IMRS - Meio Ambiente
A dimensão meio ambiente foi tratada em conjunto com os temas habitação e saneamento nas
primeiras edições do IMRS. A partir da edição de 2012, a dimensão passou a ser abordada
individualmente.
A conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, ocorrida em Estocolmo, em 1972, definiu
meio ambiente como “conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de
causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades
humanas”. No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida em 1981 pela Lei
6.938, define o meio ambiente como “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
A forma como o município se relaciona com o meio ambiente, com seus recursos naturais é muito
importante para as condições de vida presentes e, sobretudo, para um desenvolvimento
sustentável.
A cobertura vegetal por flora nativa é um importante indicador de preservação da biodiversidade
dos ecossistemas existentes no município. Ele revela as alterações ambientais em face às pressões
antrópicas. A dimensão meio ambiente procura captar os aspectos relacionados com a cobertura
vegetal do município como a existência de remanescentes da mata atlântica, da flora nativa e o peso
do reflorestamento (eucalipto e pinus), existência de áreas protegidas por leis e o uso sustentável
do solo. Estas informações advêm da Secretaria de Meio ambiente (SEMADE) e, com exceção dos
dados para reflorestamento, apresentam uma defasagem significativa, os últimos dados são de
2010.
Essa dimensão contempla, ainda, o gasto orçamentário per capita do município com a preservação
ambiental; o ICMS recebido pelo município atribuído ao esforço realizado por ele na proteção
ambiental, de acordo com a Lei Robin Hood; a compensação financeira pela utilização de recursos
hídricos e pela exploração de recursos minerais. Estas informações, oriundas da base de prestação
de contas anuais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estão atualizadas até 2016.
A dimensão meio ambiente capta também os esforços da administração municipal relacionados
com instrumentos de gestão ambiental, obtidos por meio do Caderno Especial da Pesquisa de
Informações Municipais do IBGE, de 2012.

O subíndice IMRS-Meio Ambiente leva em consideração a cobertura vegetal do município, o
percentual de áreas direcionadas à preservação e ao uso sustentável e os gastos orçamentários
destinados às ações na área ambiental. Foram selecionados, então, os seguintes indicadores para
compor o subíndice: a) Percentual da população afetada por doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado; b) Percentual de cobertura vegetal por flora nativa ou reflorestamento; c)
Percentual de áreas de proteção integral; d) Percentual de áreas de uso sustentável; e) Esforço
Orçamentário em meio ambiente Comitê de Bacia Hidrográfica.
O cálculo do subíndice toma por base a média trienal dos indicadores selecionados, relacionados
acima. Os indicadores médios então obtidos são parametrizados (transformados em valores que
variam entre 0 e 1) por meio da equação matemática (valor observado- pior valor) / (melhor valorpior valor). Para entrar nesta fórmula básica o indicador médio pode passar por uma transformação
com o emprego de função matemática, de acordo com as características da série de dados para
todos os municípios do estado, nos três anos considerados. Cada subíndice gerado participa na
composição do índice final da dimensão (IMRS-X) com um peso específico.
O IMRS-Meio Ambiente, por sua vez, entra na composição final do IMRS com o peso de 8%.
O Quadro 1 apresenta os indicadores selecionados e os parâmetros utilizados para a sua
transformação em subíndice (incluindo a função matemática utilizada em sua transformação, se for
o caso) bem como o respectivo peso na composição do IMRS-Meio Ambiente e no índice final, o
IMRS.
QUADRO 1 - Indicadores, parâmetros e pesos do IMRS- Meio Ambiente
Peso no
Limite
IMRS-Meio Peso no
superior
Ambiente IMRS (%)
(melhor)
(%)

Indicador

Unidade

Limite
inferior
(pior)

Percentual da população afetada por doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

%

50

0

20,0

1,60

Percentual de cobertura vegetal por flora nativa ou
reflorestamento

%

0

50

20,0

1,60

Percentual de área de proteção integral

%

0

20

20,0

1,60

Percentual de área de uso sustentável

%

0

50

20,0

1,60

Esforço Orçamentário em meio ambiente

%

0

3

20,0

1,60

