  Referência, conforme indicado pelo Ministério do Desenvolvimento Social do Chile 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_trabajo.php. Acesso em: 20 jul. 
2018. 
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Em termos gerais a estrutura etária da comuna segue a tendência dos 

indicadores de nível nacional, embora a percentagem de adultos mais velhos seja 

ligeiramente inferior em relação à percentagem nacional. 

 

          Tabela 5 – População comunal por grupos etários segundo censo 2002 

CENSO 2002  - Comuna de Renca 

 
População Porcentagem 

Menos de 15 anos 35.125 26,30 

Entre 15-59 85.928 64,35 

60 anos ou mais 12.465 9,33 

População total 133.518 100 

            Fonte: Síntese dos resultados censo populacional e habitacional INE –Chile (2003). 

  

É necessário esclarecer que a população total indicada na tabela 5, 

apresenta um ligeiro aumento em relação à população total que contém as bases de 

dados, questão que é devido aos ajustes e correções que são feitas no ano seguinte 

a entrega da informação oficial. 

4.3.1.2 Índice de dependência e idosos 
 

O indicador de dependência 26  deriva da composição por idade da 

população e foi calculado pela soma das crianças com idade inferior a 15 anos e os 

mais velhos que 64 anos, dividido pela população com idades entre 15 e 64 anos, 

multiplicado por 100. A relação é uma medida indireta do número de pessoas 

consideradas economicamente dependentes. 

O índice de idosos é uma medida demográfica do envelhecimento e 

representa o número de adultos mais velhos (65 ou mais anos) por cem crianças (0 

a 14 anos). Os indicadores são apresentados na tabela 6. 

 

 

 

 

                                                 
26 Referência,http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Glosario#.C3.8Dndice_de_adultos_may
ores. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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Tabela 6 – Índice de dependência demográfica                     
segundo censo 2002 

ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DEMOGRÁFICA 

Percentagem 2002 

48,28 

 

ÍNDICE IDOSO 

Percentagem 2002 

23,77 

Fonte: Síntese dos resultados censo populacional e habitacional 

INE – Chile (2003). 

4.3.1.3 População em pobreza 
 

A medição é efetuada por meio do levantamento da caracterização 

socioeconômica nacional, CASEN, é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social do Chile, com o objetivo de ter informações que permitam: 

 Saber periodicamente a situação das famílias e da população, especialmente 

na situação da pobreza e dos grupos definidos como prioridades pela política 

social, em relação à demografia, educação, saúde, habitação, trabalho e 

renda. Em particular, para estimar a magnitude da pobreza e a distribuição de 

renda. 

 Avaliar o impacto da política social: estimar a cobertura, segmentação e 

distribuição de despesas fiscais de grandes programas sociais de alcance 

nacional entre as famílias, de acordo com o seu nível de rendimento, para 

avaliar o impacto desta despesa no rendimento doméstico e distribuição das 

famílias. 

Sondagem CASEN é projetado para ser representativo em níveis 

nacional, regional, por área de residência (urbana e rural), e em comunas que, 

juntos, se concentram 80% ou mais das casas de cada região. Sua aplicação é 

bianual. Os dados sobre pobreza segundo sondagem CASEN 2015 constam na 

tabela 7. 
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Tabela 7 – Indicadores de pobreza da Comuna de Renca de acordo com   
sondagem CASEN 2015 

Município Renca Pobreza  
de renda 

Pobreza  
Multidimensional 

Número de pessoas 10.671 31.191 

Percentagem da 
população (%) 

8,5 26,2 

         Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, resultados sondagem CASEN (2015). 

  

 A estimativa da pobreza aumenta significativamente quando se 

considera uma medida multidimensional. Estimar a pobreza incorporando fatores 

além da renda, coloca em evidência as deficiências e privações sofridas pelas 

famílias em diferentes dimensões do bem-estar. O fato de que aspectos como o 

estado de habitação, escolaridade, aposentadoria, entre outros, estão aumentando o 

número de habitantes na situação da pobreza, envolve entre outras coisas, uma 

revisão das políticas sociais setoriais e seus impactos reais. A incorporação dessas 

dimensões influencia e adquire importância significativa em estudos integrados, 

como os apresentados no ponto 4.5. 

 

4.3.2 Indicadores educacionais 
 

A seguir estão alguns antecedentes municipais, principalmente ligados 

aos anos de estudo médio e tipo de administração de estabelecimentos 

educacionais. 

4.3.2.1 Anos de estudo médio 
 

O ano 2003 foram estabelecidos a obrigatoriedade e a gratuidade do 

ensino secundário (4º ano do ensino médio), por meio da Lei Nº 19.876. 

 
Educação básica e ensino médio são obrigatórias, e o estado deve financiar 
um sistema livre para este fim, para garantir o acesso a eles por toda a 
população. No caso do ensino secundário, este sistema, em conformidade 
com a lei, será prorrogado para 21 anos de idade (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN - REPÚBLICA DE CHILE, 2003, P.1, tradução nossa) 
 

 A tabela 8 apresenta os anos médios de educação dos habitantes da 

Comuna de Renca. Considerando o estabelecido pela legislação chilena o ensino 
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obrigatório até o 4º ano secundário, que corresponde a 12 anos de estudo mínimo, o 

número médio de anos de educação dos habitantes da comuna está abaixo do que 

está legalmente estabelecido. Mais do que pensar na obrigação da lei, pode ser 

interpretado que há um grupo que é privado da oportunidade de fortalecer suas 

capacidades e precisa de acesso prioritário ao nivelamento de ensino.   

Além disso, são apresentadas as percentagens de população com graus 

técnicos e universitários, cujo percentagem é muito baixo em nível comunal e por 

causa da realidade da educação técnica profissional chilena, pode-se considerar que 

este grupo tem alta vulnerabilidade, mesmo que pudesse ser um potencial para o 

desenvolvimento. “No ensino médio técnico profissional, há 380.000 alunos em mais 

de 900 liceus em todo o Chile, sendo o setor mais vulnerável e negligenciado da 

educação escolar” (EDUCACIÓN 2020, 2013, p.15, tradução nossa). 

 

         Tabela 8 - Média de estudos na Comuna de Renca (Censo 2002) 

Indicador Valor Unidade 

Anos médios de estudo 9,12 Anos 

Percentagem de habitantes com um grau técnico 4,36 % 

Percentagem de habitantes com um diploma universitário 3,45 % 

           Fonte: Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Chile, www.observatoriourbano.cl (2018). 

 
É indiscutível a importância da educação para o desenvolvimento de uma 

sociedade. Privar os cidadãos desse direito significa tirar a oportunidade de que 

participem ativamente no processo de desenvolvimento e reduzir a chance de 

sucesso de outras políticas setoriais que concedem sustentabilidade a longo prazo. 

 

4.3.2.2 Estabelecimentos de ensino fundamental e médio 
 

 A tabela 9 apresenta os tipos de estabelecimentos educacionais que 

fornecem educação escolar nas comunas do país, cuja diferença reside no tipo de 

administração (pública, privada ou mista). Os dados servem para comparar a 

realidade comunal com a região e o país. 
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Tabela 9 - Estabelecimentos educacionais segundo administração, Comuna de   
Renca, Região Metropolitana de Santiago 

Estabelecimentos 

Comuna de 
Renca 

Região 
Metropolitana 

País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporação Municipal (Privado sem fins 
lucrativos - misto) 

17 15 445 434 1.131 1.106 

Administração Municipal de educação 
(Público) 

0 0 290 288 4.383 4.225 

Particular 
Subsidiado (misto) 

41 43 1.991 2.046 5.965 6.065 

Particular Pagado (privado) 0 0 304 288 625 595 

Corporação de 
administração delegada (privado – misto) 

1 1 33 33 70 70 

Total 59 59 3.063 3.089 12.174 12.061 

  Fonte: Base de estabelecimentos educacionais, Ministerio de Educación – Chile MINEDUC (2018). 

 

Uma das variáveis interessantes é a ausência de estabelecimentos 

privados. Isso pode ser explicado pela caracterização socioeconômica da comuna, 

que por pertencer ao estrato médio e baixo, não há grupo de interesse para o 

investidor privado. A maioria dos estabelecimentos são subsidiados pelo Estado e 

uma segunda maioria pertence a corporações sem fins lucrativos, uma modalidade 

pela qual muitos municípios do País administram o campo educacional. Desde há 

alguns anos a existência de um sistema educacional misto é fortemente 

questionada, porque limita o livre acesso a certos estabelecimentos devido à 

condição socioeconômica. O lucro na educação não deve existir considerando a 

obrigação da Lei e o direito do povo. A informação na tabela mostra o oposto, 

deixando em evidência a privação de optar por alternativas educacionais dentro da 

comuna. Este não é um olhar depreciativo para a educação pública, o que é exposto 

é a falta de equidade existente em questões sensíveis como o acesso à educação. 

Na perspectiva de Educación 2020 (2013), uma reconhecida organização da 

sociedade civil que trabalha para garantir uma educação de qualidade, equitativa e 

inclusiva para as crianças e jovens no Chile, um dos princípios básicos que deve ser 

considerada com vista a um projeto nacional de educação de qualidade é, 

 
Nosso país tem um sistema educacional misto, onde coexistem as escolas 
públicas, subsidiadas e privadas. O estado tem o dever de estabelecer um 
quadro regulatório que garanta o direito de cada família escolher um projeto 
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educacional para seus filhos –independente do seu status socioeconômico– 
garantindo sua qualidade e salvaguardando que eles estejam de acordo 
com os objetivos e Programas que o país definiu (EDUCACIÓN 2020, 2013, 
p.5, tradução nossa). 
 

4.4 Características econômicas da comuna de Renca 
 

A seguir são informados, em termos gerais, alguns antecedentes 

relacionados com características econômicas dos habitantes da comuna, além de 

antecedentes de atividade econômica da área de estudo. 

4.4.1 Características econômicas dos habitantes da comuna de Renca 
 

 Para fazer uma breve caraterização com aspectos relevantes das 

pessoas que vivem na área de estudo, apresentam-se as tabelas 10 e 11, que 

contêm informações de renda média por habitação e pessoa (per capita). 

 

Tabela 10 - Rendimento monetário médio mensal por habitação na Comuna de 
Renca ano 2015 

Rendimento monetário médio mensal por habitação 
(em pesos chilenos)27 

Comuna de Renca 
(Nível médio - baixo) 

Comuna Las Condes 
(Nível Alto) 

Região Metropolitana 
de Santiago 

677.747 2.918.799 1.084.765 

     Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, CASEN (2015).  

  

 A população da comuna está localizada em estrato socioeconômico 

médio-baixo, o que pode ser notado em relação à informação na tabela 8, onde a 

renda média mensal é comparada a uma comuna de estrato alto como Las Condes28 

e à média regional de Santiago. Em comparação com a renda da comuna de Las 

Condes a renda média de Renca atinge 23,22%. Em comparação com o nível 

regional, a renda média de Renca chega ao 62,47% do percebido em média em 

                                                 
27 No momento da escrita da tabela a relação monetária é: R$1 real brasileiro (BRL) = $170 pesos 
chilenos (CLP). Fonte: https://www.valor-dolar.cl/valor-real-brasil. Acesso em: 01 ago. 2018. 
28 Tabela 16 – ‘Classificação de comunas de acordo com seu índice de prioridade social 2015’, 
contem informação que permite observar a relação segundo caraterísticas socioeconômicas y nível 
de prioridade social. 
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nível regional. Considera-se que o rendimento monetário médio mensal é o 

rendimento de uma ou mais pessoas, incluindo a renda auto percebida e os 

subsídios monetários (se houver).  

 

Tabela 11 - Rendimento monetário médio mensal per capita por habitação na 
Comuna de Renca ano 2015 

Rendimento monetário médio per capita mensal da habitação 
(em pesos chilenos) 

Comuna de Renca 
(Nível médio - baixo) 

Comuna Las Condes 
(Nível Alto) 

Região Metropolitana 
de Santiago 

203.002 1.107.947 383.082 

    Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, CASEN (2015).  

 

 Da tabela 11 pode-se deduzir que o nível socioeconômico da comuna 

de Renca corresponde ao estrato médio-baixo. Isso é ratificado se comparar a renda 

per capita média com a renda mensal mínima estabelecida no Chile, que é de 

$276.000 29  (CLP), aproximadamente R$1.624,00 reais (BRL). Para esta última 

comparação monetária, é necessário considerar que o custo de vida em Santiago de 

Chile é o segundo mais caro na América do Sul30. Com uma renda per capita abaixo 

da renda mínima mensal, as pessoas têm dificuldade em atender as necessidades 

básicas, privando-se de alguns benefícios ou adquirindo-as por meio do 

endividamento. 

 Em relação aos rendimentos recebidos pelos grupos vulneráveis da 

comuna, há um indicador da mesma fonte do Ministério do Desenvolvimento Social, 

obtido a partir da aplicação do Sondagem da Caracterização Socioeconômica 

Nacional 2015 (Encuesta CASEN no espanhol), que estima que existe 14% de 

domicílios com idosos que não percebem nenhum tipo de previdência. Em nível 

regional, este indicador é de 9,72% e a nível pais de 9,8%. Estas percentagens 

correspondem às famílias com carências, onde pelo menos um dos seus membros 

                                                 
29 Fonte: Dirección del Trabajo – Gobierno de Chile, publicado em http://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-
article-60141.html. Acesso em: 01 ago. 2018. 
30  Informações obtidas a partir do estudo da Mercer Company, publicada em 
https://www.latam.mercer.com/newsroom/ranking-costo-de-vida-2018.html#.Acesso em: 01 ago. 2018. 
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em idade de aposentadoria (mulheres de 60 anos ou mais e homens de 65 ou mais) 

não percebe uma pensão e não recebe outros rendimentos. 

 O precedente é parte da realidade nacional da desigualdade na 

distribuição da riqueza no nível comunal e para fins de pesquisa, um ponto 

incorporado no fator etário da população. 

 Em termos de desemprego comunal, de acordo com a mesma 

sondagem CASEN 2015, este chegou a 9,2% de famílias com pessoas de 18 anos 

de idade ou mais velhos que não estão ocupados, porcentagem quase similar à 

Região Metropolitana e ao nível do País, que chegarem a 9,6 e 9,3% 

respetivamente. 

 

4.4.2 Tamanho das empresas presentes no município 
 

Na tabela 12 há informação sobre o número de empresas e trabalhadores 

dependentes de acordo com o tamanho e categoria econômica. As tabelas são 

compiladas das informações do Serviço de Imposto Interno (SII) para os anos 2013-

2014-2015. 

 

Tabela 12 - Empresas na Comuna de Renca de acordo com o tamanho e 
quantidade de trabalhadores por categoria, período 2013 - 2015 

Tamanho de 
empresa 

Número de empresas de 
acordo com o ano 

Trabalhadores por categoria 
por ano 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Grande 129 140 149 80.089 81.258 81.150 

Médio 170 166 165 8.478 8.305 8.458 

Micro 3.330 3.468 3.542 1.475 1.946 3.528 

Pequeno 736 786 823 6.882 6.662 7.437 

Sem vendas 457 477 493 2.221 2.298 382 

Total 4.822 5.037 5.172 99.145 100.469 100.955 

          Fonte: Servicio de Impuestos Internos (SII) – Chile (2018). 

 

 Embora a maioria do número de empresas presentes na comuna 

experimente um crescimento equilibrado ao longo dos anos, a exceção apresenta-lo 

a empresa médio que experimenta um ligeiro baixo no ano 2015. As grandes 

empresas são mantidas no tempo e até mesmo baixa na quantidade. 
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Territorialmente, isto poderia ser explicado pela ausência de zonas industriais que 

geralmente abrigam as grandes companhias. Como explicado na caracterização 

geral, Renca tem dois setores industriais nos limites leste e oeste, que ocupam 

quase toda a terra disponível para esses fins e não há grandes setores de expansão 

industrial, por isso, é muito provável que os números permanecem na categoria de 

grandes empresas. A presença de grandes empresas na comuna, que absorvem o 

maior número de trabalhadores, é muito pequena em relação ao nível regional que 

atinge 9.867, segundo a mesma sondagem. 

Em relação ao número de trabalhadores por categoria é notável o 

crescimento experimentado entre os anos 2014-2015. No entanto, pode também ver-

se que o número de empresas em relação aos números de trabalhadores 

dependentes informados, indica que predomina a modalidade individual nessa 

categoria, onde a maioria delas é independente. Isto é demonstrado pela mais 

recente sondagem de microempresa EME 2017 (Encuesta Nacional de 

Microempresa no espanhol) do INE Chile (2017), onde em nível nacional “Do 

número total de microempresários, 67,9% trabalha por conta própria sem ajudantes 

ou parceiros, 17,0% trabalham como empregador e 15,1% fazem o trabalho por 

conta própria com pelo menos um assistente ou parceiro” (Instituto Nacional de 

Estadísticas INE Chile, 2017, p.24, tradução nossa). Um ponto importante que 

também expõe este levantamento é que a realidade em nível nacional mostra que a 

maioria dos microempresários têm níveis de educação básicos e médios, realidade 

muito presente entre os habitantes da comuna, portanto, há um público-alvo 

importante onde promover essa modalidade de atividade econômica. Segundo 

sondagem EME do INE Chile (2017), a maioria das pessoas microempresários tem 

nível educacional básico (fundamental) atingindo esse grupo 28,4%, com ensino 

médio 43,1% e uma pequena percentagem possui ensino superior completo 

atingindo 14,4%. Quanto à relação de idade, 49,1% dos microempresários têm entre 

45 e 64 anos, em tanto 18,6% têm entre 35 e 44 anos, e apenas 16,8% têm mais de 

65 anos. A Figura 5 representa detalhes do comentário. 
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Figura 5 – Microempresários do Chile de acordo com a faixa etária e nível 
educacional, ano 2017 

 
     Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas INE Chile, Encuesta EME (2017). 

 

4.4.3 Atividade econômica das empresas presentes no município 
 

A tabela 13 expõe um resumo das diferentes atividades econômicas 

presentes na Comuna de Renca e o número de trabalhadores que cada um absorve. 

É necessário esclarecer que esta classificação não define especificamente o perfil 

produtivo dos habitantes da comuna, porque muitas pessoas trabalham em outros 

municípios ou cidades. Em termos gerais, esta tabela é útil para apresentar o perfil 

produtivo das empresas localizadas no município, que finalmente tributaram 

impostos para ele. 

Os tipos de atividade econômica das empresas presentes na comuna 

para o período 2013-2015, apresentem diferenças ou variações mínimas entre os 

anos, com exceção de itens como construção e atividade imobiliária que são mais 

dinâmicos. Na comuna eles alcançaram uma atividade maior devido à construção de 

grandes centros residenciais no setor ocidental. Embora seja dinâmico o número de 
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empresas nestas áreas, não é tão significativo o número de trabalhadores 

associados a eles, que ainda experimenta um declínio em ambos os casos durante o 

ano 2015 em comparação com o ano 2013. 

Tabela 13 - Empresas da Comuna de Renca de acordo com a atividade econômica e 
número de trabalhadores, anos 2013-2014-2015 

Atividade econômica Número de empresas Trabalhadores 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Agricultura, pecuária, caça e silvicultura 58 53 52 552 530 540 

Pesca 0 0 0 0 0 0 

Mineração e pedreiras 6 6 6 36 31 33 

Indústrias de manufatura não metálico 317 333 331 37.683 37.913 37.285 

Indústrias de manufatura metálico 277 308 302 5.339 6.030 5.247 

Fornecimento de eletricidade, gás e água 10 10 10 234 246 151 

Construção 447 492 524 11.859 9.110 10.594 

Venda por atacado e varejo, peças, 
veículos, automóvel, bens domésticos 

2110 2146 2106 18.109 19.280 21.167 

Hotéis e restaurantes 138 159 171 328 398 432 

Transporte, armazenamento e 
comunicações 

728 765 791 5.217 6.276 6.739 

Intermediação financeira 141 146 138 2.390 2.187 1.337 

Atividades imobiliárias, empresariais e de 
aluguel 

362 386 424 14.091 14.913 13.897 

Administração Público e defesa, planos de 
segurança social afiliação obrigatória 

1 1 2 221 182 174 

Ensino 53 52 55 2.933 3.208 3.190 

Saúde e serviços sociais 17 20 27 37 28 40 

Outras atividades, serviços comunitárias, 
sociais e pessoais 

148 151 222 107 125 120 

Conselho de administração de edifícios e 
condomínios 

1 1 2 8 11 9 

Organizações e órgãos extra territoriais 0 0 0 0 0 0 

Nenhuma informação 8 8 9 1 1 0 

Total 4.822 5.037 5.172 99.145 100.469 100.955 

   Fonte: Servicio de Impuestos Internos SII – Chile (2018). 
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 A área que concentra o maior número de trabalhadores é a indústria de 

manufatura não-metálica, que na média dos três anos observados atinge 37,55% da 

força de trabalho total das empresas presentes na comuna. O item de vendas é o 

segundo maior em relação ao número de trabalhadores, atingindo uma média de 

19,46% do total declarado ao nível comunal. Ambos os itens concentram em média 

mais de metade do número de trabalhadores das empresas da comuna, atingindo 

uma média de 57,1% do total. A seguir estão os setores imobiliários e de construção, 

com 14,27% e 10,5% do número total de trabalhadores declarados respectivamente. 

 Em suma, os quatro itens anteriormente mencionados são os mais 

relevantes em termos de número de empresas e trabalhadores associados, 

atingindo uma média de 81,78% do total de trabalhadores contratados por empresas 

da comuna, que em média seria aproximadamente 81.935 pessoas empregadas por 

ano. 

 A atividade agrícola apresenta um pequeno número de empresas e 

trabalhadores, atingindo no seu melhor ano (2013) uma percentagem de 0,55% dos 

trabalhadores do total declarado para a comuna nesse ano. 

 Outros itens como o setor de mineração, construção e administração 

de condomínios, saúde e serviços sociais, são o menor impacto em termos do 

número de empresas e pessoas empregadas. Juntos, chegaram a um número de 82 

pessoas contratadas no ano de 2015, o que significa uma escassa de 0,081% do 

total comunal. 

 Em termos gerais, a comuna apresenta uma vocação empreendedora 

associada aos setores de manufatura e vendas, com a presença de grandes 

empresas localizadas nos polos industriais leste e oeste. Devido ao seu estágio de 

crescimento urbano-residencial, os setores imobiliários e de construção têm sido 

posicionados com alta presença nos últimos anos. 

 Outros itens como serviços gerais, administração financeira, 

administração pública, saúde e educação; estão associadas a pequenas plataformas 

de atenção, município ou centros de formação, que não são significativos em nível 

regional, desde que Santiago Centro, que está a uma curta distância e outros pontos 

da capital, concentram espaços e plataformas maiores onde essas atividades são 

executadas. 
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O item que fornece serviços de base como a eletricidade concentrado em 

uma geração termoelétrica, data do ano 1962, de acordo com informações da 

empresa que atualmente o gerencia31. 

 A categoria hotéis e restaurante tem muito mais representação no 

último ano, uma vez que a comuna não tem uma vocação de serviços turísticos 

associados a algum recurso natural ou paisagismo em particular. Neste sentido, o 

projeto Parque Metropolitano Cerros de Renca32, que promove fortemente a atual 

administração municipal, pode se transformar em um polo de desenvolvimento 

turístico principal para a comuna. 

 

4.4.4 Exploração agrícola no município 
 

Quanto à exploração agrícola atual, ela diminuiu consideravelmente em 

relação há 10 ou 20 anos. Renca tem uma história camponesa que vem dos tempos 

da colônia, porque suas terras são reconhecidas como férteis como a grande maioria 

do vale de Santiago. Isso levou o setor a ser transformado em um pólo de 

abastecimento da cidade de Santiago, um assunto que tem diminuído 

consideravelmente, até quase desaparecer. Influenciado e absorvido pelo crescente 

processo de urbanização do Gran Santiago, Renca está perdendo sua vocação 

agrícola com a passagem do tempo. 

Dessa forma, a exploração agrícola é devida a pequenos produtores, com 

baixos níveis tecnológicos e com uma atividade que persiste como uma questão 

geracional que resiste ao desaparecimento.  

Em relação à área destinada à exploração agrícola, esta atinge um 

escasso 0,079% do total regional, de acordo com o último censo agrícola 2007, cuja 

influência é muito pequena em comparação com a superfície produtiva em nível 

regional e nacional. Esta realidade também pode ser observada no pequeno número 

de empresas e trabalhadores ligados à atividade agrícola na comuna, o que foi 

exposto no ponto anterior. 

 

                                                 
31 Referência obtida em: http://www.aesgener.cl/Lists/Centrales/DispForm.aspx?ID=7. Acesso em: 01 
ago.2018. 
32  Informações disponíveis em: http://www.renca.cl/parque-metropolitano-cerros-de-renca/. Acesso 
em: 01 ago. 2018. 
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A tabela 14 apresenta a área agrícola municipal em relação às extensões 

regionais e nacionais, nota-se que sua pequena influência é evidente.  

 

Tabela 14 – Áreas reservadas a agricultura e floresta em Comuna de Renca,  
ano 2007 (em hectares) 

Tipo de 
explorações 

Município 2007 Região 2007 País 2007 

Área agrícola 898,02 1.136.259,97 29.781.690,81 

Área florestal 0 166.159,18 6.657.842,37 

Área total (ha) 898,02 1.302.419,15 36.439.533,18 

          Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas INE – Chile, Censo Agrícola (2007). 

 
Em termos gerais, a exploração agrícola da comuna está limitada a 

pequenos terrenos, cujos espaços são remanescentes de antigas áreas de grande 

exploração situadas principalmente na zona ocidental da comuna. A produção 

corresponde principalmente a hortaliças, além de alguns pequenos setores 

destinados ao cultivo de flores para sua venda ornamental. 

Atualmente, é difícil encontrar antecedentes específicos da produção 

agrícola da comuna, uma vez que a maioria dos antecedentes são expostos em 

nível regional. O próximo censo agrícola programado para o 2020 é esperado para 

lançar mais antecedentes locais. 

Não há atividade florestal comercial na comuna. A área com maior 

concentração de árvores está localizada no Cerro de Renca, cujo objetivo é a 

habilitação do recinto como um grande parque para a cidade de Santiago. O 

município está desenvolvendo atualmente um plano de reflorestamento com árvores 

nativas, como parte do projeto que transformará o cerro em um parque 

metropolitano, em que incorpora ativamente a participação da Comunidade. 

 

4.5 Caracterização de acordo com indicadores compostos  
 

 Como forma de complementar a caracterização realizada, a seguir, 

alguns aspectos relevantes do Índice de Prioridade Social (IPS) são incluídos. Este 

indicador é desenvolvido pela Secretaria Regional Ministerial de Desenvolvimento 

Social da Região Metropolitana de Santiago, que emerge como uma contribuição a 
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partir do desenvolvimento de seus objetivos e visa facilitar a tomada de decisões 

pelo Governo Regional Metropolitano, bem como os vários serviços regionais e 

autoridades municipais. Sua primeira versão foi feita no ano de 1995 e os 

antecedentes apresentados aqui correspondem à versão do ano 2015, que é a 

oitava atualização do índice. 

Basicamente, este instrumento é construído a partir de uma 

metodologia que permite estabelecer comparações entre comunas, em relação aos 

níveis relativos de desenvolvimento socioeconômico que apresentam em um 

determinado momento. 

 
O Índice de Prioridade Social (IPS) é um indicador composto que integra 
aspectos relevantes do desenvolvimento social comunal, isto é, as 
dimensões de: renda, educação e saúde. É um índice sintético cujo valor 
numérico permite dimensionar o padrão de vida relativo alcançado num 
momento do tempo pela população de uma comuna. Assim, o valor dos IPS 
obtido por cada comuna só é compreendido em relação aos valores das 
restantes comunas (SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE 
SANTIAGO, 2016, p.4, tradução nossa) 
 

 A consideração dos antecedentes fornecidos por este documento 

permite identificar uma imagem da realidade da comuna em nível regional 

(Metropolitana de Santiago). Para o processo de pesquisa, as considerações 

metodológicas e a análise integrada no instrumento facilitarão um ponto de 

comparação no que respeita às formas como as variáveis utilizadas são integradas. 

A este respeito, sugere-se considerar uma observação importante: 

 
Note-se que o objetivo deste trabalho não é identificar os pontos fortes ou 
fracos das diferentes comunas da região, mas sim propor um instrumento 
que permita estabelecer o nível de desenvolvimento socioeconômico em 
relação à população que vive neles (SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE SANTIAGO, 2016, p.3, tradução nossa) 
 

 A seguir, são apresentados alguns antecedentes que permitem 

visualizar a situação da comuna de Renca em relação aos seus pares da região. 

 A tabela 15 expõe um resumo dos conteúdos considerados na 

construção do indicador, entre eles estão alguns expressos em acrônimos o que é 

necessário clarificar, como o SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación, em espanhol) e PSU (Prueba de Selección Universitaria, em espanhol), 

ambos fazem parte da dimensão educação. A tabela é exposta apenas como uma 
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explicação geral, que não merece uma análise mais aprofundada para os objetivos 

desta pesquisa. Em vez disso, destina-se a fornecer um fundo para a caracterização 

da comuna. 

 

Tabela 15 - Resumo das dimensões, indicadores e pesos utilizados no Índice de 
Prioridade Social (IPS) 

Dimensão Indicador (ponderação) Fonte e ano 

Renda 

(1/2) População comunal abaixo da linha da 

pobreza, % 

 

 

(1/2) Rendimento tributável médio de filiais 

existentes para o Seguro de Desemprego 

Observatorio Social, Ministerio de 

Desarrollo Social em base a CASEN 

2013 

 

Administradora de Fondos de 

Cesantía (AFC), 2013 

Educação 

(1/9) Resultados SIMCE 4º grau de Ensino 

Fundamental ano 2013 (Compreensão de leitura e 

escrita) 

 

(1/9) Resultados SIMCE 4º grau de Ensino 

Fundamental ano 2013 (Matemática) 

 

(1/9) Resultados SIMCE 4º grau de Ensino 

Fundamental ano 2013 (Ciência natural) 

 

(1/3) Pontuação média da proba de seleção 

universitária PSU turma 2014 

 

(1/3) Percentagem da reprovação do Ensino 

Médio 2010-2014 

SIMCE, MINEDUC, 2014 

 

 

 

SIMCE, MINEDUC, 2014 

 

 

SIMCE, MINEDUC, 2014 

 

 

DEMRE, Universidad de Chile, 2015 

 

 

MINEDUC 2010-2014 

Saúde 

(1/3) Anos de vida potencialmente perdidos, taxa 

para 1000 habitantes, média 2008-2012 

 

(1/3) Taxa de fertilidade entre 15 e 19 anos, taxa 

para 1000 mulheres do grupo etário, média 2009-

2013 

 

(1/3) Percentagem de suicídios no total de mortes 

em causas externas, média 2009-2013   

DEIS, Ministerio de Salud, 2008-2012 

 

 

DEIS, Ministerio de Salud, 2009-2013 

 

 

 

DEIS, Ministerio de Salud, 2009-2013 

Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, SEREMI RM (2016). 
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 A tabela 16 apresenta a posição da Comuna de Renca no ranking da 

prioridade regional. A primeira coisa que se percebe é que ela está localizada no 

segmento de prioridade média alta, reduzindo o nível em relação à medição do ano 

anterior no mesmo indicador, momento em que ocupou a posição número 3, com um 

índice IPS 71,54%, dentro do segmento de alta prioridade33. O segmento de Alta 

Prioridade identifica as comunas que apresentam as piores condições 

socioeconômicas mensuráveis na região como um todo, descendo do segmento na 

medida em que suas características socioeconômicas melhoram e obtêm um menor 

valor IPS. 

 

Tabela 16 - Classificação das comunas da Região Metropolitana          
de Santiago do Chile de acordo com índice de prioridade social     
2015 (IPS 2015) 

 

Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, SEREMI RM (2016). 

  

                                                 
33 Informação disponível em: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/estudio-indice-de-
prioridad-social-2014-una-fotografia-de-la-realidad-regional. Acesso em: 01 ago. 2018. 
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Os resultados apresentados na tabela 16 são mostrados a seguir no 

gráfico 3. A análise do conjunto de resultados permite que entidades governamentais 

identifiquem as comunas que requerem uma resposta institucional prioritária e 

efetiva através dos diferentes programas, projetos e ações realizadas pelo Estado na 

Região. 

 

Gráfico 3 - Índice IPS de comunas da Região Metropolitana de Santiago 2015, 
localização no ranking da Comuna de Renca 

 

Fonte: Ministerio de Desarrollo Social – Chile, SEREMI RM (2016). 
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5 ANÁLISE DAS CARACTERISTICAS DO TERRITORIO COMO FATORES DE 
SUSTENTABILIDADE 

 

O processo de aplicação metodológica começou com a análise e 

classificação das variáveis identificadas para cada dimensão do desenvolvimento 

sustentável, considerando o Método de atribuição direita por Ordenação simples 

explicada no ponto 3.3. Desta forma, as características do território tornaram-se 

integradas como fatores de cada dimensão. 

A unidade mínima de análise, quarteirão, adquire valores entre 1 e 9, 

dependendo de suas características. Deve-se notar que os intervalos são 

estabelecidos uniformemente com a normalização aplicada. 

Basicamente, duas unidades de medida são estabelecidas dependendo 

da característica a ser analisada: número de pessoas por quarteirão e número de 

casas por quarteirão. 

 A seguir é detalhado o procedimento seguido para cada variável. 

5.1 Análise das características econômicas 
 

Para a análise da dimensão económica foi utilizada a variável Grupo 

socioeconômico predominante, que deu os resultados apresentados a seguir. 

5.1.1 Grupo socioeconômico predominante (GSE) 
 

Em termos gerais, a cobertura mostra a homogeneidade da população 

neste aspecto, categorizando-a de preferência em grupos socioeconômicos “médios” 

correspondentes à classe C2-C3, como a comuna de Renca é classificada 

geralmente em nível regional. Cor predominante na figura 6 é o amarelo, 

correspondente à categoria qualitativa média, representando uma ampla 

percentagem de quarteirões na comuna abrangendo 98,42% do total. As duas 

maiores zonas vermelhas representam apenas um pequeno grupo de quarteirões, 

dez no total, embora na imagem sua extensão é maior devido a um erro de desenho 

na cobertura original. Consequentemente a superfície representada não é 

completamente representativa, mas os dados das pessoas, quarteirões e casas 

exposto na tabela 17 e gráfico 4, são corretos. 
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Tabela 17 - Resumo quantidades e percentagens da dimensão  
econômica 

Quantidades 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 7 927 3080 

Médio 1057 28767 119289 

Baixo 10 3480 10369 

Total 1074 33174 132738 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 0,65% 2,79% 2,32% 

Médio 98,42% 86,72% 89,87% 

Baixo 0,93% 10,49% 7,81% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de 
desenvolvimento na dimensão econômica 

 

                Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6 - Cartografia com resultados da dimensão econômica a nível de quarteirão 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 Análise das características sociais 
 

Para a análise da dimensão social foram integradas as variáveis 

escolaridade, grupo etário e densidade populacional.  

Quanto aos resultados observados na cartografia da dimensão social, 

figura 7, a maioria de quarteirões concentram níveis médios e elevados de 

desenvolvimento, onde a cartografia mostra o predomínio das pessoas qualificadas 

no nível médio. Também, existe uma escassa presença de quarteirões com níveis 

baixos do desenvolvimento (cor vermelho), principalmente nas áreas periféricas da 

comuna perto do Cerro de Renca, observável em setor médio-superior da figura 7. 

Segundo a tabela 18 os níveis baixos alcançam 0,44% de quarteirões, que contêm 

um total de 6.056 pessoas. 

Considerando o processo de pré-análise de cada uma das características, 

é apreciado que o fator idade impacta gerando níveis mais baixos de 

desenvolvimento na área central da comuna, que é a mais antiga, onde as famílias 

com maior número de adultos idosos estão concentradas e têm mais de uma 

geração de residência no setor, observável em predominância amarela na figura 7. 

Quanto ao fator educação, a concentração de pessoas com níveis mais 

elevados aprovados está principalmente localizada na área central e oriental da 

comuna, cor verde figura 7, que contribui para um maior valor para o somatório 

ponderado, melhorando o grau de referência deste setor na escala de Avaliação. 

O fator que afeta principalmente os baixos resultados corresponde à 

densidade populacional, apresentando níveis inferiores no valor de referência 

naqueles lugares onde há casas com mais de dois andares e espaços privados 

reduzidos. A figura 7 expõe o mapa do referido. 
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Tabela 18 - Resumo quantidades e percentagens das características      
da dimensão social 

Quantidade 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 735 10897 44596 

Médio 403 19936 82164 

Baixo 5 2365 6056 

Total 1143 33198 132816 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 64,30% 32,82% 33,58% 

Médio 35,26% 60,05% 61,86% 

Baixo 0,44% 7,12% 4,56% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 5 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de 
desenvolvimento na dimensão social 

 

                Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 7 - Cartografia com resultados da dimensão social a nível de quarteirão 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3 Análise das características ambientais 
 

Para a análise da dimensão ambiental foram integradas as variáveis 

áreas verdes, combustível usado para cozinhar e materialidade da habitação (teto e 

parede).  

 Os resultados apresentados para esta dimensão chamam a atenção 

por duas razões. A primeira é que a faixa de valor em que a avaliação se move é 

ampla atingindo um valor positivo de 8,69. O segundo aspecto é que a maior 

concentração de quarteirão está no nível meio e baixo, que é claramente visível no 

gráfico 6. 

Considerando os aspectos arquitetônicos não deve surpreender a gama 

obtida na avaliação, já que a comuna de Renca é considerada antiga, isto implica 

que existem grandes áreas com construções com mais de 25 anos de idade, com 

materiais de qualidade média, mas que não atingem o padrão de qualidade das 

novas construções. Nesta mesma linha, a cartografia da figura 8 mostra-nos 

indicadores mais elevados no sector centro-oeste, zona representada pela cor 

amarela, onde estão localizadas novas unidades habitacionais que na sua 

concepção incorporaram sectores de áreas verdes, algo que não aconteceu ou foi 

menos nas antigas formas de urbanização. Este último fator provou ser muito 

influente no momento da avaliação integrada, impactando positivamente nos bairros. 

Em termos de consumo de combustível para cozinhar, não havia 

nenhuma variação larga, porque a maioria das famílias ocupam o gás como fonte de 

energia e a implementação de fogões elétricos da qualidade é recente no tempo e 

de um custo mais elevado. 

Tabela 19 e gráfico 6 são apresentados de forma conjunta na seguinte 

pagina, para facilitar a visualização da relação entre as informações. 
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Tabela 19 - Resumo quantidades e percentagens das características da 
dimensão ambiental 

Quantidade 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 3 774 2994 

Médio 677 19197 76870 

Baixo 463 13227 52952 

Total 1143 33198 132816 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 0,26% 2,33% 2,25% 

Médio 59,23% 57,83% 57,88% 

Baixo 40,51% 39,84% 39,87% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 6 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de 
desenvolvimento na dimensão ambiental 

 

                 Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 8 - Cartografia com resultados da dimensão ambiental a nível de quarteirão 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Uma vez que cada uma das dimensões do desenvolvimento 

sustentável foi analisada, os valores são reclassificados e adicionados a um novo 

processo de somatório linear para obter resultados associados as sub dimensões 

viabilidade, suportabilidade e equidade. Os resultados são apresentados abaixo. 

5.4 Análise da viabilidade 
  

A sub dimensão viabilidade é gerada através do cruzamento das 

características econômicas e ambientais. O resultado consta na tabela 20 e gráfico 

7. 

Os resultados apresentam uma pequena porcentagem de pessoas no alto 

nível de viabilidade, que está relacionada com os setores onde ficam os grupos de 

classe econômica mais alta. Chama a atenção para a alta percentagem de pessoas 

que têm um nível baixo na gama de valores atingindo 37,36% de pessoas nesta 

situação, o que significa um total de aproximadamente 49.593 habitantes. 

A reflexão sobre o conceito de viabilidade indica que esta é expressa na 

capacidade de maximizar a geração de bens no âmbito da eficiência econômica, 

ponderando níveis de intervenção que permitam a recuperação do ambiente natural 

e absorção de impacto. 

Tabela 20 - Resumo quantidades e percentagens das características      
da sub dimensão viabilidade 

Quantidades 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 11 1801 6620 

Médio 643 19072 76525 

Baixo 420 12301 49593 

Total 1074 33174 132738 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 1,02% 5,43% 4,99% 

Médio 59,87% 57,49% 57,65% 

Baixo 39,11% 37,08% 37,36% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 7 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de                  
desenvolvimento na sub dimensão viabilidade 

 

                 Fonte: Elaboração própria. 
 

Com base nos resultados pode-se deduzir que na comuna de Renca as 

externalidades peculiares à cidade não estão sendo adequadamente mitigadas, 

envolvendo na causa e efeito a uma alta porcentagem de habitantes da comuna, 

especificamente para 37,36% categorizados com o menor grau de sustentabilidade. 

Isto é, por exemplo, por causa das condições de materialidade da casa e do 

combustível usado para cozinhar e aquecer a moradia, este grupo qualificado com 

um baixo nível está impactando negativamente o ambiente. Isto pode estar 

relacionado com a renda percebida, que não lhes permite fazer as melhorias 

necessárias para otimizar o consumo energético. Mas, ao mesmo tempo, eles não 

têm os espaços apropriados para interagir com o ambiente natural numa praça ou 

parque, o que geraria um reconhecimento do meio ambiente imediato, promovendo 

o cuidado ambiental no bairro. É necessário especificar que o fator econômico 

influência de forma decisiva nesta subdimensão, portanto, 95,01% das pessoas que 

qualificam nos níveis médio e baixo de viabilidade, pertencem a grupos 

socioeconómicos médios e baixos (C2-C3 e D-E), os quais finalmente percebem da 

forma mais crítica o custo ambiental da inviabilidade que a comuna apresenta de 

acordo com a análise feita na pesquisa. Na figura 9 pode-se observar o pequeno 

grupo de quarteirões cor verde que correspondem a um nível alto de viabilidade. 

Suma de Casas

Suma de Pessoas

0

20000

40000

60000

80000

Alto Médio Baixo

1801

19072
12301

6620

76525

49593



130 

 

 

  

Figura 9 - Cartografia com resultados da subdimensão viabilidade a nível de  
quarteirão 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.5 Análise da suportabilidade 
 

 A subdimensão suportabilidade é gerada através da travessia das 

características sociais e ambientais. Os resultados constam na tabela 21 e gráfico 8. 

 

Tabela 21 - Resumo quantidades e percentagens das características      
da subdimensão suportabilidade 

 
Quantidade 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 303 3775 14292 

Médio 834 28589 115473 

Baixo 6 834 3051 

Total 1143 33198 132816 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 26,51% 11,37% 10,76% 

Médio 72,97% 86,12% 86,94% 

Baixo 0,52% 2,51% 2,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Gráfico 8 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de 
desenvolvimento na subdimensão suportabilidade 

 

 
                 Fonte: Elaboração própria. 
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 A subdimensão suportabilidade parece ter um comportamento mais 

equilibrado, concentrando um grande número de pessoas no nível médio da escala 

qualitativa. Este resultado pode ser explicado na condição relativamente homogênea 

das características comunais em termos de nível de educação, materialidade de 

habitação e combustível utilizado para cozinhar, que são 4 de 7 variáveis 

incorporadas nesta sub-variável. É interessante a menor concentração de pessoas 

no nível qualitativo baixo, o que indicaria que a comuna tem uma tendência positiva 

para o suportabilidade, o que pode ser observado em cor vermelho na figura 10. 

 As áreas verdes como um fator da variável ambiental tiveram uma 

influência significativa e positiva nos resultados obtidos nesta sub-variável. Durante o 

desenvolvimento da análise GIS, foi possível mostrar que os setores da área de 

estudo que têm a influência de uma área verde, experimentaram um aumento 

considerável no valor da gama obtida, embora os pesos atribuídos sejam 

equilibrados. Considerando as dimensões incluídas na suportabilidade (social e 

ambiental), a ampla porcentagem de pessoas qualificadas no nível médio e alto 

(97,7%), levanta um cenário otimista em relação aos escopos que podem ser obtidos 

através da melhoria de ações nessas dimensões. Embora os aspectos estruturais 

públicos e privados tenham questões pendentes em termos de melhorias, a 

articulação da comunidade é uma grande oportunidade para a gestão territorial 

suportável. 

A necessidade de melhorias neste aspecto pode ser interpretada a partir 

dos valores de referência obtidos nas diferentes zonas, uma vez que, embora 

tenham uma tendência elevada para os melhores níveis de avaliação, a margem 

superior atinge um valor de apenas 6,49 deixando uma ampla margem para atingir 

um valor próximo a 9, que é o maior da escala. Da mesma forma, sua pontuação 

mais baixa está localizada no terço inferior da escala, indicando um grau de 

vulnerabilidade socioambiental no território.  

Na Figura 10 é possível observar a predominância de quarteirões em cor 

amarelo, o que representa a ampla presença do valor médio na comuna. Na área 

oeste da cartografia destacam-se quarteirões cor verde, o que correspondem 

principalmente a setores com áreas verdes, razão pela qual eles têm um melhor 

resultado na avaliação. 
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Figura 10 - Cartografia com resultados da subdimensão suportabilidade a nível de 
quarteirão 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.6 Análise da equidade 
 

A subdimensão equidade é gerada através da junção das características 

sociais e econômica. Nesta subdimensão novamente há uma alta tendência 

percentual no setor médio, como na sustentabilidade, mas aumenta o nível baixo em 

vez do alto, devido à influência das características do grupo socioeconômico. 

 

Tabela 22 - Resumo quantidades e percentagens das características      
da subdimensão equidade 

Quantidade 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 7 927 3080 

Médio 1027 26048 108429 

Baixo 40 6199 21229 

Total 1074 33174 132738 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 0,65% 2,32% 2,79% 

Médio 95,62% 81,69% 78,52% 

Baixo 3,72% 15,99% 18,69% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 9 - Proporção de pessoas e habitações segundo nível de 
desenvolvimento na subdimensão equidade 

 

                 Fonte: Elaboração própria. 
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Pode-se ver que os valores de referência atingem pontos mais perto dos 

extremos atingindo 1,55 e 7,31 respectivamente, em oposição ao observado na 

subdimensão suportabilidade. Uma das interpretações que podem ser feitas a este 

respeito é identificar como as condições de desigualdade no Chile são replicadas em 

menor escala. Em outras palavras, alguns têm muito e um grande grupo de pessoas 

compartilha uma margem menor de recursos e benefícios. Isso pode ser interpretado 

nos resultados, uma vez que a porcentagem de pessoas com alta valorização é 

menor em relação a outras subdimensões, atingindo 2,79%, enquanto 97,21% está 

localizado nos grupos médio e baixo. O pequeno grupo de habitações que está 

localizado na percentagem alto de equidade, pertence à caracterização 

socioeconômica ABC1, que é a que percebe a renda média mais alta, o qual é 

representado de alguma forma por pelos valores extremos do somatório linear 

aplicado na metodologia.  

Em termos de planejamento social, esta subdimensão é aquela que 

apresenta maiores desafios na concepção e execução, porque é necessária uma 

distribuição equilibrada de benefícios econômicos, que, no caso de fortunas ou bens 

pessoais, não depende exclusivamente de planos ou programas. Além disso, o 

capitalismo de hoje não oferece garantias para pensar em melhorias baseadas, por 

exemplo, no auto regulação do mercado. No Chile, de alguns anos até hoje, 

surgiram escândalos na luz pública como conluio dos preços34, conflitos de interesse 

e financiamento ilegal da política, ações que buscavam beneficiar o grupo mais rico 

do país, em detrimento da classe trabalhadora. 

Melhorar este indicador implica um importante trabalho com a 

comunidade para ativar o capital social e fortalecer a expressão pública e política 

das vozes sistematicamente silenciadas. Para promover a sustentabilidade é 

necessário abordar esses desafios, uma questão que no caso da Comuna de Renca 

implica uma ação importante a nível sócio territorial devido à amplitude espacial que 

os indicadores inferiores apresentam. 

A Figura 11 mostra o aumento de quarteirões de nível baixo em vermelho, 

em relação à subdimensão anterior. 

                                                 
34 Como exemplo, o seguinte link mostra o artigo da Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, 
condenação por conluio no mercado de papel http://www.fne.gob.cl/tdlc-condena-a-cmpc-y-sca-por-
colusion-en-el-mercado-del-papel-tissue/. Acesso em: 19 out. 2018. 
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Figura 11 -  Cartografia com resultados da subdimensão equidade a nível de 
quarteirão 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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5.7 Comparação de subdimensões Viabilidade, Suportabilidade, Equidade 
 

Para fazer uma comparação entre as subdimensões e o comportamento 

experimentado de acordo com as dimensões que as compõem, é apresentada a 

tabela 23, que contém a gama de valores obtidos a partir da soma linear ponderada. 

 

Tabela 23 - Valores de referência obtidos a partir do somatório linear 
ponderada 

Viabilidade Suportabilidade Equidade 

Menor Maior Menor Maior Menor Maior 

2,66 6,89 2,81 6,49 1,55 7,31 

             Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao rever a gama de valores obtidos, pode-se observar que as 

subdimensões viabilidade e suportabilidade, são mantidas em valores menos 

extremos, bem como semelhantes entre eles. Isto significa que têm uma escala 

menos ampla do que a equidade, que pode ser interpretada como uma tendência ao 

equilibro, mas não está alcançando os melhores resultados possíveis da escala de 

medição. Destaca-se o papel que cumpriu a dimensão ambiental nestes resultados, 

uma vez que está ligada a ambas as dimensões, exerceu um impacto positivo sobre 

eles e equilibrou os resultados extremos que foram observados antes da sua 

inclusão. 

 A suportabilidade apresenta a diferença mais baixa entre os valores 

observados alcançando um 3,68, o que indica que esta subdimensão tem 

características mais equilibradas no território, mesmo quando seus valores estão 

localizados no nível médio. Melhorar as condições sociais e ambientais permitiria 

que a gama fosse movida para níveis mais elevados o qual geraria um favorável 

impacto sobre a sustentabilidade. 

 A viabilidade tem uma diferença de 4,23 entre os seus valores mínimos 

e máximos, apresentando um menor equilíbrio do que a suportabilidade. Além disso, 

os resultados mostraram uma alta concentração de valores na faixa inferior, o que 

impacta negativamente sua apreciação no território. Sem dúvida, o efeito negativo é 
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provocado pelo impacto da variável econômica e sua menor tendência ao equilíbrio. 

 Na equidade os valores aproximam-se aos extremos, mas sua posição 

mais elevada é 1,69 pontos abaixo do máximo possível, enquanto a sua faixa inferior 

é de apenas 0,55 pontos para atingir o mínimo na escala de avaliação. Isto significa 

que toda a margem de avaliação é muito mais inclinada para os mínimos, portanto, o 

território é muito mais viável e suportável do que equitativo. Isto é, as diferenças 

observáveis entre os aspectos económicos e sociais são muito mais evidentes do 

que entre os outros vínculos das dimensões. O resultado consta no gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Comparação entre valores das sub dimensões 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.8 Análise da sustentabilidade 
 

 Analisadas cada uma das dimensões da sustentabilidade, as 

coberturas são integradas por meio de soma ponderada, o que dá os valores de 

sustentabilidade final para cada quarteirão. A integração é feita usando os pesos 

relativos representados em forma percentual no gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Divisão percentual das dimensões para o analise da 
sustentabilidade 

 

        Fonte: Elaboração própria. 

 

 A tabela 24 apresenta um resumo dos resultados quantitativos obtidos 

a partir do cruzamento de dados de cada dimensão com os respectivos pesos 

atribuídos.  

Depois, os resultados são expostos em duas formas gráficas: 

 Por valor único na escala AMC com intervalo entre 1 – 9 (reclassificação). 

 Por expressão qualitativa obtida a partir de intervalos entre o valor mínimo e 

máximo da soma linear ponderada. 

 

Tabela 24 - Resumo quantidades e percentagens do analise da 
sustentabilidade 

Quantidades 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 9 1588 5677 

Médio 1057 30158 121819 

Baixo 9 1429 5247 

Total 1075 33175 132743 

    
Percentagens 

Nível Quarteirões Casas Pessoas 

Alto 0,84% 4,79% 4,28% 

Médio 98,33% 90,91% 91,77% 

Baixo 0,84% 4,31% 3,95% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 12 - Proporção de pessoas e habitações segundo resultados      
do analise da sostenibilidade 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ambas expressões são apenas diferentes formas de decomposição da 

análise e não alteram os valores obtidos a partir da agregação feita no SIG. Em 

outras palavras, essas formas fazem parte dos produtos que podem ser obtidos uma 

vez aplicada a metodologia, permitindo ver com maior ou menor detalhe os 

resultados de acordo com o critério de observação aplicado. 

 

5.8.1 Por valor único na escala AMC com intervalo entre 1 – 9 (reclassificação) 
 

O resultado da análise de sustentabilidade apresenta um panorama onde 

a categoria de nível médio predomina claramente. A maior concentração de 

habitação e pessoas nesta categoria, está localizada em dois valores, 4 e 5, 

concentrando 86,71% das casas e 88,16% de pessoas. Ambos os valores estão na 

faixa média da classificação qualitativa (média corresponde aos valores 4, 5, 6) de 

acordo com a tabela AMC, que gera uma tendência predominante para esse tipo de 

classificação, como será visto mais tarde. 

A distribuição espacial não segue padrões claramente definidos, 

intercalando-se quarteirões de diferentes intervalos, distribuídos aleatoriamente no 

território. No entanto, áreas mais densamente povoadas, como as que têm 
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construções com mais de um andar (observadas no terreno), têm tendência a 

apresentar valores inferiores, que poderiam ser explicados por efeito da densidade 

populacional. 

Além disso, os valores que compõem esta estimação média atingem 

90,91% das habitações e 91,77% de pessoas, o que representa a homogeneidade 

da população referida em pontos anteriores, o que adverte uma forte influência de 

fatores como grupo socioeconômico e materialidade habitacional. 

Os setores com valores mais altos (7, 8 e 9) representam 4,79% das 

moradias e 4,28% da população total. A soma desta categoria, muito baixa em 

comparação com a população total, torna possível inferir que há uma alta 

quantidade de população em níveis mais vulneráveis, que requerem prioridade de 

atenção em diferentes áreas do bem-estar. 

 Embora haja influência da caracterização socioeconômica, pode-se 

notar também a partir de análise e observação no campo, que os setores onde se 

encontram essas categorias de alto nível, tem bem mantidas áreas verdes, que são 

um benefício para o bairro, aumentando a qualidade de vida do meio ambiente. 

 Os valores que atingiram a classificação mais baixa na escala (1, 2, 3) 

totalizaram 4,31% das moradias e 3,95% das pessoas. Como foi observado no 

campo, alguns dos setores com valores mais baixos têm conjuntos de moradias 

sociais promovidos pelo setor público principalmente nos anos 80 e 90, cujas 

características de construção se limitam em metros quadrados, com projetos pouco 

harmônicos e baixa presença de áreas verdes em seu ambiente, que diminui a 

qualidade de vida dos habitantes e impactam negativamente o valor de referência 

alcançado. Um número importante de construções de mais de um andar também é 

apresentado nestes setores, onde o crescimento vertical e a baixa proporção de 

metros quadrados por habitante geram condições lotadas. 

A figura 12 mostra dois quadrantes grandes com valores mínimos de 

cores vermelho e laranja, que correspondem a casas construídas precariamente nas 

encostas de Cerro de Renca. 
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Figura 12 - Cartografia nível do quarteirão com resultados do analise de 
desenvolvimento reclassificado 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em termos gerais, segundo observado no campo, os setores com o 

melhor valor de referência correspondem a novas áreas residenciais que incorporam 

amplas áreas verdes em seus projetos, melhor qualidade de construção e maior 

quantidade de metros quadrados por habitação. Além disso, as pessoas que vivem 

nesses setores, em geral, têm um nível educacional mais elevado e uma maior 

avaliação socioeconômica que esses setores com menor valor de referência. 

É interessante observar que os setores que estão localizados perto de 

áreas industriais mostram uma tendência a obter valores mais elevados, localizados 

entre 5 e 6. Pode ser interessante um estudo mais pormenorizado dos fatores de 

influência direta, uma vez que as informações podem apresentar distorções 

consideradas, por exemplo, as grandes extensões que compõem certas instalações 

e como estes quarteirões acabam representando seus valores para áreas sem um 

grande número de residentes.  

Na figura 13 algumas das características mencionadas são expostas, de 

acordo com a seguinte ordem de conteúdo na cartografia: 

 

1 y 2 – Setor de novas áreas residenciais que incorporam em seus projetos áreas 

verdes amplas, melhor construção habitacional. 

3 y 4 - Setor habitação social, com mais de um andar, maior nível de concentração 

de pessoas por bloco. 

5 - Setor habitação social, com presença de uma área verde maior que influencia 

positivamente o bairro. 

6 – Setor com alta concentração de habitação de quatro andares, que influencia a 

densidade e reduz o nível de avaliação. 

7 – Setor industrial largo na área oriental da comuna, ao lado de uma das estradas 

urbanas de Santiago. 

8 - Setor de construção vulnerável nas encostas de Cerro de Renca. 
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Figura 13 - Cartografia com representação fotográfica da área de estudo 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.8.2 Por expressão qualitativa obtida a partir de intervalos entre o valor 
mínimo e máximo da soma linear ponderada 
 

 A figura número 14 apresenta a cartografia que expõe os valores finais 

classificados apenas em três intervalos, altos, médios e baixos, distribuídos de 

acordo com os mostrados na tabela 3 (distribuição de valores da Avaliação 

Multicritério), onde pode-se observar a homogeneidade do território comunal. A 

gama de valores obtidos a partir da soma linear ponderada está entre 2,39 e 6,54; a 

partir do qual pode ser deduzido que as fileiras categorizadas como alta não estão 

perto do valor 9, que é o maior que poderia obter. Portanto, a interpretação dos 

resultados deve considerar que o nível qualificado como alto na comuna, atinge 

apenas o nível médio da escala de avaliação geral que é o valor 6 (considere na 

escala 1-9 que os valores 4-5-6 compõem o nível médio). Isto significa que as 

variáveis consideradas não são capazes de somar o valor máximo, porque existem 

diferentes deficiências que terão de ser identificadas e abordadas com vista ao 

desenvolvimento sustentável da comuna.  

 O nível alto identificou um total de 9 quarteirões, que concentram 1.588 

moradias e 5.677 pessoas, atingindo 4,79% e 4,28% do total comunal, 

respectivamente. O valor médio de referência do somatório linear deste grupo 

alcançou 6,2 atingindo praticamente o limite entre o nível médio e alto (cujo valor é 

6) de acordo com a escala 1-9. Isto demonstra a relatividade da classificação 

qualitativa e a consideração necessária dos valores incorporados na tabela geral 

AMC, onde, por exemplo, o estrato socioeconômico elevado da comuna em média 

seria localizado na margem C2-C3 sem chegar ao Estrato ABC1 que é o mais 

elevado nesta categoria. Outro exemplo desta relatividade é que a população média 

da comuna em nível alto, tem apenas educação média completa. Em termos de 

superfície os quarteirões que constituem este segmento cobrem uma área de 0,75 

km2. Os quarteirões estão dispersos sem conformar um grupo homogêneo, como 

mostra a figura 14.  

A grande maioria dos quarteirões é classificada na faixa média, 

especificamente 1.057 quarteirões correspondentes a 98,33% do total comunal. Em 

termos de superfície, estes quarteirões cobrem uma área de aproximadamente 

16,46 km2, o que significa 72,19% da superfície comunal. O intervalo de valores de 
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referência obtidos a partir do somatório linear por este segmento está localizado 

entre os valores 3,95 e 4,99. As fileiras são situadas muito mais perto do que deve 

ser com relação à escala total da avaliação entre 1-9, onde os valores 4-5-6 

representam o setor médio da sustentabilidade, sem alcançar o limiar mais elevado 

que corresponde ao valor 6.  

Quanto ao nível baixo, o número dos quarteirões classificados 

corresponde a 9, que contêm 1.429 moradias e 5.247 pessoas. A quantidade de 

habitação atinge 4,31% comunal e, no caso de pessoas atinge 3,95% da população 

total. O intervalo de valores no nível baixo atingiu 2,39 e 3,43 respectivamente, o 

que indica que o valor mais crítico excede o valor mais baixo da escala geral (1-9 

AMC) que é 1, portanto nenhum quarteirão alcançou os valores mais críticos em 

todas as variáveis consideradas. Em termos de superfícies este nível ocupa 2,10 

km2, o que corresponde a 9,21% do território comunal. Os quarteirões deste nível 

estão dispersos, mas localizadas principalmente na zona oeste da comuna. 
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Figura 14 - Cartografia nível do quarteirão com resultados do analise de 
desenvolvimento com valor de referência soma ponderada linear 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O conceito de sustentabilidade convoca pessoas e instituições de uma 

forma ativa, ampla, transversal e desafiadora. A evolução do conceito responde ao 

dinamismo do território, que se expressa diante dos estímulos que recebe no dia-a-

dia cada uma das dimensões que compõem a sustentabilidade, mesmo que elas 

não são estáticas ou indivisíveis, porque podem compor e quebrar fragmentos da 

realidade observada, dependendo de como eles são apresentados. Diante da 

diversidade de classificações, análises, impressões e apresentações é essencial 

considerar o termo equilíbrio, como aliado da ductilidade e da empatia com que se 

pode abordar as temáticas ligadas ao território, sem esquecer a importância da 

participação ativa dos intervenientes envolvidos, que podem finalmente ter efeitos 

positivos nas ações que geram um grau maior de eficácia e eficiência. 

 A aplicação da metodologia utilizada na pesquisa permite representar 

graficamente uma maneira de observar a realidade de um tempo da Comuna de 

Renca – Santiago do Chile. Esta observação mostra, em termos gerais, um território 

de características homogêneas, cujas maiores variações parecem ser geradas por 

fatores como estrato socioeconômico, densidade populacional e presença de áreas 

verdes. Para observar os resultados da aplicação metodológica foi mais favorável a 

aplicação da reclassificação sobre o agrupamento nas escalas alta, média e baixa 

propostas, devido basicamente à condição homogênea de muitas das características 

analisadas. Ao expor os resultados por meio da reclassificação de valores, o detalhe 

das diferenças entre os quarteirões do território é estendido, uma questão que 

finalmente dá validade à aplicação do instrumento. 

 De acordo com o observado no resultado global, a comuna apresenta 

um desenvolvimento sustentável considerado médio-baixo, onde os valores de 

referência entre 3,95 e 4,99 predominam, o que apresenta grandes desafios em 

relação às ações que podem ser empreendidas para abordar as deficiências das 

diferentes dimensões. Quanto a estes, a dimensão econômica foi a única que 

apresentou a menor variação, sendo estável na faixa média, sem contribuir 

fortemente para a diversificação dos graus de sustentabilidade, mesmo quando 

durante os testes realizados no ‘software’ foi fortemente modificado o peso relativo. A 

contribuição limitada mencionada é devido a que os dados representam a condição 
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uniforme dos grupos socioeconômicos da comuna. Para enriquecer a análise pode-

se integrar alguma outra característica representativa da dimensão económica, por 

exemplo, aquelas que incorpora o indicador IPS. 

 A dimensão social provou ser a mais diversificada, uma questão que 

permanece à vista quando se muda seu peso relativo durante nos testes, que gera 

mudanças importantes nos valores finais da sustentabilidade. A influência que 

apresentou no modelo desenvolvido permite inferir que as características utilizadas 

para a análise (idade da população, nível de educação e densidade populacional) 

são aspectos que poderiam causar alterações significativas obtidas a curto e médio 

prazo nos níveis de sustentabilidade, se forem corretamente abordadas com planos, 

programas e/ou projetos. 

 Em relação à dimensão ambiental, o fator de maior incidência provou 

ser o obtido a partir da variável áreas verdes. Durante os testes realizados na 

simulação de SIG, a modificação da faixa de influência destes gerou mudanças 

consideráveis no ambiente, mesmo que não tenham sido atribuídos pesos grandes. 

Além disso, quando se juntou ao SIG, alterou visivelmente o valor crítico de alguns 

quarteirões em bairros localizados principalmente no lado Oeste da comuna. 

Considerar como uma prioridade a melhoria das áreas verdes da comuna pode gerar 

impactos muito positivos na qualidade de vida dos habitantes, contribuindo 

notavelmente para aumentar a sustentabilidade do território pela influência coletiva 

que elas representam. O Cerro de Renca devido ao seu tamanho, posicionamento e 

morfologia, é um recurso natural sub explorado, cujo potencial não se limita aos 

benefícios ambientais, pois também pode ser transformado em uma plataforma para 

o desenvolvimento de atividades que forneceriam positivamente ao desenvolvimento 

das dimensões sociais e económicas da comuna. 

 Os resultados obtidos são ratificados por outros instrumentos, como o 

Índice de Prioridade Social das Comunas, exibido no ponto 4.5, que localiza a 

comuna com uma taxa de alta prioridade a nível regional. Os resultados de ambos 

os instrumentos incorporaram diferentes variáveis e fatores, atingindo resultados 

semelhantes, o que poderia explicar a relação direta entre certas condições dos 

habitantes e seus efeitos. Estas metodologias podem ser perfeitamente 

complementares, aprofundando as análises realizadas contribuindo para a 
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identificação específica e detalhada de certas características territoriais. 

 A metodologia permite obter uma gama diversificada de resultados, 

com níveis de detalhe muito interessantes que são finalmente transformados em 

indicadores que permitem orientar a tomada de decisão, bem como a concepção de 

planos, programas e/ou projetos. Além disso, permite posicionar conceitos no 

território que podem servir como argumentos observáveis ao apresentar resultados e 

impactos das ações empreendidas em termos de melhoria dos graus de 

sustentabilidade territorial, entre outros. A versatilidade, dinamismo e precisão 

demonstrada pela metodologia de avaliação multicritério incorporada no sistema de 

informação geográfica, provocou uma reflexão positiva sobre o poder que este 

instrumento pode oferecer à gestão territorial.  

 Os resultados obtidos ao nível das subdimensões (viabilidade, 

equidade e suportabilidade) foram muito interessantes, favorecendo a análise 

específica e facilitando a compreensão da interação das variáveis. Embora o 

indicador de sustentabilidade conjuga todos os elementos e forneça uma 

categorização geral do território. Os resultados das subdimensões favorecem a 

expressão territorial das características de cada variável, tornando mais evidentes os 

impactos de cada um deles, o que facilita a leitura da informação associada. Sem 

dúvida, a diversidade de elementos abordados na análise da sustentabilidade requer 

a intervenção de equipes multidisciplinares, que permitem a integração dos 

departamentos envolvidos na gestão e apoio profissional de cada disciplina. 

 Para efeitos dos objetivos de investigação, que em termos práticos visa 

aplicar uma metodologia argumentada para analisar a sustentabilidade territorial, foi 

melhor apresentar resultados gerais principalmente expressos em termos como 

quarteirão, casas e pessoas. A extração de um nível mais elevado de detalhe, 

diversidade de variáveis e relações entre elas pode ser feita perfeitamente, mas 

estende consideravelmente o trabalho e moveu o foco de interesse para os 

resultados específicos. Portanto, e modo de validação do instrumento, era muito 

mais representativo apresentar o nível de análise e detalhes que foi exposto. Por 

outro lado, a informação atual corresponde ao ano 2002, o que exigia uma constante 

atualização de dados na medida em que essa ação não alterasse a realidade que os 

antecedentes apresentavam.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A implementação de um instrumento de monitorização da 

sustentabilidade no território deve responder ao dinamismo do conceito. Portanto, 

qualquer instrumento ou metodologia usado para levantar indicadores deve ter uma 

atualização periódica. Por isso, propõe a utilização de tecnologias que permitam 

incorporar análises avançadas de observação e representação espacial. Assim, a 

integração adequada de elementos como sistemas de informação geográfica, 

sistemas de posicionamento global (GPS), instrumentos de sensoriamento remoto 

(como drones equipados), entre outros, permitem o levantamento contínuo da 

informação e geração de dados espaciais para um monitoramento dinâmico de 

fenômenos territoriais. Neste sentido, recomenda-se considerar os recursos 

oferecidos pela geomaticas como uma disciplina versátil e transversal, cujo potencial 

pode ser transformado em uma plataforma de apoio para a gestão sustentável a 

nível local. 

 Quanto para à aplicação do GIS, recomenda-se executar a análise 

usando o somatório linear ponderado sobre a sobreposição ponderada. Em um 

ponto da investigação, houve uma questão sobre qual processo usar, mas, 

finalmente, optou-se pela soma linear ponderada porque em seus resultados ele 

mantém uma gama de valores de acordo com as categorias atribuídas a ele. Por 

outro lado, a sobreposição ponderada eleva os resultados e expressa-los em 

números maiores que necessitam de reclassificação constante. 

 Em relação às limitações da pesquisa, o mais complexo foi obter boa 

cobertura digital do censo 2002 devido à antiguidade da informação. Como o censo 

era válido no momento do desenvolvimento da pesquisa, não havia mais 

informações oficiais atualizadas. Alguns bancos de dados apresentavam erros que 

foram corrigidos para melhorar a espacialização da informação.  

 Entre os pontos fortes, destaca-se o acesso a informações 

complementares nas diversas plataformas institucionais, o que permitiu uma positiva 

classificação das informações em cada dimensão identificada. Além disso, as 

discussões com profissionais de diferentes áreas enriqueceram a observação das 

variáveis e a implementação da metodologia. 
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