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Anexo II – Painel de Indicadores da Qualidade das Zonas do ZEE/DF
1 – São indicadores de meio ambiente e da infraestrutura ecológica:
a) indicador de comprometimento da vazão outorgável, calculada como
demanda total outorgada sobre disponibilidade hídrica;
b) indicador de comprometimento da vazão remanescente, calculada
como vazão mínima observada sobre vazão de referência;
c) indicador de comprometimento dos Lagos, calculada como vazão
outorgada sobre a vazão de referência (regularizada);
d) indicador de atendimento ao Enquadramento de Corpos Hídricos;
e) indicador do grau de comprometimento da qualidade de água
superficial no Distrito Federal;
f) indicador do grau de comprometimento da qualidade de água
subterrânea no Distrito Federal;
g) percentual de Unidades de Conservação de Proteção Integral
implantadas em relação ao previsto na legislação vigente;
h) percentual de Unidades de Conservação de Uso Sustentável
implantadas em relação ao previsto na legislação vigente.

2 – São indicadores do desenvolvimento socioeconômico e da dinamização
produtiva com equidade:
a) evolução da taxa de desemprego;
b) Coeficiente de Gini relativo à desigualdade de renda domiciliar per

capita;
c) percentual de jovens entre 15 e 19 anos com ensino fundamental
completo;
d) percentual de jovens entre 18 e 25 anos com ensino médio completo;
e) taxa de mortalidade materna (por 1.000 nascidos vivos);
f) percentual de empregos formais no total de empregos;
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g) aumento da participação dos setores estratégicos (industrial e
agroindustrial) no Produto Interno Bruto – PIB do Distrito Federal;
h) aumento da participação do PIB industrial e agroindustrial nos
municípios circunvizinhos (atividades produtivas de natureza N5).

3 – São indicadores da infraestrutura para competitividade e qualidade de vida:
a) incidência de doenças de veiculação hídrica (por 100.000 habitantes);
b) percentual de perdas de água no sistema da concessionária;
c) evolução do consumo per capita de água por Região Administrativa;
d) áreas urbanas alagadas (em metros quadrados – m2 alagados e
percentual do total de áreas urbanas);
e) taxa de erosão de margens de rios (em metro linear e percentual);
f) taxa de assoreamento de rios, lagos e reservatórios;
g) frequência e duração da interrupção no fornecimento da energia
elétrica;
h) percentual de materiais recicláveis e reciclados, secos e orgânicos,
compondo a cadeia de reciclagem;
i) percentual de resíduos que compõem os rejeitos na disposição final.

4 – São indicadores da governança e das instituições para o desenvolvimento
sustentável, transparência e controle social:
a) percentual de empresas utilizando bancos públicos ou privados para
financiamento de investimentos;
b) percentual de impostos em relação ao total do PIB do Distrito Federal;
c) homicídios por 100.000 habitantes;
d) mortos por 10.000 veículos;
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e) número de patentes registradas;
f) grau de abertura, integração e consolidação da Infraestrutura de Dados
Espaciais do Distrito Federal – IDE/DF;
g) número de Conselhos Distritais estruturados e operantes em relação ao
total de Conselhos Distritais previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal.
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