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INDICE DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL COMO FATOR DE IDENTIFICACÃO DOS
MUNICÍPIOS DO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA
DO BOTUCARAI-RS. Jaina Raqueli Pedersen, Salma Marcondes, Mariane Martini Zanella, Rudimar
Luís Petter (orient.) (ULBRA).
O trabalho discute as desigualdades urbanas na área do Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto da Serra do
Botucarai, pretende-se demonstrar a existência de tipos característicos que ocorrem nestas regiões em função do
critério das dimensões econômicas, sócio demográficas e ambientais.O trabalho se insere na perspectiva de um
estudo exploratório visando caracterizar uma iniciativa em matéria de diagnóstico. O método propõe a constituição e
seleção de indicadores econômicos e sociais para análise da sustentabilidade urbana do município, compondo um
Índice. Busca-se representar melhor a realidade dos municípios da região, selecionou-se uma proposta de índices e
variáveis principais e, alguns adicionais ou voluntários, conforme se pode observar como: condições sociais,
habitação, mobilidade, patrimônio, poder de compra e serviços. Embora o objetivo principal seja o de criar
indicadores adequados à realidade das cidades estudadas, um critério adicional utilizado na escolha das variáveis e
indicadores foram à possibilidade de cálculo do mesmo para outras localidades, razão pela qual será utilizado
adicionalmente o índice de sustentabilidade urbana comparativo. O processo de análise e interpretação das variáveis
será dividido em duas partes para melhor compreensão. A primeira parte terá como objetivo oferecer subsídios à
análise da sustentabilidade do desenvolvimento dos municípios da região compreendida pelo COREDE, pela
plotagem de índices para as diferentes dimensões. Na Segunda parte, o propósito será agrupar os municípios em tipos
homogêneos (reconhecíveis). Após a caracterização dos grupos, os resultados serão interpretados e discutidos
considerando os diferentes tipos ou grupos obtidos por meio da análise multivariada. Alguns resultados preliminares
foram interpretados e indicam equilíbrio entre os municípios da região nos aspectos econômicos e diferenças nos
aspectos sociodemográficos e ambientais. (Fapergs).

041

682

