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Apresentação

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio da Secretaria de
Gestão Ambiental, apresenta à sociedade seu primeiro Relatório de
Qualidade Ambiental relatando a situação do meio ambiente no
Município. Este Relatório tem como objetivo sintetizar e refletir as
ações realizadas para compatibilizar as exigências do desenvolvimento
econômico com a qualidade social e garantindo a preservação da
qualidade ambiental.
O Relatório de Qualidade Ambiental está previsto na Lei Orgânica,
que estabelece a criação de um Sistema de Administração da
Qualidade, visando informar a população sobre os níveis de poluição e
a qualidade do meio ambiente , e na Política Municipal de Meio
Ambiente, que o define como instrumento de monitoramento e
controle de riscos à sustentabilidade, por meio da avaliação de
indicadores de qualidade ambiental.
O desenvolvimento do sistema de indicadores ambientais para o
município de São Bernardo do Campo seguiu a metodologia
reconhecida internacionalmente como GEO Cidades adotada pelo
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa
metodologia aplica a estrutura de análise ambiental denominada FPEIR
– Força Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta, permitindo a
avaliação ambiental integrada dos problemas e fenômenos urbanoambientais por meio da identificação e caracterização de indicadores
ambientais e de suas relações com os diferentes recursos ambientais
envolvidos (ar, água, solo, biodiversidade e ambiente construído).
Espera-se que este Relatório seja continuamente atualizado e
acessível para qualquer cidadão, permitindo o monitoramento da
qualidade ambiental do Município ao longo do tempo e a avaliação da
efetividade das políticas públicas para o meio ambiente. Além disso,
espera-se que, nas próximas edições, sejam acrescentadas
informações e dados de iniciativas dos demais segmentos da
sociedade, colaborando assim para inserir os temas meio ambiente e
uso sustentável dos recursos naturais transversalmente nas diferentes
instâncias governamentais e em toda a sociedade.
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1 Introdução
A Prefeitura do Município de São Bernardo
do Campo (PMSBC) criou a Secretaria de Gestão
Ambiental (SGA) em 2009 e estabeleceu sua
política ambiental em 2010. Em 2011, celebrou
convênio com o Governo Estadual para
transferência da competência do licenciamento
ambiental de atividades potencialmente poluidoras
e construiu, no decorrer desse ano, sua cartografia
sistemática.

continentes, países e regiões, comunicando os
resultados aos governos e às organizações da
sociedade por meio de informes periódicos.

Ainda em 2011, a PMSBC deu início à
organização de um sistema de indicadores de
qualidade e, em 2012, consolidou seu sistema de
licenciamento, fiscalização e informação da
qualidade ambiental, assumindo competências
mais complexas em termos de gestão ambiental. É
nesse contexto que surge a iniciativa de criação de
um sistema de indicadores ambientais, com a
missão de propiciar uma compreensão sucinta
acerca do estado do ambiente no Município.

Com o tempo, o projeto GEO incorporou
formalmente o enfoque da Avaliação Ambiental
Integrada (AAI). O enfoque da AAI requer a
utilização de uma estrutura que propicie a análise
integrada dos fenômenos urbano-ambientais, bem
como a identificação de temas que representem as
principais questões a tratar no processo e a
correspondente seleção de indicadores que
favoreçam uma compreensão objetiva destas por
parte dos tomadores de decisão e da população em
geral.

Este Relatório, elaborado no âmbito do ciclo
inicial do processo de avaliação ambiental
integrada instituído em São Bernardo do Campo,
oferece um primeiro panorama sobre a situação do
ambiente no Município, obtido por meio do sistema
de indicadores ambientais desenvolvido em 2012.
1.1 Objetivos
O desenvolvimento de um sistema de
indicadores ambientais no Município objetiva
facilitar a comunicação pública quanto à situação
geral do ambiente, bem como orientar a atuação do
Poder Público em relação às principais questões a
enfrentar no setor.

Complementarmente, visa-se o emprego do
sistema como ferramenta de avaliação do
desempenho da gestão ambiental, aferindo a
evolução
das
respostas
institucionais
e
aprimorando a capacidade efetiva e coerente das
demandas externas, de modo a empreender ações
que garantam e melhorem continuamente os níveis
de qualidade de vida, tendo por meta o equilíbrio
com o ambiente local e regional.
1.2 Fundamentos
O processo de avaliação ambiental instituído
desenvolve-se fundamentado nos princípios do
projeto GEO (Global Environment Outlook Perspectivas do Ambiente Global), do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma). Desde 1995, o projeto GEO avalia
continuamente o estado do ambiente no mundo,

A partir de 2002, o projeto GEO incluiu uma
nova vertente, adaptada às especificidades locais,
denominada GEO Cidades, que constitui referência
básica para municípios, visando o desenvolvimento
do processo de avaliação ambiental e a elaboração
de informes nesse âmbito.

Atualmente, o modelo do projeto GEO apoiase na estrutura de análise denominada FPEIR
(Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e
Resposta), conforme adotada pela Agência
Europeia do Ambiente (AEA, 2003). O emprego
dessa estrutura busca facilitar a análise das
múltiplas formas de interação humana com o
ambiente, no contexto considerado.
Na estrutura FPEIR, a dimensão Força
Motriz refere-se às atividades humanas que
interagem indiretamente com o ambiente, como
industrialização, urbanização, transportes, entre
outras. A Pressão está relacionada a essas
mesmas atividades, porém refere-se às ações que
interagem de maneira direta com o ambiente, como
emissões gasosas, lançamento de efluentes e
geração de resíduos.
A dimensão central é representada pelo
Estado, que revela as condições em que se
encontra o ambiente e seus recursos (ar, água,
solo, biodiversidade e ambiente construído), em
face das pressões atuantes. As consequências
desse Estado à qualidade de vida, aos
ecossistemas e à socioeconomia configuram o
Impacto.
Por sua vez, a Resposta reúne o conjunto
de ações empreendidas pelos governos, empresas
e sociedade em geral no sentido de conservar ou
recuperar as condições do ambiente. Essas ações
tendem a desenvolver-se por meio de políticas,
planos, programas e projetos, os quais visam
1

especialmente reduzir as pressões ao ambiente,
melhorar seu estado e mitigar os impactos.
A Figura 1-1 ilustra alguns dos temas que
podem ser detectados, segundo as cinco
dimensões consideradas na estrutura FPEIR. Temse em conta o contexto urbano-ambiental,
considerando questões em relação às áreas de
risco devido ao fenômeno da urbanização.
Identificadas as questões a tratar, como as
da Figura 1-1, enseja-se, na sequência, a seleção
dos indicadores correspondentes. Para tal, compõe
-se uma matriz de correlação, estabelecendo as
relações entre os recursos ambientais presentes no
contexto considerado e as dimensões que
compõem a estrutura FPEIR (Figura 1-2).

(conjugando-se fauna e flora sob a denominação
de biodiversidade) e antrópico (traduzido segundo o
conceito de ambiente construído).
Os critérios utilizados na
indicadores ambientais abrangem:









seleção

dos

Relevância política;
Utilidade para o usuário;
Consistência analítica;
Mensurabilidade;
Facilidade de compreensão;
Confiabilidade;
Perspectiva evolutiva; e
Disponibilidade de dados.

As referências para a formatação inicial do
sistema de indicadores ambientais consideram sua
construção de forma participativa no âmbito da
Administração, ainda que, por ora, não se disponham
de todas as informações segundo um enfoque
sistêmico. As principais fontes de dados são as
secretarias municipais, bem como órgãos públicos
federais e estaduais, como Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (Cetesb), Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), entre outros. Os dados obtidos têm como

base o ano de 2011.
Figura 1-1 - Modelo FPEIR com exemplo de alguns temas que podem ser tratados por indicadores. Fonte: Modificado de AEA (2003).
Recurso ambiental

Dimensão na estrutura FPEIR
(para identificação de temas e indicadores)
F

P

E

I

R

Ar
Água
Solo
Biodiversidade
Ambiente construído

Figura 1-2 - Matriz de correlação para identificação de
temas relevantes e respectivos indicadores ambientais a
definir. Fonte: Modificado de PNUMA (2008).

1.3 Aspectos metodológicos
A estrutura FPEIR e a matriz de correlação
são adotadas como ferramentas básicas para
identificação de temas e indicadores ambientais
correspondentes, conforme o modelo GEO Cidades
e o enfoque da AAI.
A tipologia de recursos ambientais
considerada é similar à utilizada em outros
processos de avaliação ambiental em que se
abordam os meios físico (ar, água, solo), biótico
2

1.4 Atividades realizadas
As atividades desenvolvidas para a
consecução do processo de AAI no Município
compreenderam:
 Formalização da adoção do processo de AAI no
âmbito da administração municipal;
 Análise e revisão da literatura disponível sobre
AAI e indicadores ambientais, inclusa a “cesta
básica” do modelo GEO Cidades;
 Definição da estrutura de análise a adotar no
processo, optando-se pela FPEIR;
 Seleção de temas e indicadores ambientais,
mediante emprego de matriz de correlação,
iniciando-se pelo Estado;
 Reuniões com secretarias municipais e Conselho
de Meio Ambiente, definindo-se a matriz;
 Coleta e sistematização de dados e informações,
relativos aos temas e indicadores selecionados;
 Integração da
indicadores;

análise

segundo

temas

e

 Produção e discussão do Informe preliminar; e
 Revisão, edição e publicação do Informe final,
representado pelo presente Relatório.

2 Caracterização do Município
O município de São Bernardo do Campo é
caracterizado por seu histórico e pelo contexto
ambiental em que se situa.
2.1 Breve histórico
A história do Município remete-se ao ano de
1553, quando é oficializada a “Vila de Santo André
da Borda do Campo”. Em 1560 seus moradores
foram transferidos para o pátio do colégio, em São
Paulo de Piratininga, e a Vila desapareceu sem
deixar vestígios.
Sendo, a região, local de passagem para
aqueles que do Planalto se dirigiam ao porto de
Santos, em especial as “tropas” carregando
mercadorias e que aqui faziam pouso, começa a se
desenvolver na fazenda dos Monges Beneditinos
um povoado às margens do ribeirão dos Meninos,
região do atual Bairro Rudge Ramos. No local havia
uma capela construída em 1717, dedicada a Santo
“São Bernardo”, daí o nome do Município. Formado
e crescido em terras particulares dos Beneditinos, o
povoado não pôde ser oficializado, sendo por isso
transferido, no início do século XIX, para outro
trecho do velho Caminho do Mar, onde está hoje a
Igreja Matriz (Largo da Matriz, na rua Marechal
Deodoro). Ali, em 1812, de subúrbio da Capital, o
povoado foi elevado à categoria de Freguesia. Em
1877 é instalado, nas terras desapropriadas da
fazenda dos Beneditinos, o Núcleo Colonial de São
Bernardo. Constituíram-se 15 linhas coloniais que
posteriormente originaram os atuais bairros de São
Bernardo do Campo.
A presença do imigrante, majoritariamente
italiano, é predominante no fim do século XIX e
início do século XX, contribuindo para ampliar a
miscigenação. O cultivo da terra é intensificado, os
campos vão sendo devastados, as matas
derrubadas, as estradas alargadas, ruas e calçadas
corrigidas, vilas edificadas e casas construídas. Ao
final do século, por lei provincial de 12 de março de
1889, a Freguesia foi elevada a Município, cuja
instalação ocorreu em maio de 1890. O Município
compreendia, então, praticamente todo o território
da atual região do ABC (Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul).
Apesar do desenvolvimento da sede do
Município (atual São Bernardo do Campo), o Bairro
da Estação (atual Santo André), em razão da
Estação inaugurada, em 1867, para servir a ferrovia
Santos-Jundiaí, conhece um crescimento
acelerado, com a implantação de várias indústrias.

Assim, Santo André começa a destacar-se
econômica e politicamente, tornando-se, em 1938,
a sede municipal. O nome do Município passa a ser
Santo André e São Bernardo torna-se distrito. Com
a exploração da madeira, as serrarias aparecem,
registrando uma tendência industrial. Desenvolvese a indústria moveleira ao lado da têxtil (PMSBC,
sd).
Entre 1925 e 1933 é construída a Represa
Billings (PMSBC, 2010a), com fins de geração de
eletricidade pela usina Henry Borden, situada no
município vizinho de Cubatão. Com o enchimento
do reservatório, alguns núcleos coloniais de
imigrantes italianos, formados no século XIX, são
atingidos pelas águas. O uso da represa para
abastecimento de água na região foi iniciado em
1958, após crescimento populacional observado no
período (ISA, 2002).
Os caminhos proliferam-se, não só como
passagem, mas como expansão do processo de
urbanização. Os bairros vão se formando e
desdobrando em pequenas vilas e novos bairros. O
espaço do povoado transforma-se na paisagem da
Cidade. Após muitas movimentações, em 1944
ocorre a emancipação político-administrativa de
São Bernardo. O designativo do Campo, aplicado a
São Bernardo, surge com a instalação do atual
Município, em 1º de janeiro de 1945.
Em 1947, a Via Anchieta (Figura 2.1-1) é
inaugurada, facilitando o acesso entre o porto de
Santos e a metrópole. Novas indústrias
estabeleceram-se no Município, em especial as
automobilísticas, que instalaram suas primeiras
fábricas no Brasil, ocupando grandes terrenos ao
longo da Via Anchieta, atraindo mão de obra
migrante de várias partes do País.

Figura 2.1-1 - Via Anchieta, km 18 - 1968. Foto: Acervo
da Seção de Pesquisa e Documentação – Secretaria de
Cultura – PMSBC.
3

O expressivo afluxo de recursos ao
Município, provenientes da tributação das novas
indústrias e do aumento de renda da população
local, propiciou a realização de inúmeras obras
urbanas, entre as quais se destaca a canalização
do ribeirão dos Meninos (Figura 2.1-2) durante a
década de 1950, na área central da cidade,
possibilitando a implantação da atual Avenida Faria
Lima, e também da Praça Samuel Sabatini (Figura
2.1-3), onde foi construído o Paço Municipal, marco
dominante da paisagem local (PMSBC, 2010b).
Em 1970 é inaugurada a Rodovia dos
Imigrantes, que permite maior fluxo de pessoas e
mercadorias entre o porto de Santos e a Capital,
mas fragmenta ainda mais o território e os
remanescentes florestais.
A intensa atividade industrial funcionou como
atrativo ao crescimento populacional migratório.
Constatou-se o surgimento de favelas,
principalmente a partir da década de 1960, durante
os anos 1970 e com maior ênfase no início dos
anos 1980. Nessa última década, as áreas de
proteção aos mananciais foram as que mais
sofreram pressões por ocupação precária e
clandestina, por causa da demanda por habitações
e em decorrência do alto custo das terras nas
regiões até então urbanizadas (PMSBC, 2006).
O rápido crescimento industrial na região
trouxe preocupações com relação à poluição. Em
24 de julho de 1968 é criado, pelo Decreto 50.079,
o Centro Tecnológico de Saneamento Básico, que
incorporou a Superintendência de Saneamento
Ambiental (Susam), vinculada à Secretaria da
Saúde, que, por sua vez, absorvera a Comissão
Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e
do Ar (CICPAA) que, desde agosto de 1960, atuava
nos municípios de Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul e Mauá. Este centro
tecnológico originou a atual Cetesb, hoje
denominada Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (SÃO PAULO, 1968 e CETESB, sd).
Para proteger os remanescentes de mata
nativa foi criado, na década de 1970, o Parque
Estadual da Serra do Mar (SÃO PAULO, 1977),
ocupando parte da porção sul do território
municipal. Ainda na década de 1970, foram
aprovadas leis estaduais que estabeleceram
parâmetros de uso e ocupação para as áreas de
mananciais da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), visando sua proteção (SÃO PAULO, 1975
e SÃO PAULO, 1976). A área da bacia do
reservatório Billings passou a ser protegida por tais
4

Figura 2.1-2 - Ribeirão dos Meninos, onde hoje é a av.
Faria Lima - Década de 1940. Foto: Coleção Loris Amadei do acervo da Seção de Pesquisa e Documentação PMSBC.

Figura 2.1-3 - Construção do Paço Municipal, 1968. Foto: Acervo: da Seção de Pesquisa e Documentação Secretaria de Cultura – PMSBC.

diplomas legais. A partir de então, o Município
passou a ter cerca de 50% de seu território inserido
em área de mananciais e cerca de 30% no Parque
Estadual da Serra do Mar. A existência dessas
áreas de proteção desacelerou o processo de
urbanização em direção ao sul do Município,
reduzindo a zona passível de ocupação urbana
para cerca de 20% do seu território.
Mesmo com a legislação instituída para
proteger a área de mananciais, não foram
observadas políticas públicas que atendessem
plenamente a demanda habitacional, de forma que
as áreas de proteção aos mananciais da RMSP
sofreram, nas décadas de 1980 e 1990, um
processo acelerado de ocupações irregulares.
Em 1997 foi promulgada a Lei Estadual
9.866, que estabelece novos critérios e
procedimentos para a proteção dos mananciais do
Estado de São Paulo. Entre os objetivos da nova lei
destacam-se: proteção e recuperação de condições
ambientais específicas para a produção de água
em quantidade e qualidade necessárias, e garantia
do abastecimento e do consumo das futuras

gerações. Dentre as exigências desta lei está o
estabelecimento de leis específicas para cada
APRM - Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais (SÃO PAULO, 1997).
Alguns assentamentos localizados em área
de manancial receberam obras de infraestrutura por
conta das ações previstas no Plano Emergencial de
1998. Nesse período, houve grande mobilização
das comunidades visando à conscientização e
sensibilização dos moradores para as questões
ambientais. A partir daí, as comunidades
começaram a se organizar e foram realizadas
pequenas intervenções visando a disposição
adequada de resíduos e efluentes e o aumento das
áreas permeáveis, dentre outras (SÃO PAULO,
1998).
Em 2006, é iniciada a construção do trecho
sul do Rodoanel Mario Covas (SP-21). Esse trecho
(Rodoanel Sul), inaugurado em 1º de abril de 2010,
atravessa o Município, de leste a oeste, na área de
mananciais.
A Lei Estadual nº 13.579, de 2009, declara a
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da
Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (APRMB) como manancial de interesse regional para o
abastecimento das populações atuais e futuras.
Essa lei, conhecida como “Lei Específica da
Billings”, estabelece Áreas de Recuperação
Ambiental, Áreas de Restrição à Ocupação, Áreas
de Ocupação Dirigida e Área de Estruturação
Ambiental do Rodoanel (SÃO PAULO, 2009).
Recentemente o Município passou a receber
grandes empreendimentos do setor imobiliário,
sendo significativa a verticalização, principalmente
na região central. Também se observa o
crescimento e a diversificação do setor de comércio
e serviços. A questão ambiental deixa de focar
apenas a poluição industrial e a ocupação irregular
em área de manancial, e passa a atentar para as
questões da qualidade ambiental no meio urbano.
Em 21 de novembro de 2011 é promulgada a
Lei Municipal nº 6.163, que dispõe sobre a Política
Municipal de Meio Ambiente. Dentre os
instrumentos, é prevista a elaboração do Relatório
de Qualidade Ambiental, com o objetivo de avaliar
a qualidade do ambiente no Município, por meio de
indicadores (PMSBC, 2011a).
2.2 Localização e contexto metropolitano
São Bernardo do Campo abrange
408,45 km², correspondendo a 0,2% da área total

do Estado de São Paulo e a 5% da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP), à qual está
vinculado política e administrativamente. A RMSP,
composta por 39 municípios, é a maior região
metropolitana do País, a principal conurbação da
América do Sul e o quinto maior aglomerado
urbano do mundo. A região sozinha abriga cerca de
20 milhões de habitantes. Junto com os municípios
de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André e São Caetano do Sul, São
Bernardo do Campo integra a região do ABC. Por
sua vez, a Região Metropolitana da Baixada
Santista (RMBS), no limite sul de São Bernardo do
Campo, é composta por nove municípios e engloba
o maior complexo portuário da América do Sul, com
7,8.106 m2 e cerca de 13 km de cais (Figura 2.2-1).
O Município é atravessado pelo complexo
rodoviário do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI),
principal ligação entre o interior do Estado, a RMSP
e as indústrias da região do ABC ao Porto de
Santos, ao Polo Petroquímico de Cubatão e à
Baixada Santista. Anualmente o SAI é utilizado por
mais de 30 milhões de veículos. São Bernardo do
Campo também está interligado, por meio do
Rodoanel Sul, a outras importantes vias de
circulação de mercadorias e pessoas: Anhanguera
(SP-330), Bandeirantes (SP-348), Raposo Tavares
(SP-270), Castello Branco (SP-280) e Régis
Bittencourt (BR-116) e, futuramente, a mais três
vias, Presidente Dutra (BR-116/SP-060), Ayrton
Senna (SP-070) e Fernão Dias (BR-381).
Dividido em 34 bairros (Figura 2.2-2), São
Bernardo do Campo faz divisa com os municípios
de Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e
São Paulo, da RMSP, e com os municípios de
Cubatão e São Vicente, da RMBS. O transporte
intermunicipal é realizado principalmente pelo
modal rodoviário, sendo o corredor de ônibus São
Mateus/Jabaquara o principal eixo de
deslocamento de pessoas, interligando São
Bernardo do Campo aos municípios de Diadema,
Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo, e
também à rede de trens e metrô da RMSP. A
distância rodoviária a seus vizinhos (Tabela 2.2-1)
varia de 5,9 km (Santo André) a 50 km (Porto de
Santos).
A localização estratégica de São Bernardo
do Campo, na RMSP e vizinho à RMBS, e a
presença de importantes rodovias são fatores
determinantes para as dinâmicas sociais,
econômicas e financeiras existentes no Município.
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Brasil

Estado de São Paulo

RMSP
Região do ABC, dentro da RMSP
RMBS

Figura 2.2-1 - Localização do município de São Bernardo do Campo na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), na
região do ABC e em relação à Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS).

Tabela 2.2-1 - Distâncias rodoviárias do marco zero do município de São Bernardo do Campo aos municípios vizinhos.
Fonte: PMSBC (2010c).
Destino

Distância rodoviária (km)

Santo André (Praça IV Centenário)

5,9

São Caetano do Sul (Av. Goiás, 600)

12,8

Diadema (Praça Castelo Branco/rua Anchieta)

12,5

São Vicente (Praça da Biquinha/ Praça Tom Jobim)

44,0

Cubatão (Av. 9 de Abril)

45,0

São Paulo (Praça da Sé)

21,7

São Paulo (Aeroporto de Congonhas)

22,3

Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)

42,9

Santos (Porto de Santos - rua Xavier da Silveira)

50,0
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Figura 2.2-2 - Divisão do município de São Bernardo do Campo em bairros. Fonte: PMSBC.
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2.3 Clima
O clima do Município é caracterizado, a
seguir, a partir de dados de temperatura,
pluviosidade e temperatura aparente de superfície.
2.3.1 Temperatura e pluviosidade
O clima no Município é classificado como
tropical de altitude com temperatura média anual
próxima a 19,9°C e pluviosidade média anual de
1.473 mm (http://www.cpa.unicamp.br/outrasinformacoes/clima_muni_547.html). O clima tropical
de altitude é um tipo climático que predomina em
planaltos e serras do sudeste brasileiro.
Em São Bernardo do Campo as estações do
ano são relativamente bem definidas :
 Os verões se caracterizam pelo clima quente e
úmido, com pluviosidade média de 218 mm no
mês de janeiro e temperaturas próximas a 24°C
(Rede Inmet);
 Os invernos têm, como características
principais, temperaturas mais amenas e menor
incidência de chuvas, registrando no mês de
julho pluviosidade média em torno dos 48,7 mm
e temperatura de 16°C (Rede Inmet); e
 A primavera e o outono se caracterizam como
estações de transição.
Em geral, de acordo com PMSBC (2010c), o
clima do Município apresenta dois períodos
distintos em relação à precipitação:
 Período úmido de outubro a março, sendo
janeiro, fevereiro e março os meses mais
chuvosos; e
 Período seco de abril a setembro, sendo julho o
mês mais seco.
O Município apresenta, ainda, características
térmicas e de precipitação distintas entre seus
distritos. Observa-se uma distribuição de chuvas
mais intensa nas áreas da represa Billings e no
distrito de Riacho Grande, com total anual de cerca
de 2.800 mm, muito acima das medições realizadas
na área urbana do Município, onde o total anual fica
próximo a 1.000 mm. O mesmo pode ser
observado em relação às médias de temperaturas,
significativamente mais altas na área central
(PMSBC, 2010c).
A pluviosidade mais elevada nas regiões da
represa Billings e do distrito de Riacho Grande está
relacionada às maiores altitudes locais e à
8

proximidade com a Serra do Mar (PMSBC, 2010c).
Salienta-se que a altitude média do Município é de
764 m, sendo o Pico do Bonilha, no Bairro
Montanhão o ponto mais alto, com 986,5 m de
altura
(http://www.s aobernardo.s p.gov.br/
S E C R E T A R I A S / s p/ g e op o r t a l / C O M P E N D IO /
geografia.pdf).
2.3.2 Temperatura aparente de superfície
A imagem termal de temperatura aparente de
superfície (Figura 2.3-1) indica que as maiores
temperaturas encontram-se em áreas densamente
urbanizadas. Entretanto, os fenômenos locais,
regionais ou globais que interferem no microclima
urbano ainda precisam ser melhor compreendidos,
para que seja possível identificar com precisão e
caracterizar as causas das assimetrias climáticas
em áreas urbanas.
De forma geral, para o caso de São Bernardo
do Campo, além das temperaturas mais altas
estarem sobre a área urbanizada, destacam-se
temperaturas maiores sobre áreas industriais,
caracterizadas por grandes construções, pátios e
galpões desprovidos de vegetação e com materiais
que absorvem mais calor A área urbana do
Município conurba-se com outras áreas
intensamente urbanizadas, como São Paulo,
Diadema, Santo André e São Caetano do Sul,
caracterizando um entorno que também apresenta
elevadas temperaturas médias. As regiões
urbanizadas localizadas nas proximidades da
represa Billings apresentam temperaturas menores,
provavelmente devido à umidade proporcionada
pelo reservatório e pela vegetação existente na
área de manancial.

A ser elaborado pela PMSBC

Figura 2.3-1 - Mapa de temperatura aparente de superfície. Fonte: SGA (2011)
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2.4 Recursos hídricos
Os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos são descritos nos subitens a seguir,
enfatizando-se o contexto institucional para gestão
das águas.
2.4.1 Águas superficiais
O município de São Bernardo do Campo está
inserido em duas Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (UGRHIs) distintas: a UGRHI 06
(Bacia do Alto Tietê) e a UGRHI 07 (Bacia da
Baixada Santista) (Figuras 2.4-1 e 2.4-2). Cada
unidade hidrográfica possui características bastante
distintas entre si, a saber:
 UGRHI 06 - Bacia do Alto Tietê, composta por
duas Sub-bacias principais: (1) sub-bacia do rio
Tamanduateí, afluente do rio Tietê, que
atravessa a área central do Município. Essa
p r im e ir a
S u b - b ac i a
é
i n t e n s am e n t e
impermeabilizada e densamente ocupada,
destacando-se a presença de dois cursos
d’água: o ribeirão dos Meninos e seus afluentes,
que nasce no bairro Demarchi; e o ribeirão dos
Couros, na divisa com o município de Diadema e
São Paulo; e (2) sub-bacia do rio Pinheiros, que
no município de São Bernardo do Campo
corresponde
à Sub-bacia do reservatório
Billings, composta pelo represamento do rio
Grande e seus principais afluentes. É esta Subbacia que é declarada Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais da Bacia
Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM B,
pela Lei Estadual nº 13.579/09; e

Figura 2.4-1 - Divisão do Estado de São Paulo em UGRHIs, com destaque para as UGRHIs 06 e 07.

Figura 2.4-2 - Detalhe das UGRHIs 06 e 07, com destaque para o município de São Bernardo do Campo.

nome de Sistema Aquífero São Paulo. Nesse
tipo de aquífero a água subterrânea circula
predominantemente pelos espaços existentes
entre os grãos que constituem tais materiais.
Ocorre de forma livre a semiconfinado e possui
porosidade primária (granular). Em São
Bernardo do Campo ocorre principalmente na
porção norte do Município, no limite com o
embasamento cristalino e onde se concentra a
sua área urbana. No geral, a produtividade deste
aquífero pode ser considerada média a baixa,
com vazão explotável de 0 a 20 m 3/h. Na área
onde se insere o município de São Bernardo do
Campo as vazões sustentáveis recomendadas
são de 10 m3/h por poço (CAMPOS &
ALBUQUERQUE, 2005). Quanto à qualidade
química natural suas águas são de baixa
salinidade e predominantemente bicarbonatadas
cálcicas; e

 UGRHI 07 - Bacia da Baixada Santista formada
pelos rios que nascem na Serra do Mar e
seguem em direção ao oceano Atlântico e onde
se situa o Parque Estadual da Serra do Mar.
A Figura 2.4-3 apresenta as principais Subbacias indicadas pelo Plano de Bacia do Alto Tietê
(FUSP, 2009), bem como o limite com a Bacia da
Baixada Santista (UGRHI 07).
2.4.2 Águas subterrâneas
No município de São Bernardo do Campo há
a ocorrência de dois Sistemas Aquíferos (Figura
2.4-4), quais sejam:
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Sistema Aquífero Sedimentar: constituído por
rochas sedimentares da Bacia de São Paulo,
formada por argilitos, arenitos e conglomerados,
assim como sedimentos mais recentes, recebe o



Sistema Aquífero Cristalino: constituído por
rochas pré-cambrianas do embasamento
cristalino, do tipo metamórficas e ígneas. Como
esse tipo de rocha é compacta, as águas
subterrâneas circulam ao longo dos espaços

município até seu limite sul com a escarpa da
vazios gerados pelas suas fraturas, originando
Serra do Mar. No geral o potencial explotável
uma porosidade secundária ou fissural. Próximo
deste tipo de aquífero é mais baixo que nos
à superfície as rochas do embasamento
aquíferos sedimentares, variando no intervalo de
cristalino apresentam um perfil de alteração com
1 a 12 m3/h praticamente em toda área de
espessuras variáveis, denominado manto de
afloramento
desse
sistema
e,
alteração, onde o meio se comporta
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Figura 2.4-3 - Rede hidrográfica na área do município
de São Bernardo do Campo. Fonte: FUSP (2009).
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Figura 2.4-4 - Aquíferos na área do município de São
Bernardo do Campo. Fonte: DAEE/IPT/IG/CPRM (2005).
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2.5 Aspectos geológicos e geomorfológicos
Os aspectos de natureza geológica e
geomorfológica presentes no município de São
Bernardo do Campo, em especial aqueles de
interesse ao uso e ocupação do solo, podem ser
sintetizados em uma carta geotécnica.
De fato, conforme IPT (1999), distinguem-se
cinco unidades homogêneas em termos
geotécnicos e geoambientais no território municipal
(Figura 2.5-1), as quais congregam as principais
potencialidades e restrições dos terrenos frente a
intervenções. As principais características dessas
unidades são resumidas a seguir:
Unidade 1 - Aluviões
 Composta por depósitos sedimentares
cenozoicos recentes, localizados em setores
contíguos às calhas de cursos d’água, em
planícies aluviais e terraços mais antigos;
 Salientam-se processos de erosão fluvial,
incluindo enchente, enxurrada, solapamento de
margem, inundação e alagamento;
 Recalques também podem ser encontrados, com
repercussões a estruturas e fundações; e
 Denotam-se dificuldades de escavação
problemas devido a alta suscetibilidade
contaminação das águas subterrâneas.

e
à

Unidade 2 - Colinas com substrato de rochas
sedimentares
 Composta por rochas sedimentares;
 Predomina baixa a média suscetibilidade à
erosão laminar ou por sulcos (rasos), podendo
ocorrer erosão interna (piping) e desagregação
superficial (empastilhamento) com erosão
posterior de taludes sem proteção superficial;
 Eventualmente, ravinas e boçorocas podem-se
desenvolver, induzidas por grande concentração
de águas superficiais;
 Por vezes, ocorrem surgências d’água (minas)
em vertentes, nos contatos entre camadas
arenosas e sedimentos argilosos; e
 Há possibilidade de contaminação de águas por
lançamento de efluentes domésticos e industriais
e disposição irregular de resíduos sólidos.
Unidade 3 - Morrotes com substrato de rochas
cristalinas
 Composta por rochas de idade pré-cambriana,
que compõem o embasamento cristalino (xistos,
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 O solo de alteração apresenta alta a média
suscetibilidade à erosão induzida por grande
concentração
de
águas
superficiais,
principalmente em áreas desmatadas. O solo
superficial apresenta média suscetibilidade à
erosão; e
 Escorregamentos podem ocorrer nas vertentes
de maior declividade e associados à presença de
estruturas no solo de alteração/rocha alterada
(foliação, xistosidade e fratura), podendo
envolver blocos de rocha (matacões).
Unidade 4 - Morros com Substrato de Rochas
Cristalinas
 Constituída por rochas do embasamento
cristalino (xistos, granitoides e migmatitos);
 Como diferencial em relação à Unidade 3, temse as espessuras de solo e o relevo com
declividades ainda mais acentuadas;
 O
solo
de
alteração
apresenta
alta
suscetibilidade
à
erosão,
podendo
ser
observados sulcos e ravinas. O solo superficial
possui média suscetibilidade à erosão; e
 Escorregamentos podem ocorrer nas vertentes
de maior declividade e associados à presença de
estruturas no solo de alteração/rocha alterada
(foliação, xistosidade e fratura), podendo
envolver blocos de rocha (matacões).
Unidade 5 - Escarpas da Serra do Mar
 Composta
por
rochas
cristalinas
do
embasamento, com solos pouco espessos e
afloramentos de rocha;
 Ocorrem, de forma restrita, corpos de tálus,
depositados em setores de menor declividade
das vertentes. Predominam amplitudes de 300 m
e declividades superiores a 30%;
 Predomina alta suscetibilidade a processos de
movimentos gravitacionais de massa (erosão,
escorregamento e corridas
de massa),
condicionados pela declividade acentuada dos
terrenos; e
 Há bacias hidrográficas com potencialidade para
geração de corridas de massa, que atingem
áreas situadas a jusante, induzidas pelo sistema
viário, com terraplenagens alterando o equilíbrio
das encostas e drenagens promovendo
concentração da água de chuva, sendo
deflagrados
por
condições
de
maior
pluviosidade.
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Figura 2.5-1 - Carta geotécnica do município de São Bernardo do Campo. Fonte: IPT (1999).
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2.6 Bioma e cobertura vegetal
O município de São Bernardo do Campo
situa-se no domínio do bioma da Mata Atlântica,
pertencente à região fitoecológica da Floresta
Ombrófila Densa. Esse tipo de vegetação é
caracterizado por plantas lenhosas de médio a alto
porte, além de lianas e epífitas em abundância, que
a diferenciam das outras classes de formações
florestais. Porém, sua característica ecológica
principal relaciona-se a fatores climáticos tropicais
de elevadas temperaturas (médias de 25ºC) e de
alta precipitação, bem distribuída durante o ano (de
0 a 60 dias secos), o que determina uma situação
ecológica
praticamente
sem
período
biologicamente seco (IBGE, 2012).
No Estado de São Paulo, a Floresta
Ombrófila Densa está subdividida em quatro
formações florestais, ordenadas segundo a
hierarquia topográfica, que condiciona fisionomias
diferentes, de acordo com as variações das faixas
altimétricas: formação das terras baixas (0 a 50
metros); submontana (50 a 500 m); montana (500 a
1.500 m) e alto-montana (mais que 1.500 m). No
município de São Bernardo do Campo encontramse
as
formações
submontana
e,
predominantemente, a Floresta Ombrófila Densa
Montana.
O bioma da Mata Atlântica é um mosaico de
formações vegetais que, além de englobar a
floresta ombrófila densa, apresenta outras
formações vegetais, como as florestas ombrófilas
aberta e mista, florestas estacionais decidual e
semidecidual, campos de altitude, mangues e
restinga. Essa variedade de ecossistemas é
responsável pela alta biodiversidade presente neste
bioma, que abriga mais de 60% de todas as
espécies terrestres do planeta e possui um grande
número de espécies endêmicas.
Habitam na Mata Atlântica cerca de 20 mil
espécies de plantas vasculares, das quais 8 mil
são endêmicas, ou seja, 55% das espécies
arbóreas, 40% das não-arbóreas, 70% das
bromélias e 64% das palmeiras só ocorrem neste
bioma. A fauna existente representa uma das mais
ricas em diversidade de espécies e está fortemente
relacionada com a vegetação, tendo uma grande
importância na polinização de flores e na dispersão
de frutos e sementes. Convivem com este mosaico
de vegetação, aproximadamente, 270 espécies de
mamíferos, 990 de aves, 200 de répteis, 370 de
anfíbios e 350 de peixes. Desse total de espécies
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da fauna que habita a Mata Atlântica, 560 são
endêmicas.
Por outro lado, a Mata Atlântica é um dos
biomas mais devastados e ameaçados, restando
apenas 7% de sua extensão original e um número
significativo de espécies ameaçadas de extinção;
das 633 espécies de animais ameaçadas no Brasil,
383 ocorrem nesse bioma. A Mata Atlântica é
considerada pela Conservation International (CI)
um dos 34 hotspots da biodiversidade mundiais,
por apresentar biodiversidade abundante, alta taxa
de endemismo e alto grau de ameaça, sendo assim
é uma das áreas prioritárias para conservação.
Segundo o Inventário Florestal da Vegetação
Natural do Estado de São Paulo (IF, 2005),
elaborado a partir de fotointerpretação de imagens
de satélites LANDSAT (período 2000-2001), São
Bernardo do Campo possui, aproximadamente,
45% do seu território ocupado por cobertura vegetal
nativa, incluindo as formações secundárias
(capoeiras),
totalizando
260
fragmentos
remanescentes, a maior parte deles pequenos, com
menos de 10 ha (Figura 2.6-1). No entanto, apesar
de bastante reduzidos, esses fragmentos
apresentam
grande
importância
para
a
conservação da biodiversidade, além de promover
a proteção das áreas de mananciais.
A Figura 2.6-2 ilustra a distribuição espacial
da cobertura vegetal nativa e de reflorestamento
existente no Município.

Figura 2.6-1 – Número de fragmentos de vegetação nativa, por classe de superfície, do município de São Bernardo do Campo. Fonte: SMA/IF (2005).
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Figura 2.6-2 - Mapa de cobertura vegetal do município de São Bernardo do Campo. Fonte: SMA/IF (2005).
15

2.7 População
A série de censos brasileiros indica que a
população de São Bernardo do Campo vem
experimentando, embora em ritmo decrescente,
sucessivos aumentos em seu contingente, tendo
aumentado quase dez vezes, desde a década de
1960 (Figura 2.7-1).
Em 2010, a população do município de São
Bernardo do Campo alcançou, segundo dados do
Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), um total de 765.463
habitantes. O bairro mais populoso é o Montanhão,
com mais de 94 mil habitantes, seguido dos
seguintes bairros: Dos Alvarenga, Dos Casa, Baeta
Neves e Centro (Figuras 2.7-2 e 2.7-3). Essas
cinco
localidades
juntas
representam
aproximadamente 40% da população total de SBC.
Em 2012, estima-se que a população do Município
seja de 774.886 habitantes (PMSBC).

Figura 2.7-1 - Evolução da população do município de
São Bernardo do Campo. Fonte: IBGE.

Figura 2.7-2 - Distribuição espacial do número de habitantes por bairro. Fonte: IBGE.
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Figura 2.7-3 - Número de habitantes por Bairro . Fonte:
IBGE.

2.8 Setores econômicos
Dados de 2010 indicam que São Bernardo
do Campo, embora possua o quinto maior Produto
Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo,
ostenta a segunda colocação quando se trata do
PIB per capita (Tabela 2.8-1).
Em 2011, de acordo com dados da
Secretaria de Finanças, o Município contou com
68.319 estabelecimentos econômicos, sendo 1.346
referentes à indústria, 12.874 referentes ao
comércio e 54.099 relacionados com a prestação
de serviços.
A Tabela 2.8-2 mostra a evolução dessas
atividades em São Bernardo do Campo, indicando
uma queda, em relação ao ano de 2009, devido ao
decréscimo do número de atividades nos três
setores apresentados.
No que tange à distribuição dessas
atividades no Município, observa-se que o Centro é
o bairro com maior número de estabelecimentos de
comércio e prestação de serviços, seguido de
Rudge Ramos, Assunção e Baeta Neves. Já os
estabelecimentos industriais se concentram nos
Bairros de Taboão, Rudge Ramos e Planalto
(Figura 2.8-1).

Tabela 2.8-1 - Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) do Estado de São
Paulo e dos cinco primeiros colocados - 2010. Fonte:
Seade (http://www.seade.gov.br/produtos/pibmun/).
PIB
(milhões de
reais)

Unidade geográfica
Estado de São Paulo

PIB per capita
(reais)

1.247.595,93

30.264,06

São Paulo

443.600,10

39.445,20

Guarulhos

37.139,40

30.425,85

Campinas

36.688,63

33.998,03

Osasco

36.389,08

54.587,36

São Bernardo do Campo

35.578,59

46.512,70

Tabela 2.8-2 - Evolução das atividades econômicas em
São Bernardo do Campo. Fonte: PMSBC.
Quantidade de estabelecimentos
Setor

1999
No
%

2009
No
%

2011
No
%

Indústria

1.885

3

1.886

2

1.346

2

Comércio

13.847

22

19.750

22

12.874

19

Serviços

47.687

75

66.984

76

54.099

79

Total

63.419

100 88.620

100 68.319

100

Figura 2.8-1- Atividades econômicas principais instaladas por bairro. Fonte: PMSBC.
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2.9 Uso e ocupação do solo
O município de São Bernardo apresenta
importantes peculiaridades em relação ao uso e
ocupação do solo.
A primeira diz respeito à área com “Usos
Urbanos”, concentrada na parte norte do Município
(16% do total). Nessa categoria estão incluídas as
residências, comércios e serviços; os equipamentos
urbanos; os logradouros; as favelas; os loteamentos
desocupados e áreas com movimento de terra/solo
exposto. Constitui uma região
onde se
desenvolveram os dois núcleos históricos da
formação ao longo do Caminho do Mar: um mais ao
Norte (Rudge Ramos) e um mais central (Centro
Histórico).
A segunda especificidade refere-se ao grande
espelho d’água dos reservatórios Billings (Figura 2.9
-1), Rio Pequeno e Ribeirão das Pedras que juntos
ocupam 17% da área total do Município e justificam
a existência de uma Área de Proteção e
Recuperação de Mananciais (APRM). Essa área de
proteção aos mananciais, embora não tenha

impedido a ocupação, desacelerou o processo de
urbanização em direção à Serra do Mar,
possibilitando que se mantivesse uma zona com
cobertura vegetal em 60% do território de São
Bernardo do Campo. Nessa percentagem estão
agrupadas as áreas de mata nativa, capoeira,
vegetação de várzea e campo. O “Uso
Agrícola”
(compreendendo
hortifrutigranjeiros,
reflorestamento e chácaras) e os “Outros
Usos” (rodovia, reservatório de retenção, lixão/botafora e mineração) são menos expressivos, com 2%
e 1% do total, respectivamente (Figura 2.9-2).
Por fim, cabe destacar as atividades
industriais, que sempre tiveram significativa
importância no Município. Em 2011 esse uso
representou 4% da totalidade do território
mapeado, concentrado nas proximidades das
rodovias Anchieta e Imigrantes e no bairro
Paulicéia.
A distribuição espacial das classes de uso e
ocupação do solo que ocorrem em SBC pode ser
vista na Figura 2.9-3.

Figura 2.9-1 - Trecho do reservatório Billings próximo à rodovia Anchieta, onde se observam, à esquerda, a captação da
Sabesp e, ao fundo, trecho do bairro Riacho Grande e cobertura vegetal. Foto: IPT.
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Figura 2.9-2 - Distribuição porcentual das classes de uso e ocupação do solo do município de São Bernardo do Campo.
Fonte: PMBSC (2011b).
18

Figura 2.9-3 - Mapa de uso e ocupação do solo do Município de São Bernardo do Campo. Fonte: PMSBC (2011b).
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3 Indicadores ambientais
Considerando-se a matriz FPEIR, a definição
dos indicadores ambientais do município de São
Bernardo do Campo partiu da escolha dos temas
ambientais relativos à condição do meio, isto é, ao
Estado (Tabela 3-1).

processo, essa matriz foi discutida no âmbito das
secretarias municipais. Nessa etapa alguns
indicadores foram alterados, outros excluídos e
outros acrescentados, gerando a matriz final
(Anexo A).

Analisando-se os temas de Estado, foram
definidos os temas de Pressão, Força Motriz,
Impacto e Resposta (Tabela 3-1). Os temas de
Resposta encontram-se na parte inferior dessa
tabela, pois devem ser dadas respostas para Força
Motriz, Pressão, Estado e Impacto.

A matriz é composta por 143 indicadores,
dos quais 13 são de Força Motriz, 24 de Pressão ,
26 de Estado, 16 de Impacto e 64 de Resposta
(Figuras 3-1 a 3-3).

Estabelecidos esses temas, foi possível
selecionar os indicadores ambientais mais
relevantes para cada um deles, sendo, assim,
definida uma matriz preliminar de indicadores
ambientais. A seguir, visando a otimização do

Após a coleta dos dados que compõem os
indicadores (Anexo B), estes foram analisados em
13 tópicos: um relativo aos indicadores de Força
Motriz e 12 referentes aos temas de Estado (Tabela
3-1), conforme apresentado nos itens a seguir.
Salienta-se que os temas 5 e 6 foram tratados de
forma conjunta no tópico Biodiversidade.

Tabela 3-1 - Temas ambientais da matriz FPEIR do município de São Bernardo do Campo.
Recurso do meio
ambiente

Temas
Força Motriz

Pressão

Estado

Impacto

Emissões de fontes fixas e móveis

Qualidade do ar
(Tema 1)

Danos à saúde
humana

Qualidade das águas
(Tema 2)

Danos à vida
aquática

Solo exposto (Tema 3)

Assoreamento

Solo contaminado
(Tema 4)

Danos à saúde
humana

Vegetação nativa (Tema 5)

Perda da
biodiversidade e
danos à saúde
humana

Transporte
Ar

Industrialização
Urbanização
Crescimento populacional
e industrialização

Água
Urbanização

Solo

Biodiversidade

Ambiente
construído

Temas de
Resposta
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Efluentes líquidos domésticos e
industriais
Remoção de vegetação nativa em
APP de curso d'água
Mudança de solo permeável para
impermeável

Urbanização

Redução da cobertura vegetal

Transporte

Vazamento em tanques de
armazenamento de combustível

Industrialização

Descarte irregular de resíduos no
solo

Urbanização

Redução da cobertura vegetal
nativa e ocorrências contra a
fauna

Crescimento populacional

Consumo de água

Abastecimento de água
(Tema 7)

Danos à saúde
humana

Urbanização e
crescimento populacional

Geração de resíduos

Descarte de resíduos sólidos
(Tema 8)

Redução da vida útil
de aterros

Urbanização

Ocupação irregular

Áreas de risco (Tema 9)

Danos à saúde e
óbitos

Urbanização

Crescimento da área urbanizada

Drenagem urbana
(Tema 10)

Inundação,
alagamento e
infiltração

Transporte

Trânsito

Mobilidade urbana (Tema 11)

Urbanização

Supressão e queda de árvores

Arborização urbana (Tema 12)

Urbanização

Animais domésticos

Animais domésticos soltos
(Tema 13)

Danos à saúde
humana e animal

Fiscalização

Sanção por infrações,
investimentos e educação
ambiental

Monitoramento e ações de
melhoria

Mitigação

Riqueza de espécies (Tema 6)

Força Motriz

Resposta

Pressão

Estado

Impacto
Indicadores de Força Motriz

Indicadores de Pressão

Figura 3-1 - Sistema de indicadores ambientais do município de São Bernardo do Campo com destaque para os indicadores de Força Motriz e de Pressão
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Força Motriz
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Pressão

Estado

Impacto
Indicadores de Estado

Indicadores de Impacto

Figura 3-2 - Sistema de indicadores ambientais do município de São Bernardo do Campo com destaque para os indicadores de Estado e de Impacto.
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Força Motriz

Resposta

Pressão

Estado

Impacto
Indicadores de Resposta

Figura 3-3 - Sistema de indicadores ambientais do município de São Bernardo do Campo com destaque para os indicadores de Resposta.
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4 Força Motriz: dinâmica socioeconômica

Os principais indicadores de Força Motriz
considerados relacionam-se a: crescimento
populacional, urbanização, transporte e
industrialização. A esses temas estão associadas
atividades com potencial de gerar pressões, alterar
o estado do meio ambiente e produzir impactos.
4.1 Crescimento populacional

3,10

2,64

2,50
2,00

1,58

1,50
1,00

0,85

0,50
1991/1980 1996/1991 2000/1996 2010/2000

Figura 4.1-1 - Evolução da TGCA no município de São
Bernardo do Campo. Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br).
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4.2 Urbanização
A população do município de São Bernardo
do Campo está bastante concentrada na zona
urbana, o que reflete em uma alta taxa de
urbanização (98,33%), conforme dados do Censo
IBGE 2010. A urbanização implica a instalação de
novos empreendimentos, o que pode envolver a
terraplenagem de extensas áreas, contribuindo
para o maior aporte de sedimentos para os cursos
d’água, e para a remoção de indivíduos arbóreos.
Em 2011, foram registrados 778 novos
empreendimentos autorizados, dos quais 358
envolvem terraplenagem. Nesse mesmo ano foram
registradas 230 solicitações de remoção de
indivíduos arbóreos em áreas particulares, tendo
resultado na supressão de 2.111 árvores.
ambiental

da

 498 ações de fiscalização de instalação de
empreendimentos;
 100 ações de fiscalização da supressão de
vegetação;
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O ritmo do crescimento populacional pode
ser analisado por meio da Taxa Geométrica de
Crescimento Anual (TGCA).
No período de 2000-2010 observou-se a
menor TGCA registrada para o Município (Figura
4.1-1).
Analisando-se a TGCA por bairro, verifica-se
que dez bairros apresentaram valores negativos de
TGCA, com destaque para Balneária, Rio Pequeno,
Santa Cruz e Zanzalá. Os maiores valores foram
observados em Cooperativa, Capivari e
Taquacetuba, todos com TGCA superior a 2% a.a.
(Figura 4.1-2).

Visando o controle
urbanização, em 2011, têm-se:

3,50

Taxa Geométrica de
Crescimento Anual (% a.a.)

O município de São Bernardo do Campo está
submetido a um conjunto de Forças Motrizes que
produzem Pressões no meio ambiente e que
podem afetar seu Estado, o qual, por sua vez,
poderá acarretar Impactos na saúde humana e nos
ecossistemas, levando a sociedade a emitir
Respostas por meio de ações.

Dos Casa
Dos Finco

Dos Imigrantes
Ferrazópolis

Independência
Jordanópolis

Montanhão
Nova Petrópolis

Paulicéia
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Rio Grande
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Santa Terezinha

Taboão
Taquacetuba

Tatetos
Varginha

Zanzalá

Figura 4.1-2 - Valores de TGCA, por bairro, em 2010.
Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br).

 23.876 mudas de espécies arbóreas solicitadas
em Termos de Compromisso de Recuperação
Ambiental;
 3.309 mudas fornecidas como compensação ao
viveiro municipal;
 263 notificações
irregulares;

por

novas

ocupações

 15 alvarás de construção/reforma; e
 13 projetos de macrodrenagem.
4.3 Transporte
Dados do Denatran mostram que, em 2011,
São Bernardo do Campo registrou uma frota de
479.350 veículos, dos quais 5,06% são ônibus e
caminhões. Esse é um aspecto de destaque, uma
vez que esses veículos utilizam o diesel como
combustível, o que agrava a poluição do ar,
podendo interferir na saúde humana.
Visando o controle das emissões, em 2011,
18,21% da frota diesel foi inspecionada pela
PMSBC, por meio do Projeto Orientar; e foram
disponibilizados, de segunda a sexta-feira, 20
agentes de trânsito para atuação nos horários de
pico, uma vez que os congestionamentos
contribuem com o aumento das emissões
veiculares.

Figura 4.4-1 - Quantidade de indústrias por bairro, em
2011. Fonte: PMSBC/Sopp.

Além disso, salienta-se que, com o aumento
da frota veicular, cresce também o número de
postos de combustíveis destinados a suprir essa
demanda. Em 2012, em São Bernardo do Campo
encontravam-se cadastrados 128 postos (PMSBC/
SF), dos quais 60,7% com licença atualizada.
4.4 Industrialização
Em 2011, de acordo com dados da Sopp,
foram contabilizados 1.346 estabelecimentos
industriais no Município, dos quais quatro situam-se
em zona rural e os demais na zona urbana. Os
bairros com maior quantidade de indústrias são
Taboão, Rudge Ramos e Planalto (Figuras 4.4-1 e
4.4-2).
Ainda em 2011, do total de indústrias, 13
(0,97%) passaram por fiscalização municipal e
foram realizadas nove ações de fiscalização da
expansão da atividade industrial.

Figura 4.4-2 - Vista de trecho da área de uma empresa
montadora de veículos. Foto: IPT.
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5 Qualidade do ar
A qualidade do ar pode ser alterada a partir de
emissões de partículas sólidas e gases provenientes de
fontes móveis (veículos automotores) e fixas (indústrias,
vias de acesso não pavimentadas, construção de obras
civis, mineração, aterros sanitários, entre outras).
Quando essa alteração é significativa, configura-se a
poluição do ar.
Particularmente em áreas urbanas, a poluição do
ar é relacionada às emissões veiculares e industriais.
Entre os poluentes destacam-se dióxido de enxofre
(SO2), ozônio (O3) e material particulado com diâmetro
aerodinâmico menor que 10 micras (MP10).
Os efeitos dessa poluição podem ser medidos por
meio do aumento de atendimentos em prontos-socorros,
internações hospitalares e mortalidade por doenças
respiratórias (Braga et al., 2007).

Figura 5-1 - Vista de São Bernardo do Campo, onde se
observa faixa de concentração de poluentes, com coloração mais escura, próxima das edificações. Foto: PMSBC.

5.1 Estado

Tabela 5.1-1 - Padrões dos parâmetros considerados.
Fonte: Cetesb (2012a).

O estado da qualidade do ar deve ser
avaliado a partir de dados de monitoramento.
Entretanto, em São Bernardo do Campo há apenas
duas estações de monitoramento: uma da Rede
Automática (Estação no 19), que monitora
partículas inaláveis (MP10); e outra da Rede
Manual, que monitora
partículas totais em
suspensão (PTS), cujos padrões considerados
podem ser vistos na Tabela 5.1-1. Ambas estações
são gerenciadas pela Cetesb e estão situadas no
mesmo local (Rua Xavier de Toledo, 52, Vila
Paulicéia, na EMEB Arlindo Ferreira). No período
2007-2011, os dados do monitoramento (Tabela
5.1-2) apresentam a seguinte situação:
 Na estação da Rede Automática (MP10) - apenas
em 2007 ocorreram ultrapassagens do Padrão
Nacional de Qualidade do Ar (PQAr) e a
concentração média de partículas inaláveis,
variou entre 38 e 53 g/m3 no período, tendo
sido registrado, em 2011, 40g/m3 ; e
 Na estação da Rede Manual (PTS) - 2007 é o
único ano em que ocorreram ultrapassagens do
PQAr e a concentração média de partículas
totais variou entre 58 e 118 g/m3 no período,
tendo sido registrado, em 2011, 84g/m3 .

Parâmetro
MP10
(g/m3)
PTS
(g/m3)

Qualidade do ar
Boa

Regular

Inadequada

Má

Péssima

0-50

51-100

101-199

200-299

≥300

0-80

> 80 - 240

>240 e <375

≥375 e <625

≥625

Tabela 5.1-2 - Indicadores de qualidade do ar: concentração média e ultrapassagens do PQAr - 2007-2011. Fonte: Cetesb (2012a).
Parâmetro

Partículas
inaláveis
(MP10)

Partículas
Totais em
Suspensão
(PTS)

Ano

Concentração
média
(g/m3)

Quantidade de
ultrapassagens do
PQAr

2007
2008

53
44

2
0

2009

38

0

2010
2011

41
40

0
0

2007

118

9

2008
2009
2010
2011

81
58
64
84

0
0
0
0

PQAr = Padrão Nacional de Qualidade do Ar.

5.2 Pressão
Em 2011, dos 5.130 veículos automotores
(ciclo diesel) avaliados no Projeto Orientar, 1.021
(19,90%) foram reprovados, desses 466 (45,64%)
são veículos da EMTU - Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos e 319 (31,24%) referem-se a
veículos a diesel que foram abordados em vias
públicas (Figura 5.2-1).
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Figura 5.2-1 - Quantidade de veículos reprovados, por
tipo de frota, em relação à quantidade total de veículos
reprovados - 2011. Fonte: PMSBC/Projeto Orientar.

5.3 Impacto
O aumento do número de internações e de
óbitos por IRA - Infecção Respiratória Aguda
(pneumonia, bronquite aguda e bronquiolite aguda,
asma), em menores de 5 anos, tem sido associado
ao aumento
de MP10, dióxido de enxofre e
monóxido de carbono, até cinco dias após a
elevação do poluente (Cançado et al., 2006). Em
São Bernardo do Campo, a taxa de internação por
infecção respiratória aguda (IRA) em menores de 5
anos, entre 2000 e 2011, oscilou entre 5,07 e
17,97‰, e, em 2011, foi de 13,93‰ (Figura 5.3-1).
Não foi registrado nenhum caso de óbito por
infecção respiratória aguda (IRA) de menores de 5
anos de idade, em 2011 (Figura 5.3-2).

Figura 5.3-1 - Taxa de internação por IRA: 2000 - 2011.
Fonte: PMSBC/SS.
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Visando contribuir com a melhoria da
qualidade do ar, em 2011, as ações implementadas
apresentam os seguintes dados:

2003

2

0

3

2004

1

0

3

2005

1

0

7

2006

3

0

0

2007

1

0

0

2008

1

0

4

2009

2

0

1

2010

1

0

0

2011

0

0

0

 2.980 autuações por desobediência a restrições
de circulação foram emitidas;
 13 indústrias que passaram por fiscalização
municipal foram notificadas por emissões de
fontes fixas acima dos padrões (Figura 5.4-1); e
 8.000 moradores do Município passaram por
ação de educação ambiental voltada para
proteção do ar.

O que você pode fazer


Realizar a manutenção periódica de seu veículo de
acordo com a recomendação do fabricante;



Privilegiar o uso de etanol para abastecimento de
seu veículo; e



Não queimar lixo.

Total de óbitos por IRA,de
m enores de 5 anos
2
3
7
5
4
8
3
1
5
3
1
0

Figura 5.3-2 - Quantidade de óbitos por IRA: 2000 2011. Fonte: Datasus.

Rudge Ramos
Planalto
Montanhão
Independência
Ferrazópolis
Dos Alvarenga
Demarchi
Centro
Batistini
Assunção
0
1
2
Quantidade de notificações/multas ambientais por
o
emissões de fontes fixas (n )

Figura 5.4-1 - Quantidade de notificações ou multas
ambientais por emissões de fontes fixas, em desacordo
com a legislação, em 2011. Fonte: PMSBC.

Projeto Orientar
O Projeto Orientar da Prefeitura de São Bernardo do Campo integra programas desenvolvidos pela
Secretaria de Gestão Ambiental e pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas. É gratuito e destinado
apenas a veículos a diesel. Envolve, na sua primeira fase, a inspeção veicular voluntária educativa e não
punitiva, com o objetivo de orientar, sensibilizar e conscientizar os proprietários de veículos sobre a
importância da manutenção preventiva. Esse Projeto também visa preparar os proprietários de veículos para a inspeção veicular
obrigatória que deverá, possivelmente, ser implantada no Estado de São Paulo nos próximos anos. Desde março de 2010, o Projeto
Orientar desenvolve a inspeção veicular em parceria com a Petrobras.
Espera-se, com os resultados obtidos, contribuir com a economia de combustível; com a minimização de emissões veiculares
e, consequentemente, com a melhoria da qualidade do ar e a redução da incidência de doenças que são provocadas ou agravadas
pela poluição atmosférica; e com a diminuição das ocorrências de quebras de veículos, causadoras de boa parte dos
congestionamentos, os quais também acarretam aumento da poluição do ar.
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6 Qualidade das águas superficiais e subterrâneas
A água natural (antes do tratamento para fins de
abastecimento), tanto superficial quanto subterrânea,
pode ter suas condições ambientais originais alteradas
pelo despejo de esgoto doméstico e/ou industrial, além
de ser influenciada pela redução da mata ciliar que
funciona como tampão e filtro dos nutrientes e
sedimentos que podem ser carreados para o corpo
d’água.
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 ÍndiceMONGAGUÁ
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pontos monitorados foi classificado em um
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 Índice de Balneabilidade (IB) - dos seis pontos
monitorados 50% apresentaram qualidade boa e
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da água superficial de São Bernardo do
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Campo.
Fontes: FUSP (2009) e CETESB (2012b).
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Tabela 6.1-1 - Índices e pontos de monitoramento da
qualidade da água superficial. Fonte: CETESB (2012b).
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Cabe ressaltar que os demais cursos d’água
do Município também devem ser monitorados.
Nesse caso, o oxigênio dissolvido (OD) é um
excelente indicador, pois representa um fator
limitante para manutenção da vida aquática e de
processos de autodepuração em sistemas
aquáticos naturais.

IQA

Já o monitoramento de qualidade de água
subterrânea para consumo humano é operado pela
Vigilância Sanitária do município de São Bernardo
do Campo. Dos poços outorgados do Município,
40,9% foram monitorados e, desses, 7%
registraram valores anômalos ao estabelecido pela
legislação.

IAP

6.2 Pressão
Os principais fatores que influem no Estado
das águas são: o lançamento de efluentes líquidos
domésticos e industriais; a impermeabilização do
solo; a remoção de vegetação nativa em Área de
Preservação Permanente (APP) e a exposição do
solo à erosão. Em 2011, de acordo com a Sabesp,
a quantidade de esgoto doméstico coletada, em
relação ao total gerado no ano foi de 88% e, desse
valor, apenas 29% são tratados; isto significa que
somente 25,52% do total de esgoto gerado em
SBC são tratados. No mesmo ano, dados da
PMSBC/SGA indicaram que: 82,68% do Município
correspondem a áreas permeáveis; 86,80% dos
terrenos correspondentes a APP possuem
cobertura vegetal; e 0,53% da área do Município
apresenta solo exposto.
6.3 Impacto
O indicador mais utilizado para aferir o
impacto das mudanças das características naturais
da água é a mortandade de peixes, a qual é
registrada pela Cetesb e publicada anualmente.
Entretanto, o dado divulgado refere-se às
ocorrências na UGRHI 06. Em 2011, na UGRHI 06,
onde São Bernardo do Campo está inserido, foram
registradas 10 ocorrências de mortandade de
peixes e/ou outros organismos aquáticos, enquanto
no total do Estado de São Paulo foram registradas
172 ocorrências (CETESB, 2012b).

IVA

IET

Figura 6.1-2 - Evolução do IQA, IAP, IVA e IET. Fonte:
CETESB (2012b).

 Ampliação de 1,01 km 2 da rede coletora de
esgoto entre 2010 e 2011;
 Monitoramento de 40,9% do número total de
poços outorgados;
 06 notificações emitidas por supressão de
vegetação em APP;
 Realização de 5 ações de educação ambiental
voltadas para o tema Água; e
 5.600 m 3 de
desassoreamento

material

removido

6.4 Resposta

O que você pode fazer

Visando contribuir com a melhoria da
qualidade da água as ações de resposta
implementadas, em 2011, apresentaram os
seguintes dados:

 Não ocupar as margens de rios e córregos;

em

 Não lançar esgoto doméstico, lixo e outros
contaminantes nos corpos d’água; e
 Informar-se sobre as restrições legais.
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7 Solo exposto
A exposição do solo decorre especialmente de
atividades que envolvem terraplenagem, manual ou
mecanizada (Figura 7-1). A execução dessas atividades
remove a cobertura vegetal e expõe o solo à ação direta
das águas pluviais (erosão hídrica) e do vento (erosão
eólica). Quando a terraplenagem alcança horizontes do
solo situados abaixo da camada superficial (mais
resistente), atingindo o chamado solo de alteração ou
saprolito (menos resistente), a erosão, tanto hídrica
quanto eólica, tende a ser acelerada.
A erosão hídrica acelerada pode gerar feições
(sulcos, ravinas e boçorocas) de grande magnitude. Em
chuvas prolongadas e intensas, a turbidez em corpos
d’água tende a aumentar, com danos à vida aquática e à
qualidade da água para consumo humano. Ainda, em
razão do carreamento de sedimentos, geram-se
depósitos de assoreamento, que afetam severamente o
ambiente natural e construído.
A aceleração da erosão eólica eleva
concentração de partículas em suspensão no ar.

a

Figura 7.1 - Área com solo exposto, sujeita à ação das
águas pluviais e do vento, implicando a aceleração do
processo erosivo. Foto: PMSBC.

7.1 Estado

7.2 Pressão

O panorama das ocorrências de solo
exposto, com ênfase na erosão hídrica, é expresso
pela soma das áreas onde tal condição é
encontrada no Município. Todavia, dado que há
ocorrências em terrenos com diferentes graus de
suscetibilidade à erosão, podem-se focalizar os
terrenos classificados como de alta suscetibilidade
à erosão, uma vez que, nesses locais, o fenômeno
tende a gerar feições com magnitudes
relativamente maiores. A sobreposição de áreas
com solo exposto (contidas no mapa de uso do
solo) sobre terrenos de alta suscetibilidade à
erosão (apontados em cartas geotécnicas), em
anos distintos e distanciados no tempo, propicia
uma visão evolutiva. Os valores anuais, obtidos a
intervalos aproximadamente equivalentes, revelam
que o problema cresce em ritmo praticamente
constante (Figura 7.1-1).

O processo de urbanização e as atividades
de terraplenagem estão na origem da maior parte
das ocorrências de solo exposto.
Os
empreendimentos autorizados, particularmente os
que envolvem terraplenagem durante sua
execução, configuram as pressões mais relevantes.

Figura 7.1-1 - Área com solo exposto, em terrenos de
alta suscetibilidade à erosão. Fonte: PMSBC.

Figura 7.2-1 - Evolução da taxa de redução da cobertura
vegetal, em relação à área total do Município. Fonte:
PMSBC.
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A remoção da cobertura vegetal devido à
terraplenagem, bem como a outros tipos de
intervenções associadas à dinâmica de uso e
ocupação do solo, fornece uma dimensão das
pressões exercidas diretamente sobre os terrenos,
as quais resultam na exposição do solo à erosão.
A análise comparativa da taxa de redução da
cobertura vegetal em relação à área total do
Município, em dois períodos (2002-1993 e 20112002), mostra que as pressões triplicaram (Figura
7.2-1).

7.3 Impacto
Além da perda de solos que poderiam ser
utilizados como recursos por atividades humanas,
tanto para fins de uso e ocupação quanto para a
manutenção de serviços ambientais, os principais
impactos devido à exposição do solo relacionam-se
com a aceleração da erosão hídrica, a qual
acarreta a elevação da quantidade de partículas
sólidas em suspensão em corpos d’água (turbidez)
e a geração de depósitos de assoreamento.
Quanto ao assoreamento, entre outras
consequências, a depender da dimensão dos
depósitos formados, tende a afetar os
ecossistemas aquáticos, reduzir as calhas de
drenagem de cursos d’água e aumentar a
frequência de inundações. Uma ideia acerca do
significado desse problema no Município pode ser
obtida por meio da quantidade e distribuição

territorial dos locais com registro de ocorrência de
assoreamento. Em 2011, 14 cursos d’água
apresentaram trechos assoreados.
7.4 Resposta
Em 2011, foram desenvolvidas as seguintes
ações para mitigação dos problemas referentes à
redução das áreas com solo exposto no Município:
 18,5% de área de solo exposto foi convertida em
outros usos, em relação à área total de solo
exposto;
 Foi realizada, duas vezes no ano, a limpeza de
14 cursos d’água outorgados, totalizando cerca
de 7,5 km de extensão (Figura 7.4-1); e
 Foram removidos 5.600 m 3 de materiais, por
meio
de
obras
de
dragagem
e
desassoreamento.

Figura 7.4-1 - Obras de desassoreamento de córregos. Foto: PMSBC.

O que você pode fazer
 Proteger os terrenos com solo exposto, especialmente aqueles em relação aos quais não há projetos de
ocupação imediata, utilizando preferencialmente cobertura vegetal herbácea; e
 Observar a presença de feições erosivas (sulcos, ravinas e boçorocas) em terrenos com solo exposto,
comunicando a Prefeitura acerca de sua localização, magnitude e estágio evolutivo em que se
encontram.
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8 Solo contaminado
O solo é o produto da alteração de rochas por
meio da água, energia solar, organismos vivos, entre
outros. Entre suas funções estão a sustentação da vida e
do hábitat (inclusive o humano), proteção da água
subterrânea e produção de alimentos. Quando
a
presença de substâncias químicas no solo (pela
disposição de resíduos e efluentes, estocagem e
processamento de produtos químicos, acidentes e
vazamentos, uso de agrotóxicos, entre outros) não está
de acordo com os critérios e valores orientadores da
Resolução Conama nº 420/2009, o solo é considerado
contaminado. O solo contaminado pode causar impactos
negativos na água subterrânea, nos seres vivos, assim
como afetar a saúde da população exposta. Atualmente,
há técnicas de gerenciamento, que objetivam reabilitar as
áreas contaminadas para determinado uso, sem que
ofereçam riscos à população e ao meio ambiente.

Figura 8.1-1 - Áreas contaminadas em São Bernardo do
Campo segundo a atividade que gerou a contaminação.
Fonte: CETESB (2011).

8.1 Estado
De acordo com os dados da Cetesb, em
2011 estavam cadastradas 96 áreas contaminadas
no município de São Bernardo do Campo, das
quais 63 estão associadas a postos de combustível
(Figura 8.1-1). O bairro mais afetado por áreas
contaminadas é Rudge Ramos, com 21 áreas
contaminadas (22% do total), seguido pelos bairros
Paulicéia, com dez, Demarchi e Centro, com oito
cada um e Planalto, com seis (Figura 8.1-2). As
áreas contaminadas estão classificadas pela
Cetesb da seguinte forma: 25 “contaminada sob
investigação”, 55 “contaminada”, 14 “em processo
de monitoramento para reabilitação” e duas áreas
constam como “reabilitada”.
8.2 Pressão
A pressão sobre o solo advém,
principalmente, da disposição inadequada de
resíduos sólidos potencialmente contaminantes e
de vazam entos de efluentes líquidos
(principalmente a partir de tanques de
armazenamento de combustíveis). Em 2011, a
PMSBC registrou 43 ocorrências de disposição de
resíduos sólidos descartados de forma inadequada,
sendo os bairros mais afetados: Dos Alvarenga,
com oito ocorrências; Demarchi, com cinco;
Batistini e Montanhão, com quatro ocorrências
cada um; e Assunção, com três (Figura 8.2-1).

Figura 8.1-2 - Distribuição das áreas contaminadas em
São Bernardo do Campo. Fonte: CETESB (2011).

8.3 Impacto
O principal impacto da contaminação do solo
relaciona-se à incidência de doenças decorrentes
dos diferentes contaminantes, que pode se
manifestar por meio de alergias, intoxicações,
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Figura 8.2-1 - Registros de ocorrências de disposição
inadequada de resíduos sólidos. Fonte: PMSBC/SGA.

queda de cabelos, câncer, alterações genéticas,
entre outros.
8.4 Resposta
Em 2011, as principais respostas quanto à
prevenção e recuperação de áreas contaminadas
podem ser assim sintetizadas:
 02 das 96 áreas contaminadas
consideradas reabilitadas pela Cetesb;

foram

 159 inspeções em postos de combustível e
indústrias potencialmente geradoras de resíduos

contaminantes foram realizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde (Vigilância Ambiental);
 27 ações de educação ambiental foram
realizadas pela Secretaria de Gestão Ambiental
(SGA) da Prefeitura, sendo oito delas no bairro
Dos Alvarenga (Figura 8.4-1); e
 Aplicação de notificações ambientais pela SGA
nas 43 ocorrências de disposição de resíduos
sólidos de forma inadequada (Figuras 8.4-2, 8.4
-3 e 8.4-4).

Figura 8.4-1 - Ações e programa de educação ambiental
com o tema solo. Fonte: PMSBC/SGA .

Figura 8.4-2 - Vista de área situada próxima de corpo
d’água onde se observa material com potencial contaminante descartado de forma irregular. Foto: PMSBC/SGA .

Figura 8.4-3 - Detalhe de material com potencial contaminante descartado de forma irregular. Foto: PMSBC/
SGA.

Figura 8.4-4 - Trabalho de remoção de material contaminante descartado de forma irregular. Foto: PMSBC/SGA .

O que você pode fazer
 Destinar adequadamente o lixo não inerte, principalmente substâncias tóxicas como pilhas, baterias,
tintas, solventes e óleos, procurando um dos Pontos de Entrega Voluntária;
 Acondicionar corretamente produtos químicos e resíduos perigosos em contêineres e tambores em boas
condições de uso, resistentes e identificados; e
 Antes de adquirir, alugar ou construir um imóvel, verificar nos órgãos ambientais a situação do terreno ou
do lote quanto à contaminação do solo.
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9 Biodiversidade
A cobertura vegetal nativa é a grande responsável
pela conservação da biodiversidade, do equilíbrio e da
manutenção de processos ecológicos essenciais de
ecossistemas não antropizados.
A pressão exercida pelo avanço da urbanização
sobre os ecossistemas remanescentes levam a um
cenário onde perdas irreversíveis da biodiversidade
tendem a ocorrer. Agravando esta situação tem-se a
escassez de estudos sobre a fauna e a flora local e a
ausência de um sistema de levantamento e
monitoramento da biodiversidade.

9.1 Estado
Os remanescentes de vegetação nativa
(mata, capoeira e várzea) em SBC correspondem a
cerca de 51,94% da área de seu território (SGA,
2011b). Em relação à distribuição da vegetação nos
bairros, verifica-se que 17 bairros apresentam
menos de 10% de sua superfície com vegetação
nativa, e que os bairros Capivari, Curucutu, Alto da
Serra e dos Imigrantes concentram cerca de 60%
de toda vegetação nativa do Município (Figura 9.11).
Levantamentos da fauna e da flora do
Município, disponíveis nos estudos ambientais
cadastrados na PMSBC e na base de dados online
do Projeto speciesLink, revelam que SBC
apresenta 266 e 415 espécies amostradas da flora
e da fauna nativa, respectivamente (Tabela 9.1-1).
Com relação à fauna exótica e introduzida no
Município, foram encontradas cinco espécies: os
peixes Cyprinus carpio (carpa-comum),
Oreochromis niloticus (tilápia-do-nilo) e Tilapia
rendalli (tilápia-do-congo), e as aves Bubulcus ibis
(garça-vaqueira) e Passer domesticus (pardal). No
entanto, sabe-se que este número está
subestimado e não reflete a realidade, pois os
levantamentos consultados têm como objetivo
amostrar as espécies nativas e não as exóticas.
9.2 Pressão
O acompanhamento periódico da redução da
cobertura vegetal nativa é realizado por meio da
comparação da área com predomínio de vegetação
nativa em dois anos distintos. Desde 1990, a SOS
Mata Atlântica divulga o Atlas dos Remanescentes
Florestais de Mata Atlântica, considerando para o
mapeamento áreas mínimas de 5 ha, e o
levantamento do período de 2010 a 2011
demonstrou que, no Município, não houve
decréscimo de vegetação nativa, permanecendo
com 17.842 ha (SOSMA, 2012).
Outra
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Figura 9.1-1 - Distribuição da cobertura vegetal por bairro
(PMSBC, 2011b).
Tabela 9.1-1 - Número de espécies da fauna e da flora
registradas no Munícipio. Fonte: speciesLink (2012), MKR CONSULTORIA (2010), MEMA (2011), CEO (2003).
Grupo taxonômico

Fauna

Nº de espécies

Anfíbios

18

Aves
Invertebrados

168
149

Mamíferos

33

Peixes

10

Répteis

37

Total da fauna

415

Total da flora

266

corresponde às ocorrências que afetam
negativamente a fauna e a flora silvestre, tais como
agressões, extrativismo, caça e desmatamento
ilegal. Uma medida indireta para essa questão é a
quantificação das notificações por condutas e
atividades lesivas à biodiversidade emitidas ao ano.
Em 2011 (de abril a dezembro), a PMSBC emitiu
104 notificações (Figura 9.2-1), a maior parte
referente à supressão de vegetação, porém esse
valor pode estar subestimado, principalmente em
relação à fauna, visto que há, adicionalmente,

dados de outras fontes (Polícia Ambiental, Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, Cras - Centro de
Reabilitação de Animais Selvagens e Cetas Centro de Triagem de Animais Silvestres), que não
foram computados.
ZANZALÁ
VARGINHA
TATETOS
TAQUACETUBA
TABOÃO
SANTA TEREZINHA
SANTA CRUZ
RUDGE RAMOS
RIO PEQUENO
RIO GRANDE
PLANALTO
PAULICÉIA
NOVA PETRÓPOLIS
MONTANHÃO
JORDANÓPOLIS
INDEPENDÊNCIA
FERRAZÓPOLIS
DOS IMIGRANTES
DOS FINCO
DOS CASA
DOS ALVARENGA
DEMARCHI
CURUCUTU
COOPERATIVA
CENTRO
CAPIVARI
BOTUJURU
BATISTINI
BALNEÁRIA
BAETA NEVES
ASSUNÇÃO
ANCHIETA
ALVES DIAS
ALTO DA SERRA

1
4
10
4
3
0

6
1
0
3
0
0
2
5
2
0
1
0
4

3
19
1
5
1
5
6
2

Tabela 9.3-1 - Espécies da fauna ameaçadas de extinção na esfera estadual. Fonte: SMA (2007, 2009).
Espécie
Galictis cuja
Penelope obscura
Cuniculus paca
Lontra longicaudis
Tayassu tajacu
Pyroderus scutatus
Spizaetus tyrannus
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Mazama americana
Puma concolor
Tapirus terrestris
Billbergia pyramidalis
Eugenia brasiliensis
Leopardus wiedii
Trichomycterus paolence
Panthera onca
Evolvulus chrysotrichos
Neomitranthes amblymitra

Nome popular
furão-pequeno
jacuguaçú
paca
lontra
cateto
pavó
gavião-pega-macaco
jaguatirica
gato-do-mato
veado-mateiro
suçuarana
anta
bromélia
grumixama
gato-maracajá
cambeva
onça-pintada
(herbácea)
(árvore)

Grau de
ameaça*
DD
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
EN
EN
CR
EX
EX

(*) Legenda por ordem crescente de ameaça: DD - Dados deficientes; NT - Quase ameaçada; VU - Vulnerável; EN - Em perigo;
CR - Criticamente em perigo; EX - Presumivelmente extinta.
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Figura 9.2-1 - Quantidade de sanções arbitradas por
condutas lesivas contra fauna e flora, em 2011, por bairro. Fonte: PMSBC/SGA.

9.3 Impacto
A redução da cobertura vegetal nativa,
ocasionando a destruição de habitats, é o principal
fator a contribuir para a perda da biodiversidade.
Comparando a lista de fauna e flora registrada para
o Município com a relação das espécies
ameaçadas de extinção na esfera estadual (SMA,
2007; SMA, 2009), encontraram-se 15 espécies da
fauna e 4 da flora sob algum grau de ameaça
(Tabela 9.3-1).
Devido a redução de habitats e a
proximidade dos imóveis ao ecossistema natural,
tem-se maior exposição a animais peçonhentos
(aranha, escorpião, cobra, lacraia, entre outros) e,
consequentemente, aumenta-se o risco de
acidentes. Em 2011, a Prefeitura recebeu 67
notificações de invasões de ofídios (cobras,
serpentes) em imóveis e 47 notificações de
acidentes com animais peçonhentos.
9.4 Resposta
Visando contribuir com a conservação da
biodiversidade, em 2011, as ações implementadas

apresentam os seguintes dados:
 104 notificações e demais sanções arbitradas
por condutas ou atividades lesivas contra a
fauna e a flora;
 5 ações de educação ambiental voltadas para
biodiversidade, abordando um público de 1.950
pessoas;
 Plantio de 8.823 mudas de espécies nativas.
Está em finalização sistema para recuperação
de áreas com vegetação nativa; e
 81,07% da área do Município encontram-se sob
alguma proteção ambiental (UC e áreas
correlatas).
O que você pode fazer
 Não caçar animais silvestres, não coletar plantas
e não colocar fogo na mata;
 Somente adquira animal silvestre de criadouros
comerciais devidamente registrados no Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
 Solicitar autorização prévia do órgão competente
para realizar corte ou poda de árvores; e
 Conhecer e valorizar a biodiversidade existente
no seu Município.
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10 Abastecimento de água
Para suprir as necessidades humanas, a água
captada nos mananciais é tratada e distribuída à
comunidade por meio de uma rede de abastecimento.
Um sistema de abastecimento de água deve funcionar
ininterruptamente e fornecer água que atenda às
condições de potabilidade estabelecidas para o consumo
humano.
O aumento da demanda com o crescimento
demográfico condiciona a necessidade de se estabelecer
uma infraestrutura que assegure a distribuição e a
salubridade da água potável a ser utilizada pela
população e evidencia a importância do uso racional
desse importante recurso. O não atendimento destes
padrões pode afetar a vida dos cidadãos que dependem
da água para desenvolver suas atividades diárias; bem
como ser responsável pela transmissão de uma série de
enfermidades ao consumidor.

10.1 Estado
O abastecimento de água em SBC é
realizado, por meio de concessão, pela Sabesp
(Figura 10.1-1).

69,29% das amostras estavam em conformidade
com a legislação e o restante apresentou algum
problema em relação aos padrões estabelecidos.
O Município não ficou sem serviço de
abastecimento em nenhum dia do ano de 2011. O
que ocorre são breves fechamentos para execução
de
serviços
de
manutenção
e
reparos,
programados
e
não
programados,
em
determinadas localidades.
A rede atual não atinge todos os bairros; de
acordo com dados da Secretaria de Obras da
PMSBC, 13,53% do total de residências do
Município foram abastecidas por caminhão pipa,
em 2011.
10.2 Pressão
O consumo per capita tende a aumentar à
medida que cresce a população do Município.
Nesse sentido, o fator que mais pode influenciar o
abastecimento de água em SBC diz respeito ao
consumo de água para uso doméstico.
Dados da Sabesp e do IBGE (projeção da
população para 2011) revelam que o volume total
de água utilizado para uso doméstico por habitante,
no ano de 2011, foi de 50,6 m³/hab.

Figura 10.1-1 - Sistema de abastecimento de água em
SBC. Fonte: Adaptado de ANA (2010).

Os procedimentos de controle e de vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade são normatizados pela
Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de
12.12.2011. Deste modo, o estado da água
utilizada para o consumo humano pode ser
avaliado por meio de coletas de amostras dessas
águas, tanto na rede pública de abastecimento
quanto em pontos específicos de consumo.
O monitoramento realizado pelo Proágua Programa de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano, da Vigilância Sanitária do
Município de São Bernardo do Campo indicou que,
em 2011, 92,58% das amostras coletadas na rede
pública de abastecimento apresentaram valores
adequados ao consumo humano. Já a coleta
realizada em escolas da rede pública municipal e
estadual (pontos de consumo), mostrou que
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Apesar de não haver um parâmetro de
referência para efeito de comparação, destaca-se
que o conhecimento da demanda para
abastecimento urbano é importante para a gestão
dos recursos hídricos, pois subsidia a avaliação das
variações de consumo e o estabelecimento de
metas de adequação do consumo para os diversos
usos, contribuindo, assim, para evitar conflitos
futuros decorrentes do desequilíbrio entre os usos
da água (SMA, 2010).
Salienta-se, ainda, que o uso responsável da
água, principalmente no verão, é um importante
fator para evitar racionamento e interrupções de
abastecimento de água (Tabela 10.2-1).
10.3 Impacto
A distribuição e uso de água imprópria para
consumo podem ocasionar diversas doenças de
veiculação hídrica. Entre elas, destacam-se a
diarreia aguda e a hepatite A, que estão
intimamente relacionadas a essa condição
inadequada, especialmente nas áreas onde são
precárias as condições de infraestrutura de
saneamento. Em 2011, a Vigilância Epidemiológica
de São Bernardo do Campo registrou nove

ocorrências de surtos de diarreia aguda e nenhum
caso de surto de hepatite A.
10.4 Resposta
Para evitar o consumo inadequado de água,
em 2011, a PMSBC estabeleceu um convênio com
a Sabesp para implementação do Pura - Programa
de Uso Racional da Água, visando atender 51
estabelecimentos municipais.
Houve ampliação na rede, conforme dados
da Sabesp: em dezembro de 2010 havia 159,64 km
de rede de água e, em dezembro de 2011, esse
número passou a 160,16 km.

Programa de Uso Racional da Água
O PURA (Programa de
Uso Racional da água) é um
programa de combate ao desperdício, aplicado na própria
Sabesp e em dezenas de instituições públicas e privadas desde 1996. O Programa
envolve ações tecnológicas e mudanças culturais para a
conscientização das pessoas e consequente redução do
consumo e preservação dos mananciais.

Tabela 10.2-1 - Tabela de desperdício/ economia de água. Fonte: Adaptado de Dicas da Saneago para economia de
água (https://www.saneago.com.br/relacionamento/wp-content/uploads/papelaria/EviteDesperdicio.pdf).

O que você pode fazer
 Utilizar a água com responsabilidade, sem desperdiçar: escove os dentes com a torneira fechada; não
deixe a torneira aberta enquanto lava a louça; dê preferência a sabão ou detergente biodegradáveis, que
não poluem os rios porque se decompõem facilmente; limpe a calçada com a vassoura, evite banhos
longos;
 Beber sempre água potável e, se achar necessário, ferver a água antes de consumi-la;
 Verificar, periodicamente, se não está ocorrendo vazamento de água em sua casa;
 Caso ocorra vazamento de água em sua casa, resolver o problema o mais rápido possível; e
 Comunicar às autoridades competentes ocorrências de vazamento de água na rua.
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11 Descarte de resíduos sólidos
Os resíduos sólidos são constituídos por
subprodutos ou rejeitos das diversas atividades
produtivas, sendo gerados desde o processo de extração
das matérias-primas até as atividades de beneficiamento,
distribuição e consumo. Os principais resíduos sólidos
urbanos são produzidos nas duas últimas etapas e são
constituídos por embalagens, produtos perecíveis,
objetos de uso pessoal, bens duráveis e restos da
construção civil.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305, de 02 de agosto de 2010) dispõe sobre as
principais diretrizes relativas à gestão integrada e ao
gerenciamento dos resíduos sólidos. Entre seus
principais objetivos está a promoção da não geração,
redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos
resíduos sólidos, bem como a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, tendo como
preceito a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos.

Figura 11.1-1 - Variação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) entre 2001 e 2011 para São Bernardo do Campo. Fonte: CETESB (2012c).

11.1 Estado
Atualmente, os resíduos sólidos de São
Bernardo do Campo são dispostos em um aterro
particular no município de Mauá, o Aterro Lara.
Segundo a Cetesb, por meio do Índice de
Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), o aterro
esteve em Condições Adequadas (A) entre 2001 e
2010, mas no ano de 2011 ele foi enquadrado na
classe Condições Controladas (C) (Figura 11.1-1).
Quanto aos resíduos de construção e demolição,
em 2011 foram registrados 143 pontos de descarte
irregular, de acordo com a Secretaria de Serviços
Urbanos da PMSBC (SU). Montanhão é o bairro
com maior quantidade de pontos (25), seguido por
Batistini com 15 pontos, Ferrazópolis com 13
pontos) e Centro, Dos Alvarenga e Dos Casa, cada
um com 11 pontos. Os dados dos demais bairros
estão sintetizados na Figura 11.1-2.
11.2 Pressão
A geração de resíduos sólidos demanda
soluções adequadas para sua destinação. A
Secretaria de Serviços Urbanos (SU) estima que,
em 2011, tenham sido gerados 0,344 t/hab/ano de
resíduos sólidos domésticos em São Bernardo do
Campo. Além disso, segundo os dados dos Planos
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), entre outubro e dezembro de 2011
houve uma previsão da geração de cerca de
29.897 t de resíduos de construção e demolição
particulares. Entretanto, a PMSBC removeu das
ruas 209.200,91 t de resíduos de construção e
demolição descartados de forma irregular.
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Figura 11.1-2 - Distribuição dos pontos de descarte irregular de resíduos de construção e demolição em São Bernardo do Campo, em 2011. Fonte: PMSBC/SU.

11.3 Impacto
O principal impacto decorrente do descarte
de resíduos sólidos, sem a realização de
segregação dos materiais reaproveitáveis, é a
ocupação desnecessária de espaço em aterro
sanitário.
Embora a quantidade de resíduos sólidos do
município de SBC depositada no Aterro Lara tenha
aumentado, observa-se uma diminuição, ao longo

do período 2009-2011, em relação à quantidade
total de resíduos depositados nesse local (Tabela
11.3-1).
Tabela 11.3-1 - Quantidade de resíduos sólidos destinada
a aterro e ocupação de aterro. Fonte: Aterro Lara.
Aspecto considerado

Ano
2009

2010

2011

Quantidade de resíduos
sólidos destinadas de 249.694,73 275.739,13 277.166,92
SBC (t)
Porcentagem que os
resíduos sólidos de SBC
representa do total de
resíduos dispostos no
aterro (%)

29,23

26,15

23,53

11.4 Resposta
Os dados apresentados a seguir
demonstram as ações desenvolvidas, em 2011, na
promoção da qualidade ambiental referente ao
tema Resíduos Sólidos:
 100% dos domicílios do Município foram
atendidos por coleta pública de resíduos sólidos;
 621 toneladas de resíduos sólidos foram
coletadas de forma seletiva, correspondendo a
0,3% do total coletado;

Figura 11.4-1 - Distribuição das ações de fiscalização de
descarte irregular de resíduos em São Bernardo do Campo, em 2011. Fonte: PMSBC/SGA.

 16 ações de fiscalização de descarte irregular de
resíduos foram realizadas em 19 bairros do
Município (Figura 11.4-1);
 88 operações Bota-fora foram realizadas; e
 203 Pontos de Entrega Voluntária e quatro
Ecopontos de resíduos de construção e
demolição (RCD) encontravam -se em
funcionamento (Figura 11.4-2).

O que você pode fazer
 Reduzir a quantidade de resíduos sólidos gerados, comprando, por exemplo, produtos com menos embalagens e reutilizar quando possível; e
 Depositar seu lixo reciclável em um dos Pontos
de Entrega Voluntária. Destinar restos de obras
(até 1 m3) e outros resíduos volumosos (móveis,
equipamentos domésticos, restos de poda, entre
outros) para os Ecopontos RCD.

Figura 11.4-2 - Distribuição dos Pontos de Entrega Voluntária em São Bernardo do Campo, em 2011. Fonte:
PMSBC/SGA.
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12 Áreas de risco
O risco é determinado pela possibilidade da
ocorrência de um acidente com perdas materiais e vidas.
Nesse sentido, risco é a probabilidade da ocorrência de
um evento adverso de um processo sobre um elemento;
e área de risco é a área passível de ser atingida por
processos naturais e/ou induzidos que causam efeito
adverso (MC; IPT, 2004).
A população que habita áreas de risco está sujeita
a danos à integridade física, perdas materiais e vidas, e,
em geral, correspondem a comunidades habitacionais de
baixa renda (assentamentos precários). No Brasil, as
áreas de risco estão principalmente associadas aos
eventos de chuva de alta intensidade, que podem causar
escorregamentos, enxurradas, solapamentos de margens
de cursos d’água, inundações e alagamentos.

12.1 Estado
O panorama das áreas de risco deve ser
determinado por meio de mapeamento, que define
as moradias em baixo (R1), médio (R2), alto (R3)
ou muito alto (R4) risco. Em SBC foram utilizados
os dados da PMSBC/Sehab, que indicam a
existência de 2.104 unidades habitacionais em
áreas de risco R2, R3 e R4, no ano de 2012,
aproximadamente 28% a menos que em 2010
quando havia 2.909 habitações em áreas de risco
médio, alto ou muito alto. A Figura 12.1-1
representa a distribuição dos setores de risco por
tipo de processo e grau de risco, e a comparação
entre os anos de 2010 e 2012.
12.2 Pressão
Unidades habitacionais (UHs) irregulares ou
em assentamentos precários podem engendrar
situações de risco e, em caso de estarem inseridas
em Área de Proteção e Recuperação de
Mananciais (APRM), além do risco a que ficam
sujeitas, podem acarretar impactos aos recursos
hídricos. Em 2011, estavam cadastradas 82.570
UHs irregulares ou em assentamentos precários,
das quais 42.700 situam-se em APRM (Figura 12.2
-1).

Figura 12.1-1 - Comparação entre a situação das
unidades habitacionais segundo as tipologias e graus de
risco nos anos de 2010 e 2012. Fonte: PMSBC/Sehab.

12.3 Impacto
Os principais impactos das áreas de risco
são os próprios eventos adversos que podem gerar
um acidente com perdas materiais e vidas. De
acordo com a Defesa Civil de São Bernardo do
Campo, no ano de 2011, ocorreram 3 eventos de
inundação na área urbana e 52 eventos de
alagamento (Figura 12.3-1). Os dados da Defesa
Civil descrevem ainda que não houve óbitos
decorrentes de eventos ocorridos em áreas de
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Figura 12.2-1 - Unidades residenciais irregulares, por
bairro, incluindo divisão entre inseridas e não inseridas
em APRM, em 2011. Fonte: PMSBC/Sehab.

risco, em 2011. Além disso, os alagamentos e
inundações podem ser responsáveis pelo
incremento do coeficiente de mortalidade por
leptospirose. Em 2011, tal índice atingiu 0,12 óbitos
por 100.000 habitantes, segundo dados da
PMSBC/SS.

Figura 12.4-1 - Unidades residenciais irregulares por
bairro em São Bernardo do Campo, com detalhamento
da sua inserção no PPA da SEHAB - 2011. Fonte: PMSBC/Sehab.

Figura 12.3-1 - Distribuição da ocorrência de eventos de
alagamento em SBC, por bairro, em 2011. Fonte: Defesa
Civil.

12.4 Resposta
Objetivando eliminar as áreas de risco, assim
como a ocorrência de eventos adversos, as
principais ações são sintetizadas pelos seguintes
dados:
 356 notificações por novas ocupações
irregulares foram emitidas, das quais 93 referem
-se a ocupações em APRM;
 4 notificações e ações de alerta foram emitidos
pela Divisão de Defesa Civil aos 10 Núcleos
Comunitários de Defesa Civil (NUDEC), em
2011;
 50.664 unidades habitacionais encontravam-se
inseridas em pelo menos um dos programas do
Plano Plurianual (PPA) da Secretaria de
Habitação, em 2011 (Figura 12.4-1);
 1.132 unidades habitacionais foram construídas,
em 2011, pela Secretaria Municipal de
Habitação; e
 574 moradias (27,28% do total) tiveram seu grau
de risco reduzido ou eliminado, em 2012 (Figura
12.4-2).

Figura 12.4-2 - Vista do sítio Bom Jesus onde as
edificações irregulares foram removidas das margens do
curso d’água. No local foi implementado projeto de
paisagismo. Foto: PMSBC/Sehab.

O que você pode fazer
 Não ocupar áreas de risco ou outros locais ambientalmente frágeis.
Caso seja morador de áreas de risco:
 Responder às notificações e alertas da Divisão
de Defesa Civil e ficar atento a sinais de movimentação do terreno como trincas e rachaduras
em edificações e inclinação de postes, árvores e
muros;
 Não fazer cortes altos ou inclinados no terreno,
principalmente próximos à residência; e
 Não despejar água, lixo ou entulho no terreno.
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13 Drenagem urbana
A importância da drenagem urbana no
planejamento municipal está relacionada, principalmente,
ao controle das cheias urbanas e inundações durante os
períodos chuvosos e eventos extremos. Contudo, o tema
também está diretamente ligado à qualidade e
quantidade das águas dos rios e à paisagem urbana, ao
longo dos demais períodos do ano.
A rede de infraestrutura de drenagem urbana deve
contar com os diversos elementos necessários para
garantir o escoamento da água incidente sobre a
superfície urbana até os corpos d’água da bacia
hidrográfica de forma segura e sustentável.
O conhecimento da drenagem urbana do
município de São Bernardo do Campo ganha destaque
devido às previsões de aumento da frequência dos
eventos chuvosos intensos, crescimento populacional e
aumento da impermeabilização das microbacias
hidrográficas.

13.1 Estado
O estado da drenagem urbana deve ser
avaliado a partir dos dados da rede de
infraestrutura das microbacias do Município. Na
bacia do ribeirão dos Meninos, principal bacia
urbana de SBC, a extensão média das redes de
micro e macrodrenagem é de 0,01 m/m² e o
número de dispositivos de captação de água pluvial
é de 243,42 por km².
Todas as estações
elevatórias situam-se no ribeirão dos Meninos e
somam um volume de detenção de 52.350 m³
(Tabela 13.1-1). A capacidade dos piscinões e das
estações elevatórias do Município é de
1.706.800 m³. Do volume total de detenção dos
piscinões (Figuras 13.1-1 e 13.1-2), 5,74% estão
no córrego Saracantan, 2,06% no córrego Rotary,
3,02% no córrego Casagrande, 11,48% no córrego
Chrysler, 10,28% no ribeirão dos Meninos e
67,42% no ribeirão dos Couros (Tabela 13.1-2).

Figura 13.1-1 - Vista do piscinão Ford. Foto: PMSBC.
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Tabela 13.1-1 - Volumes de detenção e localização das
estações elevatórias, em 2011. Fonte: PMSBC/SU.
Elevatórias
Informação

Rio Claro
Av. Lauro
Gomes,

Endereço

Curso d'água

Vila
Vivaldi

Rua Guilherme Av. Lauro
de Almeida
Gomes

Rib. dos Meni- Rib. dos Meninos
nos

Volume de
detenção (m³)

Vila Helena

37.000

12.000

Nelson
Patrizzi
Av. Lauro
Gomes

Rib. dos
Meninos

Rib. dos
Meninos

2.500

850

Tabela 13.1.2 - Volumes e localização dos piscinões, em
2011. Fonte: PMSBC/SU.
Piscinão

Endereço

Curso d'água

Volume de
detenção (m³)

RM-7 Canarinho

R. dos Vianas

Córrego
Saracantan

95.000

RM-6 Bombeiros

Pça. dos
Bombeiros

Córrego Rotary

34.000

RC-1 Vila Rosa

Av. Humberto de
A. C. Branco

Ribeirão dos
Couros

113.450

RM-5 Capitão Casa Av. Capitão Casa

Córrego
Casagrande

50.000

RM-4 Vila São José

Av. Dr. José
Fornari

Córrego Chrysler

190.000

RM-2 Demarchi

Av. Maria Servidei
Demarchi

Ribeirão dos
Meninos

170.000

RC-2a Paulicéia

Anel Viário
Metropolitano

Ribeirão dos
Couros

380.000

RC-9 Ford

Av. do Taboão

Ribeirão dos
Couros

360.000

RC-4a Ford Fábrica

Av. do Taboão,
899

Ribeirão dos
Couros

82.000

RC-5 Taboão

R. Alfredo
Bernardo Leite

Ribeirão dos
Couros

180.000

Figura 13.1-2 - Trecho de um piscinão. Foto: PMSBC.

13.2 Pressão

13.4 Resposta

Assim como em outros municípios
metropolitanos, as fontes de pressão sobre a
drenagem urbana em SBC são oriundas do uso e
ocupação do solo, principalmente da
impermeabilização do solo urbano. A taxa de
remoção da cobertura vegetal registrada para o
período de 2002 - 2011 foi de 0,093%, valor maior
do que a taxa registrada no período de 1993 2002, de 0,027%. Outra fonte de pressão é a
ocupação de áreas de várzea (Figura 13.2-1) e o
descarte irregular de resíduos da construção civil
em beiras de rios.

Para melhorar a drenagem urbana em São
Bernardo do Campo, foram realizadas, em 2011, as
seguintes ações:
 Realizado o levantamento topográfico cadastral
das bacias urbanas em 232.400 m ;
 3.095,5 m/m2 de extensão de redes de micro e
macrodrenagem foram construídas;
 84 obras e serviços de micro e macrodrenagem
foram realizados;
 1.729 inspeções foram realizadas em rede de
micro e macrodrenagem; e
 18.798 m3 de resíduos foram removidos na
limpeza de piscinões (Figura 13.4-1).

Figura 13.2-1 - Ocupação irregular em margem de curso
d’água. Foto: PMSBC/Sehab.

Figura 13.4-1 - Vista da realização de limpeza em piscinão, em 2011. Foto: PMSBC/SU.

13.3 Impacto
Um sistema de drenagem urbana precário
pode ocasionar diversos incômodos à população.
Ocorrências de alagamentos estão diretamente
ligados à drenagem urbana. Em 2011 foram
registrados 52 pontos de alagamentos e
encaminhados à Prefeitura 1.729 documentos
relacionados a problemas de drenagem urbana.
Alterações na qualidade da água e até ocorrência
de mau cheiro também podem estar associados ao
planejamento incorreto da rede de drenagem
urbana. A drenagem urbana ineficiente acarreta
maiores custos de manutenção e investimentos em
obras emergenciais ou corretivas. No Município
são 14 pontos de assoreamento que exigem do
poder público ao menos duas limpezas e
desassoreamentos por ano, totalizando 7,5 km de
extensão. No ano de 2011 foram removidos
5.600 m³ de material dos pontos de assoreamento.

O que você pode fazer
 Manter parte do terreno em sua casa com solo
permeável coberto com jardim ou vegetação
nativa;
 Não deixar solo descoberto durante períodos
chuvosos;
 Denunciar descarte irregular de entulhos e resíduos nas beiras de cursos d’água; e
 Nunca jogar lixo ou qualquer outro resíduo nas
vias públicas.
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14 Mobilidade urbana
A mobilidade urbana é a área da gestão municipal
que trata das diversas questões que afetam a locomoção
dos cidadãos, mercadorias e serviços dentro do espaço
urbano. Inclui questões como: tempo médio de
deslocamento gasto pela população para alcançar seu
destino; opções de transporte disponibilizados para a
população chegar ao trabalho e aos equipamentos
urbanos (escolas, teatros, hospitais, bibliotecas, parque,
entre outros); qualidade do viário urbano e do transporte
público, quanto à sua sinalização, segurança e
acessibilidade e distribuição dos equipamentos urbanos,
locais de emprego e moradia. Todas essas são questões
estudadas e abordadas pelo planejamento e gestão da
mobilidade urbana.
Particularmente em áreas metropolitanas e
conglomerados urbanos a mobilidade urbana tem sido
considerada um importante aspecto para a qualidade de
vida da população e do ambiente urbano.

Tabela 14.1-1 - Evolução do transporte coletivo, municipal e intermunicipal em SBC - 2007 a 2009. Fonte:
PMSBC (2010c).
Transporte coletivo municipal
Média de passageiros
Linha (nº)
Frota diária
por dia
59
342
155.183

Ano
2007
2008

59

361

160.153

2009

59

348

153.849

Tabela 14.1-2 - Frota de veículos registrada em São Bernardo do Campo, em 2010. Fonte: Denatran
(www.denatran.gov.br/frota.htm).
Tipo de veículo registrado em
São Bernardo do Campo

Quantidade

Automóvel

333.559

Motocicleta

56.149

14.1 Estado

Caminhonete

25.919

Espera-se que a mobilidade urbana em SBC
apresente significativa diferença com os
investimentos e ações que estão sendo realizadas
pelos programas municipais, estaduais e federais
de transporte público. Exemplo é a construção do
Monotrilho elevado que ligará a cidade de São
Bernardo do Campo à cidade de São Paulo.

Camioneta

16.117

Caminhão

11.728

Em 2009, 59 linhas de transporte coletivo,
municipal e intermunicipal, com uma frota de 348
veículos, realizavam o transporte de, em média,
153.849 passageiros por dia (Tabela 14.1-1).
A frota total de veículos automotores
registrada no Munícipio, em 2010, era de 479.350;
desses, 333.559 são automóveis e 56.149,
motocicleta (Tabela 14.1-2).
14.2 Pressão
As principais fontes de pressão sobre a
mobilidade urbana são o número de automóveis
por habitantes e a distribuição irregular dos
equipamentos públicos, moradias e atividades
econômicas no espaço urbano. O desrespeito às
leis de trânsito e às regras de estacionamento,
assim como o desgaste das estruturas do viário
urbano também pressionam a mobilidade urbana
no município de São Bernardo do Campo. Em
2011, o número de habitantes por total de veículos
e por automóveis no Município era de 1,61 e 2,31,
respectivamente, enquanto que na RMSP e no
Estado de São Paulo esses números são
superiores (Tabela 14.2-1), isto é, há mais veículos
por habitante em SBC.
Grande parte das atividades econômicas
encontram-se no bairro Centro (Figura 14.2-1), o
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Semirreboque

9.350

Motoneta

7.582

Caminhão trator

6.854

Reboque

3.753

Ônibus

3.415

Micro-ônibus

2.251

Utilitário

2.122

Trator rodas

253

Ciclomotor

137

Chassi plataf.

84

Triciclo

38

Outros

25

Sidecar

12

Quadrículo

1

Trator esteira

1

Total

479.350

Tabela 14.2-1 - Número de habitantes por veículos e
por automóveis. Fonte: Seade (www.seade.sp.gov.br).
Indicador
Habitantes
por total de
veículos

Habitantes
por
automóveis

Ano

SBC

RMSP

ESP

2008

1,9

2,24

2,26

2009

1,81

2,11

2,13

2010

1,71

2,01

2,01

2011

1,61

1,91

1,89

2008

2,64

3,1

3,44

2009

2,53

2,95

3,26

2010

2,42

2,83

3,09

2011

2,31

2,73

2,95

SBC = São Bernardo do Campo; RMSP = Região Metropolitana
de São Paulo; ESP = Estado de São Paulo.

que implica maior deslocamento intramunicipal,
tanto para acessar o trabalho como para realização
de compras.

poluentes, particulados e gases tóxicos por
veículos automotores. A perda da qualidade
ambiental também ocasiona importantes impactos
à saúde.
14.4 Resposta
Em 2011, como resposta aos principais
problemas referentes à mobilidade urbana, tem-se:


20 agentes de trânsito em operação nos
horários de pico;



2.980 autuações por desobediência a restrições
de circulação;



700 m de extensão de ciclofaixa (avenida Pres.
João Café Filho); e



2.300 m de ciclovias (1.600 m na avenida João
Firmino e 700 m na avenida Pery Ronchetti).

O deslocamento utilizando-se bicicleta, como
resposta à mobilidade com foco ambiental, merece
atenção e deve ser fomentado por meio da
ampliação das ciclofaixas e ciclovias existentes
(Figura 14.4-1).

Figura 14.2-1 - Quantidade de estabelecimentos de indústria, comércio e serviços, por bairro, em 2009. Fonte:
PMSBC (2010c).

14.3 Impacto
A mobilidade urbana impacta diretamente o
tempo médio de deslocamentos dos habitantes do
município e a quantidade de tempo livre que os
cidadãos dispõem para o convívio social e familiar,
afetando indiretamente a qualidade de vida da
população. Problemas na mobilidade urbana
também podem acarretar perdas econômicas por
conta da dificuldade de circulação de mercadorias e
serviços, além de causar aumento dos índices de
poluição do meio ambiente, principalmente da
poluição atmosférica, decorrentes da emissão de

Figura 14.4-1 - Localização das ciclovias e ciclofaixas no
Município de São Bernardo do Campo, em 2011. Fonte:
PMSBC/SGA.

O que você pode fazer
 Utilizar horários e vias alternativas, evitando fazer seus deslocamentos durante os horários de pico;
 Privilegiar a utilização do transporte público coletivo;
 Realizar pequenos deslocamentos a pé ou de bicicleta; e
 Respeitar os sinais de trânsito e regras de estacionamento no viário público urbano.
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15 Arborização urbana
As árvores conferem uma dimensão especial na
paisagem das cidades e desempenham um importante
papel no bem estar das comunidades, seja pela
capacidade de minimização dos efeitos adversos da
ocupação do meio urbano, ou pelos serviços ambientais
prestados como: a promoção e conservação da
biodiversidade; o conforto térmico; a conservação de
energia; a melhoria da qualidade do ar; e a proteção dos
recursos hídricos.
A arborização deficiente ou mal planejada, além
de influenciar na qualidade estética e psicológica de uma
cidade, afeta diretamente o seu clima, pois a falta de
sombreamento está fortemente relacionada ao aumento
das temperaturas de superfícies impermeáveis e,
consequentemente, à diminuição do conforto térmico
humano (Silva, 2012). A retenção ou absorção de
partículas atmosféricas (emissões veiculares) também é
prejudicada deixando de amenizar os ambientes poluídos
e afetando a saúde humana (Moreira, 2010).

Figura 15.1-1 - Índice de Área Verde (IAV), por bairro
(m²/hab). Fonte: IPT a partir de dados de SGA (2011b) e
do Censo 2010 do IBGE.

15.1 Estado
As áreas verdes contemplam os espaços
livres públicos e privados. Os espaços públicos,
como parques, praças e jardins são projetados para
cumprir as funções ecológicas, estéticas e de lazer.
No município de São Bernardo do Campo - SBC a
área verde urbanizada corresponde a 4,84 % da
área total urbanizada, e o índice de área verde
(IAV), do Município, é de 7,62 m²/habitante. As
Figuras 15.1-1 e 15.1-2 mostram o IAV por bairro,
indicando o potencial para ampliação da floresta
urbana.
O verde no sistema viário tem importante
papel na prestação dos serviços ambientais. Em
SBC, a densidade de arborização foi de 54 árvores/
km de passeio, entretanto, este indicador ambiental
necessita ser avaliado quanto ao espaço
efetivamente arborizado, incluindo-se os canteiros
centrais, e ao porte das árvores – os exemplares de
grande porte trazem os melhores benefícios. Além
disso, observa-se a assimetria da arborização entre
os bairros (Figura 15.1-3).

a

Figura 15.1-2 - Índice de Área Verde (IAV), por bairro
(m²/hab). Fonte: IPT a partir de dados de SGA (2011b) e
do Censo 2010 do IBGE.

b

Figura 15.1-3 - (a) rua Fernão Magalhães (Rudge Ramos), com arborização adequada e serviços ambientais maximizados e (b) rua Jurubatuba (Centro), sem conforto térmico ou valor estético. Fotos: PMSBC.
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15.2 Pressão
No último ano foram suprimidas 485 árvores,
devido ao risco iminente de queda, ao estado
fitossanitário precário, à necessidade de
adequação aos equipamentos urbanos ou às
solicitações dos contribuintes e empresas privadas.

A queda de árvores nos centros urbanos
toma uma dimensão especial, considerando a
possibilidade de acidentes com pessoas ou danos
aos carros e propriedades.
15.4 Resposta

No verão, as chuvas intensas e ventos fortes
são os principais fatores relacionados à queda das
árvores, tendo sido registradas, em 2011, 36
ocorrências na área urbana.

Visando contribuir com a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes, as ações
implementadas pela PMSBC apresentam os
seguintes dados:

15.3 Impacto

 8.028 mudas de árvores plantadas em vias
públicas, praças e parques urbanos;

Um importante indicador
ambiental que
reflete na qualidade de vida dos munícipes é o
conforto térmico, medido pelas ilhas de calor
formadas nas cidades. A alta incidência de
radiação solar, durante o dia, agrava a sensação e
o desconforto, devido à elevação da temperatura e
à redução da umidade relativa. Em SBC, observase que a falta do sombreamento proporcionado
pela vegetação (Figura 15.3-1) é um dos fatores
que tende a elevar as temperaturas na área
urbana.

 841 imóveis com desconto no IPTU por
manterem cobertura vegetal significativa;
 512 árvores substituídas para eliminação de
risco ou adequação aos equipamentos urbanos;
 100 sanções foram aplicadas por supressão
ilegal de indivíduos arbóreos em 2011; e
 45 ações de educação ambiental, envolvendo
11.474 pessoas.

O que você pode fazer
 No passeio público de sua casa, quando
houver espaço, solicitar o plantio de árvores à
Prefeitura. Ela tem o conhecimento
necessário para definir a espécie adequada
ao espaço;
 Plantar árvores e fazer jardins em seu quintal
- vai ajudar a “saúde” da cidade; e
 Não causar injúrias ou realizar podas
inadequadas nas árvores. Essa atitude, no
futuro, pode ser a principal causa de sua
queda e, portanto, de acidentes.

Figura 15.3-1 - Distribuição espacial da área verde urbanizada de São Bernardo do Campo, em 2010. Fonte:
PMSBC.
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16 Animais domésticos soltos
Os animais domésticos soltos são aqueles encontrados nas ruas da cidade, que podem ter saído de uma
condição doméstica para o abandono. Esses animais,
principalmente cães e gatos, muitas vezes causam transtornos à população, quer seja por poderem transmitir
zoonoses como raiva, toxoplasmose, leptospirose entre
outras, quer seja por gerarem outros tipos de problema
como acidentes com mordeduras e agressões ou acidentes automobilísticos.
Nos centros urbanos, o cão é o principal transmissor de raiva ao homem, sendo que em 1995 aproximadamente 83% dos casos de raiva humana no Brasil tiveram
cães como transmissores (ALMEIDA, 1997).

16.1 Estado
O cenário dos animais domésticos soltos nas
ruas da cidade pode ser avaliado a partir dos dados
da Divisão de Veterinária e Controle de Zoonoses
(Figuras 16.1-1 e 16.1-2), da Secretaria de Saúde,
que refletem a quantidade de cães e gatos recolhidos nas ruas. A PMSBC recolhe os animais atropelados em estado terminal, animais agressivos e
agressores, filhotes e aqueles oriundos de intervenções em casos de risco à saúde humana, ou seja,
aqueles animais que diretamente causaram ou causarão transtornos à população. No ano de 2011 a
PMSBC recolheu das ruas 738 animais.

16.2 Pressão
Uma única cadela e seus descendentes podem gerar 64.000 novos animais em seis anos, e
uma gata, 420.000 em sete anos. Devido a esta
alta capacidade de reprodução, o excesso de animais é o principal fator a contribuir para o abandono de animais domésticos (Figuras 16.2-1 e 16.22) e, consequentemente, ocorre o aumento da população de animais soltos nas ruas, causando a
superlotação.
A superlotação de cães e gatos é um problema que afeta muitas cidades no mundo, em maior
ou menor grau. Em São Bernardo do Campo, para
o ano de 2011, estima-se que havia um cão para
cada 10 habitantes (1:10), ou seja, 77.025 cães,
enquanto que para gatos a relação era menor, um
gato para cada 45 habitantes (1:45), totalizando
17.117 gatos (Figura 16.2-3). Portanto, a população estimada de cães e gatos no Município era de
94.142 animais.

Figura 16.2-1 - Gato abandonado. Foto: PMSBC/SGA.

Figura 16.1-1 - Vista de trecho das edificações da
Divisão de Veterinária e Controle de Zoonoses. Foto:
PMSBC.

Figura 16.1-2 - Cão em tratamento na Divisão de
Veterinária e Controle de Zoonoses. Foto: PMSBC.
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Figura 16.2-2 - Cães abandonados recolhidos em abrigo. Foto: PMSBC/SGA.

16.4 Resposta

População estimada de cães e gatos
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Visando contribuir com o controle da população de animais domésticos e, consequentemente,
com a redução na possibilidade de ocorrência de
zoonoses na população e nos animais, em 2011, a
principal ação implementada pela PMSBC foi a castração de 2.797 cães e gatos, o que representa
100% da quantidade de castrações programadas
para esse ano.

Cães
77.025
Gatos
17.117

Figura 16.2-3 - Quantidade estimada da população de
animais domésticos (cães e gatos), em 2011. Fonte: PMSBC/SS.4.

16.3 Impacto
As zoonoses representam um sério problema
para a saúde pública, com prejuízos econômicos
que ocasionam quando acometem os animais domésticos e o ser humano, pela proximidade destes.
As zoonoses de relevante importância para saúde
pública, no município de São Bernardo do Campo
(SBC), são: raiva e febre maculosa.
Segundo a Divisão de Veterinária e Controle
de Zoonose, da Secretaria de Saúde, não foram
registrados casos de raiva em animais no ano de
2011.
O Ministério da Saúde, com o uso do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), possui dados de internações por zoonoses e revela a ocorrência dessas enfermidades em
SBC, para o ano de 2011, apresentando as seguintes situações:
 Não houve nenhum registro de raiva humana; e
 Incidência de 4 casos de febre maculosa, representando 0,52 casos por 100.000 habitantes.

O que você pode fazer
 Não comprar animais por impulso;
 Educar seus filhos para que entendam que cães e gatos não são brinquedos;
 Caso decida ter um animal, optar pela adoção;
 Levar seu animal doméstico nas campanhas de castração realizadas pela Prefeitura;
 Levar, periodicamente, seu animal doméstico ao veterinário e manter a vacinação atualizada; e
 Não deixar seu animal doméstico nas ruas; mantenha-o restrito ao lar.
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Siglas
AAI: Avaliação Ambiental Integrada
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André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul
AEA: Agência Europeia do Ambiente
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APP: Área de Preservação Permanente
APRM: Área de Proteção e Recuperação de Mananciais
Bal.: Rede de Balneabilidade
Cetas: Centro de Triagem de Animais Silvestres
Cetesb: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CI: Conservation International
CICPAA: Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar
Cras: Centro de Reabilitação de Animais Selvagens
Datasus: Banco de dados do Sistema Único de Saúde
DCM: Defesa Civil Municipal
Denatran: Departamento Nacional de Trânsito
EMEB: Escola Municipal de Educação Básica
EMTU: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
FPEIR: Força Motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta
FUSP: Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo
GEO: Global Environment Outlook – Perspectivas do Ambiente Global
IAP: Índice de Qualidade de Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público
IAV: Índice de Área Verde
IB: Índice de Balneabilidade
Ibama: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IET: Índice de Estado Trófico
IPTU: Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IQA: Índice de Qualidade de Água
IQR: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
IRA: Infecção Respiratória Aguda
IVA: Índice de Qualidade das Águas para a Proteção da Vida Aquática
LO: Licença de Operação
MA: Monitoramento Automático
Nudec: Núcleo Comunitário de Defesa Civil
OD: Oxigênio Dissolvido
PEV: Ponto de Entrega Voluntária
PGAr: Parâmetro Nacional de Qualidade do Ar
PGRCC: Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
PIB: Produto Interno Bruto
PMSBC: Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Pnuma: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PO: Projeto Orientar
PPA: Plano Plurianual
Proágua: Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
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Pura: Programa de Uso Racional de Água
RB: Rede Básica
RMBS: Região Metropolitana da Baixada Santista
RMSP: Região Metropolitana de São Paulo
RS: Rede de Sedimento
Sabesp: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SAI: Sistema Anchieta-Imigrantes
SBC: São Bernardo do Campo
Seade: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
Sehab: Secretaria de Habitação de São Bernardo do Campo
SGA: Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo
SIHD: Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado
Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SO: Secretaria de Obras de São Bernardo do Campo
Sopp: Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo de São Bernardo do Campo
SS: Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo
ST: Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo do Campo
SU: Secretaria de Serviços Urbanos de São Bernardo do Campo
Susam: Superintendência de Saneamento Ambiental
TCRA: Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental
TGCA: Taxa Geométrica de Crescimento Anual
UC: Unidade de Conservação
UGRHI: Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
UH: Unidade habitacional
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Anexo A - Matriz dos indicadores ambientais
A matriz dos indicadores ambientais do município de São Bernardo do Campo é apresentada em 5
tabelas referentes aos recursos do meio ambiente: ar (Tabela A.1), água (Tabela A.2), solo (Tabela A.3),
biodiversidade (Tabela A.4) e ambiente construído (Tabela A.5).
Tabela A.1 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Ar.
Força Motriz
Tema FM.01: Transporte
Indicador: FM.01 – Quantidade de
veículos a diesel em relação à frota
total do Município (5,80%)
Data do dado: 2011
Fonte: PMSBC/Projeto Orientar
Indicador: FM.02 - Quantidade de
ônibus, caminhões e vans na composição do tráfego (5,06%)
Data do dado: 2010
Fonte: MT/Denatran
Tema FM.02: Industrialização
Indicador: FM.03 - Quantidade de
indústrias licenciadas com emissões
gasosas em relação à quantidade total
de indústrias licenciadas (%)
Fonte: Cetesb - Dado não disponível

Resposta

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.01-Quantidade de veículos
a diesel inspecionados em relação ao
total de veículos a diesel, no ano
(18,21%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/Projeto Orientar
Indicador: R.02 – Quantidade de agentes de trânsito em operação nos horários de pico, no ano (20)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST
Indicador: R.03 - Quantidade de ações
de fiscalização de fontes fixas, no ano
(13)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
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Pressão

Estado

Tema P.01: Emissões atmosféricas
Indicador: P.01 - Quantidade de veículos reprovados em relação ao total
inspecionado, no ano (19,9%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/Projeto Orientar
Indicador: P.02 - Volume estimado das
emissões de poluentes por fontes
móveis, no ano (1.000 t)
Fonte: Cetesb - Dado não disponível.

Tema P.01: Emissões atmosféricas
Indicador: P.03 - Volume estimado das
emissões de poluentes por fontes fixas,
no ano (1.000 t)
Fonte: Cetesb -Dado não disponível.

Tema R.02: Sanções por infrações a
normas ambientais
Indicador: R.04 – Quantidade de
autuações por desobediência a restrições de circulação, no ano (2.980)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST
Indicador: R.05 - Quantidade total de
notificações ambientais aplicadas por
emissões veiculares, no ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
Indicador: R.06 - Quantidade total de
notificações ambientais aplicadas por
emissões de fontes fixas, no ano (13)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
Tema R.03: Educação ambiental
Indicador: R.07 - Quantidade de ações
de educação ambiental voltadas para
Ar (qualidade), no ano (1)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Impacto
Tema I.01: Danos à saúde
humana

Tema E.01: Qualidade do ar
Indicador: E.01 – Quantidade
de dias em que o Padrão Nacional da Qualidade do Ar –
PQAr foi ultrapassado, no ano
(0)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb
Indicador: E.02 - Concentração
média de Partículas Inaláveis
MP(10), no ano (40 μg/m3)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb

Tema R.04: Monitoramento
ambiental
Indicador: R.08 - Concentração
de estações de monitoramento
da qualidade do ar (0,00245/
km2)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb

Indicador: I.01 - Taxa de internação por infecção respiratória
aguda (IRA) em menores de 5
anos por 1.000 habitantes
menores de 5 anos, no ano
(13,93‰)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Indicador: I.02 – Mortalidade
proporcional
por
infecção
respiratória aguda (IRA) em
menores de 5 anos de idade
por 100.000 habitantes menores de 5 anos, no ano (0 por
100.000 hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Tabela A.2 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Água
Força Motriz

Pressão

Estado

Impacto

Tema P.02: Efluentes líquidos domésticos
Tema FM.03: Crescimento Indicador: P.04 – Quantidade de esgoto doméstico coletado, em
populacional
relação ao total gerado, no ano (88%)
Indicador: FM.04 – Taxa Data do dado: 2011.
Geométrica de Crescimento Fonte: Sabesp
Anual - TGCA (0,85% a.a.)
Indicador: P.05 – Quantidade de esgoto doméstico tratado, em
Data do dado: 2000/2010
relação ao total de esgoto coletado, no ano (29%)
Fonte: IBGE
Data do dado: 2011.
Fonte: Sabesp

Tema E.02: Qualidade das águas
Indicador: E.03 - Quantidade de
pontos de monitoramento com IQA,
IB, IAP, IVA e IET bom e ótimo no
reservatório Billings, em relação ao
total de pontos monitorados, no ano
(%) (IQA = 100%; IB = 50%; IAP =
Tema P.03: Remoção de vegetação em APP de cursos d’água
Indicador: P.06 – Área de vegetação em APP de cursos d’água 100%, IVA = 0% e IET = 0%)
Data do dado: 2011.
Tema I.02: Danos à
em relação à área total de APP de curso d’água (87,24%)
Fonte: Cetesb
vida aquática
Data do dado: 2011.
Indicador: I.03 - QuanFonte: PMSBC/SGA
Indicador: E.04 - Quantidade de tidade de casos de
Tema FM.04: Urbanização
Tema P.04: Mudança de solo permeável para impermeável
de peixes,
Indicador: FM.05 – Taxa de Indicador: P.07 - Área com solo permeável em relação à área amostras com OD acima de 5 mg/L mortandade
em cursos d’água, em relação ao no ano (no)
urbanização (98,33%)
total (82,68%)
total de pontos de coleta de dados, Fonte: Cetesb - Dado
Data do dado: 2010
Data do dado: 2011.
no ano (%)
não disponível por
Fonte: IBGE
Fonte: PMSBC/SGA
Fonte: Dado não existente.
município.
Tema P.05: Erosão
Indicador: P.08- Área com solo exposto em relação à área total
Indicador: E.05 - Quantidade de
(0,53%)
poços monitorados com parâmetros
Data do dado: 2011.
anômalos, em relação à quantidade
Fonte: PMSBC/SGA
total de poços monitorados, no ano
Tema FM.02: Industrialização
(6,96%)
Tema P.06: Efluentes líquidos industriais
Indicador: FM.06 - QuantidaIndicador: P.09 – Quantidade de indústrias que realizam trata- Data do dado: 2011.
de
de
estabelecimentos
mento próprio de esgoto industrial em relação ao total de indús- Fonte: PMSBC/SS
industriais (1.602)
trias (%)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb - Dado não disponível.
Fonte: PMSBC/Sopp

Resposta

Tema R.05: Investimentos
Indicador: R.12 – Ampliação da rede de coleta de esgoto, no ano
(1,01 km)
Data do dado: 2011.
Fonte: Sabesp
Tema R.04: Monitoramento ambiental
Indicador: R.13 - Quantidade de indústrias que realizam trataTema R.01: Fiscalização
mento de efluentes líquidos que têm seus lançamentos monitoIndicador: R.09 - Quantidade rados em relação ao total de indústrias com lançamentos de
de ações de fiscalização da efluentes líquidos (%)
expansão da atividade indus- Fonte: Dado não disponível.
trial, no ano (9)
Data do dado: 2011.
Tema R.06: Ampliação da cobertura vegetal
Fonte: PMSBC/SGA
Indicador: R.14 - Área recuperada com cobertura vegetal, no ano
Indicador: R.10 - Quantidade (0 m²)
de ações de fiscalização de Data do dado: 2011.
instalação de empreendimen- Fonte: PMSBC/SGA
tos, no ano (498)
Data do dado: 2011.
Indicador: R.15 - Área restaurada com vegetação nativa em APP
Fonte: PMSBC/SPU
de curso d’água, no ano (0 m²)
Indicador: R.11 – Quantidade Data do dado: 2011.
de ações de fiscalização de Fonte: PMSBC/SGA
supressão de vegetação, no
ano (100, sendo 6 em APP)
Tema R.02: Sanções por infrações a normas ambientais
Data do dado: 2011.
Indicador: R.16 – Quantidade de notificações e multas aplicadas
Fonte: PMSBC/SGA
por supressão de vegetação em APP de curso d’água, no ano (6)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA.

Tema R.04: Monitoramento ambiental
Indicador: R.18 - Densidade da rede
de monitoramento da qualidade de
água superficial (0,029/km²)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb
Indicador: R.19 - Quantidade de
poços monitorados em relação ao
total de poços outorgados (40,92%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Tema R.07: Desassoreamento
Indicador: R.20 - Quantidade de
material removido em desassoreamento, no ano (5.600 m3)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.03: Educação ambiental
Indicador: R.17 - Quantidade de ações de educação ambiental
voltadas para a qualidade da água, no ano (5)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
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Resposta

Tabela A.3 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Solo
Força Motriz

Pressão

Estado

Impacto

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.07 - Quantidade de empreendimentos autorizados que envolvem
terraplenagem, no ano (358)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SPU

Tema P.07: Redução da cobertura
vegetal
Indicador: P.10 – Taxa de redução da
cobertura vegetal (0,093%)
Data do dado: 2002/2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema E.03: Solo exposto
Indicador: E.06 - Área de solo
exposto e de movimentação de
terra em terrenos de alta suscetibilidade à erosão e escorregamento, no ano (0,32 km2)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema I.03: Assoreamento
Indicador: I.04 - Quantidade
de locais com registro de
ocorrência de assoreamento,
no ano (14)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.21 - Quantidade de ações de
fiscalização da expansão da instalação de
empreendimentos que envolvam terraplenagem, no ano (1.189)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SPU

Tema FM.05: Postos de abastecimento
de combustíveis
Indicador: FM.08 - Quantidade de postos
de abastecimento de combustíveis (128)
Data do dado: 2012.
Fonte: PMSBC/SF
Tema FM.02: Industrialização
Indicador: FM.09 - Quantidade de estabelecimentos potencialmente geradores de
resíduos sólidos (2.078)
Data do dado: 2012.
Fonte: PMSBC/SF

Tema R.06: Ampliação da cobertura
vegetal
Indicador: R.14 – Área recuperada
com cobertura vegetal, no ano (0
m²)
Fonte: PMSB/SGA

Tema P.08: Vazamento em tanques
de armazenamento de combustíveis
Indicador: P.11 - Quantidade de
registros de ocorrências de vazamento em tanques de combustível,
no ano (no)
Fonte: Cetesb
Dado não disponível.
Tema P.09: Descarte irregular de
resíduos no solo
Indicador: P.12 - Quantidade de
registros de ocorrências de descarte
irregular de resíduos sólidos, no ano
(43)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema R.08: Proteção superficial
Indicador: R. 22 - Área alterada
de “solo exposto” para outro
uso em relação à área total de
solo exposto, no ano (18,5%)
Data do dado: 2011 em relação
a 2002.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema E.04: Solo contaminado
Indicador: E.07 - Quantidade de
áreas contaminadas, segundo
os diferentes tipos de atividade
e classificação (Total = 96, das
quais 25 “contaminada sob
investigação”, 55
“contaminada”, 14 “em processo de monitoramento para
reabilitação” e duas áreas
constam como “reabilitada”)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb

Tema R.02: Sanções por infrações a
normas ambientais

Resposta

Tema R.01: Fiscalização
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Indicador: R.23 - Quantidade de postos
de abastecimento de combustível com
licença atualizada em relação ao número
total de postos (60,7%)
Data do dado: 2012.
Fonte: Cetesb

Indicador: R.26 - Quantidade total
de notificações ambientais aplicadas
por vazamento em tanques de
armazenamento de combustível, no
ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Indicador: R.24 - Quantidade de estabelecimentos potencialmente geradores de
resíduos com LO atualizada em relação ao
total de estabelecimentos potencialmente geradores de resíduos (%)
Fonte: Dado não disponível.

Indicador: R.27 - Quantidade total
de notificações ambientais aplicadas
por descarte irregular de resíduos
sólidos, no ano (43)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Indicador: R.25 - Quantidade de inspeções em postos de abastecimento de
combustível e indústrias potencialmente
geradoras de resíduos sólidos, no ano
(159)
Fonte: SS.

Tema R.03: Educação ambiental
Indicador: R.28 - Quantidade de
ações de educação ambiental voltadas para Solo (contaminação e
erosão), no ano (27)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema R.09: Áreas contaminadas reabilitadas
Indicador: R.29 - Quantidade de
áreas contaminadas reabilitadas em relação ao total de
áreas contaminadas cadastradas, no ano (2,08%)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb

Tema R.07: Desassoreamento
Indicador: R.20 - Quantidade
de material removido em
desassoreamento, no ano
(5.600 m3)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SPU

Tabela A.4 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Biodiversidade
Força Motriz

Pressão

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.10 – Quantidade de indivíduos arbóreos
suprimidos em novos empreendimentos aprovados, no
ano (2.111)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema P.10: Redução da cobertura vegetal nativa
Indicador: P.13 – Taxa de redução da cobertura vegetal nativa
(0%)
Data do dado: 2010/11.
Fonte: SOSMA/INPE

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.05 – Taxa de
urbanização (98,33%)
Data do dado: 2010.
Fonte: IBGE

Tema P.11: Ocorrências contra
fauna e flora
Indicador: P.14 – Quantidade de
ocorrências (apreensão, agressão, etc.) contra fauna e flora,
por ano (104)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Estado

Tema E.05: Vegetação nativa
Indicador: E.08 – Área com cobertura
vegetal nativa existente em relação à
área total (51,94%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
Tema E.06: Riqueza de espécies
Indicador: E.09 – Quantidade de espécies nativas (fauna e flora) (681)
Data do dado: 2011.
Fonte: Literatura, SpeciesLink, EIA-Rima

Tema E.06: Riqueza de espécies
Indicador: E.09 – Quantidade de espécies nativas (fauna e flora) (681)
Data do dado: 2011.
Fonte: Literatura, SpeciesLink, EIA-Rima
Indicador: E.10 – Quantidade de espécies exóticas e invasoras (fauna e flora)
(nº)
Fonte: Dado não existente.

Impacto
Tema I.04: Perda da biodiversidade
Indicador: I.05 - Quantidade de espécies nativas ameaçadas (por categoria
de ameaça) (19, dos quais: 2 são
presumivelmente extintas, 1 criticamente em perigo, 2 em perigo, 9
vulneráveis, 4 quase ameaçadas e 1
com dados deficientes)
Data do dado: 2009.
Fonte: SMA
Tema I.01: Danos à saúde humana
Indicador: I..06 - Quantidade de notificações de ofídios que invadem imóveis
e de acidentes com animais peçonhentos (aranha, escorpião e cobra), no ano
(114)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Tema I.04: Perda da biodiversidade
Indicador: I.05 - Quantidade de espécies nativas ameaçadas (por categoria
de ameaça) (19, dos quais: 2 são
presumivelmente extintas, 1 criticamente em perigo, 2 em perigo, 9
vulneráveis, 4 quase ameaçadas e 1
com dados deficientes)
Data do dado: 2009.
Fonte: SMA

Resposta

Tema R.06: Ampliação da cobertura vegetal
Indicador: R.30 – Área recuperada com cobertura vegetal nativa,
no ano (0 m²)
Fonte: SGA.

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.11 – Quantidade
de ações de fiscalização de
supressão de vegetação, no
ano (100 , sendo 6 em APP)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Indicador: R.31 – Quantidade de
mudas de espécie nativa plantadas, no ano (8.823)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA/SU
Tema R.02: Sanções por infrações a normas ambientais
Indicador: R.32 - Quantidade de
notificações emitidas por condutas ou atividades lesivas contra
flora e a fauna, no ano (104)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema R.10: Áreas protegidas
Indicador: R.34 – Área protegida (UC e
áreas correlatas) em relação à área total
(81,07%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema R.03: Educação ambiental
Indicador: R.33 – Quantidade de
ações de educação ambiental
voltadas para Biodiversidade
(importância da preservação/
conservação), no ano (5)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
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Tabela A.5 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Ambiente Construído.
Força Motriz

Resposta

Tema FM.03: Crescimento populacional
Indicador: FM.04 –
Taxa Geométrica de
Crescimento Anual TGCA (0,85% a.a.)
Data do dado: 2000/2010.
Fonte: PMSBC/Sopp

Resposta

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.11 Quantidade de novos
empreendimentos
autorizados, no ano
(778)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SPU

Pressão

Estado

Tema P.12: Consumo de água
Indicador: P.15 – Volume total
de água utilizado para uso
doméstico por habitante, no ano
(50,61 m³/hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: Sabesp

Tema E.07: Abastecimento de água
Indicador: E.11 - Quantidade de amostras de água
para consumo humano (parâmetros: turbidez, cloro e
coliformes totais) coletadas nos cavaletes, na rede
pública de abastecimento, classificadas como adequadas, em relação ao total de amostras (92,58%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Indicador: E.12 - Quantidade de amostras de água
para consumo humano (parâmetros: turbidez, cloro e
coliformes totais) coletadas em pontos de consumo
(escolas municipais e estaduais) na rede pública de
abastecimento, classificadas como adequadas, em
relação ao total de amostras (69,29%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Indicador: E.13 - Quantidade de dias sem fornecimento de água, no ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: Sabesp
Indicador: E.14 - Quantidade de residências abastecidas por caminhão-pipa em relação ao número total de
residências (13,53%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SO

Tema R.11: Controle ambiental
Indicador: R.35 - Quantidade de
estabelecimentos que aderiram
ao Pura – Programa de Uso
Racional da Água (51)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SO

Tema R.12: Ampliação do atendimento
Indicador: R..36 – Quantidade de novas ligações de
água em relação ao total de residências sem ligação
(%)
Fonte: Sabesp
Dado não disponível.

Tema P.13: Geração de resíduos
Indicador: P.16 – Quantidade de
resíduos de construção e demolição particulares gerada no ano
(209.200,91 t)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema E.08: Descarte de resíduos sólidos
Indicador: E.15 - Quantidade de pontos de descarte
irregular de resíduos de construção/demolição e
materiais volumosos, no ano (143)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.37 - Quantidade de
ações de fiscalização de descarte
irregular de resíduos de construção e demolição, no ano (16)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Impacto

Tema I.01: Danos à saúde
humana
Indicador: I.07 - Quantidade de
surtos de diarreia aguda notificados, no ano (9)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Indicador: I.08 - Quantidade de
surtos de hepatite A notificados, no ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Tema R.13: Gestão de resíduos sólidos
Indicador: R.38 – Quantidade de Ecopontos e Pontos
de Entrega Voluntária em funcionamento, no ano
(207)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Indicador: R.39 – Quantidade operações Bota-Fora
realizadas, no ano (88)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
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Tabela A.5 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Ambiente Construído (continuação).
Força Motriz

Pressão

Estado

Impacto

Tema FM.03: Crescimento populacional
Indicador: FM.04 – Taxa
Geométrica de Crescimento Anual - TGCA
(0,85% a.a.)
Data do dado: 2000/2010.
Fonte: IBGE

Tema P.13: Geração de resíduos
Indicador: P.17 - Quantidade de
resíduos
sólidos
domésticos
gerada por habitante, no ano
(0,34 t/hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema E.08: Descarte de resíduos
sólidos
Indicador: E.16 – Quantidade de resíduos sólidos dispostos em aterro com
IQR classificado como adequado, em
relação ao total de resíduos encaminhado para aterros, no ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: Cetesb

Tema I.05: Redução da vida útil de aterros
sanitários
Indicador: I.09 – Quantidade de resíduos
sólidos do município disposta em aterro, em
relação à quantidade total de resíduos
depositados no mesmo aterro, no ano
(23,53%)
Data do dado: 2011.
Fonte: Aterro Lara

Resposta

Tema R.12: Ampliação do atendimento
Indicador: R.40 - Quantidade de
domicílios atendidos por coleta
pública de resíduos sólidos, em
relação ao total de domicílios, no
ano (100%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Resposta

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM. 05- Taxa
de
urbanização
(98,33%)
Data do dado: 2010.
Fonte: IBGE

Tema 01: Fiscalização
Indicador: R.42 - Quantidade de notificações
por novas ocupações
irregulares (263)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/Sehab

Tema P.14: Ocupação irregular
Indicador: P.18 - Quantidade de
unidades habitacionais irregulares
(tipologias 1, 2, 3, 4 e 5) (82.570)
Data do dado: 2011.
Fonte: Sehab
Indicador: P.19 - Quantidade de
unidades habitacionais irregulares
em APRM (tipologias1, 2, 3, 4 e 5)
(42.700)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/Sehab

Tema R.14: Habitação
Indicador: R.43 - Quantidade de
unidades habitacionais construídas para população residente em
moradias enquadradas nas tipologias 1 a 5, no ano (1.132)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBS/Sehab
Indicador: R.44 - Quantidade de
notificações por novas ocupações
irregulares em APRM (93)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBS/Sehab

Tema R.13: Gestão de resíduos sólidos
Indicador: R.41 - Quantidade de resíduos
sólidos coletada de forma seletiva, em
relação ao total de lixo coletado (0,3%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema E.09: Áreas de risco
Indicador: E.17 – Quantidade de moradias em assentamentos classificados
como de Médio (R2), Alto (R3) e Muito
Alto (R4) risco (escorregamento, inundação, alagamento e solapamento) em
relação ao total de moradias situadas
em áreas de risco (2,57%)
Data do dado: 2012.
Fonte: PMSBC/Sehab
Indicador: E.18 – Quantidade de ocorrências de erosão fluvial em área
urbanizada registradas no ano (no)
Fonte: Dado não disponível.

Tema R.15: Redução de risco
Indicador: R.45 – Quantidade de moradias com grau de risco eliminado ou
reduzido, por remoção ou execução de
obras corretivas, em relação ao total
de moradias situadas em área de risco
(27,28%)
Data do dado: 2012.
Fonte: PMSBS/Sehab

Tema I.01: Danos à saúde humana
Indicador: I.10 - Quantidade de óbitos
decorrentes de eventos ocorridos em áreas
de risco, no ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: Defesa Civil Municipal
Indicador: I.11- Coeficiente de mortalidade
por leptospirose, por 100.000 habitantes, no
ano (0,12/100.000 habitantes)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Tema R.16 Prevenção de ocorrência de
óbitos associados a eventos em áreas de
risco
Indicador: R.46 - Quantidade de notificações
e ações de alerta à população residente em
área de risco quanto à probabilidade de
ocorrência de eventos críticos, no ano (4)
Data do dado: 2011.
Fonte: Defesa Civil Municipal
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Tabela A.5 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Ambiente Construído (continuação).
Força Motriz

Resposta

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.05 - Taxa de
urbanização (98,33%)
Data do dado: 2010.
Fonte: IBGE

Tema R.17: Regulamentação de
novos empreendimentos
Indicador: R.47 – Quantidade
de alvarás de construção/
reforma aprovados em relação
a leis e normas de drenagem
estabelecidas pelo Município,
no ano (15)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Tema R.18: Novos projetos de
macrodrenagem
Indicador: R.48 – Quantidade
de projetos de macrodrenagem
desenvolvidos, no ano (13)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Resposta

Tema FM.01: Transporte
Indicador: FM.12 - Quantidade
total de veículos registrados no
Município (479.350)
Data do dado: 2011.
Fonte: MT/Denatran

Pressão

Estado

Impacto

Tema P.15: Crescimento da
área urbanizada
Indicador: P.20 – Extensão de
ruas sem rede de drenagem
das águas pluviais (km)
Fonte: SU
Dado não disponível.

Tema E.10: Drenagem urbana
Indicador: E.19 – Extensão das redes de
micro e macrodrenagem (0,01 m/m2)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Indicador: E.20 – Capacidade dos piscinões
e estações elevatórias (1.706.800 m3)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Indicador: E.21 – Quantidade de dispositivos de captação de água pluvial (243,42/
km2)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema I.06: Inundação, alagamento e
infiltração
Indicador: I.12 – Quantidade de
eventos de inundação, alagamento e
infiltração, no ano (55)
Data do dado: 2011.
Fonte: Defesa Civil Municipal
Indicador: I.13 – Quantidade de
documentos encaminhados à SU5
relacionados a problemas de drenagem, no ano (1.729)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Tema R.21: Serviços de manutenção
Indicador R.51: Quantidade de obras
e serviços de micro e macrodrenagem, no ano (84)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.19: Atualização
cadastral
Indicador: R.49 Levantamento topográfico cadastral das
bacias urbanas (232.400 m)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.20: Ampliação da rede de drenagem
Indicador: R.50 – Extensão de redes de
micro e macrodrenagem construídas no
ano (3.095,5 m/m2)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Indicador R.52: Quantidade de
inspeções em rede de micro e macrodrenagem, no ano (1.729)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU
Indicador R.53: Quantidade de
resíduos removida de piscinões,
estações elevatórias e córregos, no
ano (18.798 m3)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema P.16: Trânsito
Indicador: P.21 - Tempo
médio de congestionamentos
nos horários de pico (min)
Fonte: ST - Dado não disponível.

Tema E.11 : Mobilidade urbana
Indicador: E.22 - Quantidade de assentos
disponíveis no modo coletivo (ônibus,
trem, lotação, Metrô), em horário de pico,
em relação à quantidade de habitantes
maiores de 4 anos (no/hab)
Fonte: ST - Dado não disponível.

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.02 – Quantidade
de agentes de trânsito em
operação nos horários de
pico, no ano (20)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST

Tema R.22: Diversificação dos modais de
transporte
Indicador: R.54 - Extensão de ciclovia,
ciclofaixa e ciclorrota (3 km)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST

Indicador: R.04 – Quantidade
de autuações por desobediência a restrições de circulação, no ano (2.980)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST

Indicador: R.55 - Extensão da rede de
Metrô em subsuperfície (0 km)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/ST
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Tabela A.5 - Matriz FPEIR: indicadores relativos ao recurso ambiental Ambiente Construído (continuação).
Força Motriz

Pressão

Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.11 - Quantidade de
novos empreendimentos autorizados, no ano (778)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SPU

Tema P.17: Supressão e queda de
árvores
Indicador: P.22 - Quantidade de
indivíduos arbóreos suprimidos na
área urbanizada, no ano (458)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Resposta

Indicador: FM.13 – Quantidade de
autorizações emitidas para remoção de indivíduos arbóreos em
áreas particulares, no ano (230)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema R.01: Fiscalização
Indicador: R.56 – Quantidade de
mudas solicitadas como compensação ambiental nos TCRAs –
Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental, no ano
(23.867)
Fonte: PMSBC/SGA
Indicador: R.57 – Quantidade de
mudas fornecidas como compensação ao viveiro municipal, no ano
(3.309)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
Indicador: R.58 – Quantidade de
mudas produzidas no viveiro
municipal, no ano (no)
Fonte: Dado não disponível

Indicador: P.23 – Quantidade de
indivíduos arbóreos que sofreram
queda, em área urbanizada, no ano
(36)
Data do dado: 2011.
Fonte: Defesa Civil Municipal

Tema R.02: Sanções por infrações a
normas ambientais
Indicador: R.59 - Quantidade de
sanções arbitradas por supressão
ilegal de indivíduos arbóreos, no ano
(100)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA
Tema R.06: Ampliação da cobertura
vegetal
Indicador: R.60 - Quantidade de
indivíduos arbóreos substituídos, em
área urbana, no ano (512)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Estado
Tema E.12: Arborização urbana
Indicador: E.23 – Área urbana arborizada em relação à área urbanizada total
(4,84%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC
Indicador: E.24 – Índice de Área Verde
(7,62 m2/hab)
Data do dado: 2010.
Fonte: PMSBC
Indicador: E.25 – Quantidade de indivíduos arbóreos existentes no sistema
viário (54,02/km)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SU

Tema R.06: Ampliação da cobertura
vegetal
Indicador: R.61 – Quantidade de mudas plantadas de espécies arbóreas, em
vias públicas, praças e parques urbanos, no ano (8.028)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA/SU
Indicador: R.62 – Quantidade de imóveis com desconto no IPTU por manutenção de área vegetada particular
(841)
Data do dado: 2012.
Fonte: PMSBC/SF

Tema E.13: Animais domésticos soltos
Tema FM.04: Urbanização
Indicador: FM.05 - Taxa de urbanização (98,33%)
Data do dado: 2010.
Fonte: IBGE

Tema P.18: Animais domésticos
Indicador: P.24 - Proporção estimada de animais domésticos (cães e
gatos) por habitante (1:8 - no/hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Impacto

Indicador: E.26 – Quantidade de cães e
gatos recolhidos nas ruas (atropelados
em estado terminal, agressores, agressivos, filhotes e oriundos de intervenções em casos de risco à saúde humana), no ano (738)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Tema R.03: Educação ambiental
Indicador: R. 63 – Quantidade
de ações de educação ambiental voltadas para Ambiente
Construído (lixo, reciclagem,
consumo responsável, arborização urbana, etc) (45)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SGA

Tema I.01: Danos à saúde
humana
Indicador: I.14 - Incidência de
raiva humana por 100.000
habitantes, no ano (0/100.000
hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Indicador: I.15 - Incidência de
febre maculosa por 100.000
habitantes,
no
ano
(0,52/100.000 hab)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS

Resposta

Indicador: I.16 - Quantidade de
casos de raiva em animais, no
ano (0)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
Tema R.23: Controle de animais domésticos soltos
Indicador: R.64 - Quantidade de castrações em animais (cães e gatos) realizadas, em relação às castrações programadas, no ano (100%)
Data do dado: 2011.
Fonte: PMSBC/SS
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Anexo B - Dados dos indicadores ambientais
Bairro

FM.01

FM.02

Alto da Serra

FM.03

FM.04

FM.05

FM.06

FM.07

FM.08

FM.09

FM.10

FM.11

FM.12

FM.13

-100,00

0

Alves Dias

0,62

6

Anchieta

-0,70

9

Assunção

-0,02

15

Baeta Neves

0,10

16

Balneária

-6,64

3

Batistini

0,38

9

Botujuru

1,25

3

Capivari

2,53

0

Centro

0,99

30

Cooperativa

3,99

6

Curucutu

0,11

0

Demarchi

1,00

17

Dos Alvarenga

1,43

7

Dos Casa

1,34

4

Dos Finco

0,74

9

-0,02

6

Dos Imigrantes

0

Ferrazópolis
Independência

0,38

5

Jordanópolis

-0,52

0

Montanhão

1,10

4

Nova Petrópolis

1,91

11

Paulicéia

1,47

8

Planalto

0,87

10

Rio Grande

-0,13

6

Rio Pequeno

-2,88

0

Rudge Ramos

0,68

19

Santa Cruz

-1,60

0

Santa Terezinha

1,24

7

Taboão

1,19

13

Taquacetuba

2,42

3

Tatetos

0,18

0

Varginha

1,05

0

Zanzalá

-4,87

0

Não especificado

4

Município

5,80

5,06

0,85

Data

2010

2010

2000/2010

Fonte

PO

MT

IBGE

98,33

1.602

358

128

2.078

2.111

778

479.350

230

2010

2011

2011

2012

2012

2011

2011

2011

2011

IBGE

Sopp

SPU

SF

SF

SGA

SPU

MT

SGA

FM.01 - Quantidade de veículos a diesel em relação à frota total do Município (%) FM.02 - Quantidade de ônibus, caminhões e vans na
composição do tráfego (%) FM.03 - Quantidade de indústrias licenciadas com emissões gasosas em relação à quantidade total de
indústrias licenciadas (%) FM.04 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual - TGCA (% a.a.) FM.05 - Taxa de urbanização (%) FM.06 Quantidade de estabelecimentos industriais (no) FM.07 - Quantidade de empreendimentos autorizados que envolvem terraplenagem,
no ano (no) FM.08 - Quantidade de postos de abastecimento de combustíveis (n o) FM.09 - Quantidade de estabelecimentos potencialmente geradores de resíduos sólidos (no) FM.10 - Quantidade de indivíduos arbóreos suprimidos em novos empreendimentos aprovados, no ano (nº) FM.11 - Quantidade de novos empreendimentos autorizados, no ano (no) FM.12 - Quantidade total de veículos registrados no Município (no) FM.13 - Quantidade de autorizações emitidas para remoção de indivíduos arbóreos em áreas particulares, no
ano (nº).

IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; MT = Ministério dos Transportes; PO = Projeto Orientar; SF = Secretaria de Finanças; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; Sopp = Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo; SPU = Secretaria de Planejamento Urbano e Ação Regional.
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Bairro

P.01

P.02

P.03

P.04

P.05

P.06

P.07

P.08

P.09

P.10

P.11

P.12

Alto da Serra

99,40

0,10

0

Alves Dias

23,98

0,00

1

Anchieta

6,99

0,68

0

Assunção

5,06

0,40

3

Baeta Neves

11,80

0,12

1

Balneária

54,27

0,08

0

Batistini

62,84

0,63

4

Botujuru

59,00

0,00

1

Capivari

93,66

0,22

0

Centro

0,95

1,15

1

Cooperativa

34,83

1,31

1

Curucutu

96,48

0,30

0

Demarchi

35,51

0,31

5

Dos Alvarenga

54,34

0,41

8

Dos Casa

5,27

1,38

2

Dos Finco

80,73

0,14

2

Dos Imigrantes

98,25

1,42

0

Ferrazópolis

5,71

0,00

0

Independência

9,16

0,18

1

Jordanópolis

11,69

0,00

1

Montanhão

44,66

0,00

4

Nova Petrópolis

0,41

0,03

1

Paulicéia

8,12

0,00

0

Planalto

7,28

0,00

2

Rio Grande

89,08

0,18

2

Rio Pequeno

99,80

0,03

0

Rudge Ramos

9,71

0,00

0

Santa Cruz

63,62

0,00

0

Santa Terezinha

1,30

0,00

0

Taboão

11,35

0,00

2

Taquacetuba

88,94

0,77

0

Tatetos

90,48

1,00

1

Varginha

87,49

0,17

0

Zanzalá

94,63

2,85

0

P.13

Não especificado
Município

19,9

88

29

87,24

82,68

0,53

0,093

43

0

Data

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2002-2011

2011

2010/2011

Fonte

PO

Sabesp

Sabesp

SGA

SGA

SGA

SGA

SGA

SOSMA/INPE

P.01 - Quantidade de veículos reprovados em relação ao total inspecionado, no ano (%) P.02 - Volume estimado das emissões de
poluentes por fontes móveis, no ano (1000 t) P.03 - Volume estimado das emissões de poluentes por fontes fixas, no ano (1000 t) P.04
- Quantidade de esgoto doméstico coletado, em relação ao total gerado, no ano (%) P.05 - Quantidade de esgoto doméstico tratado,
em relação ao total de esgoto coletado, no ano (%) P.06 - Área de vegetação em APP de curso d’água em relação à área total de APP
de curso d’água (%) P.07 - Área com solo permeável em relação à área total (%) P.08 - Área com solo exposto em relação à área total
(%) P.09 - Quantidade de indústrias que realizam tratamento próprio de esgoto industrial em relação ao total de indústrias (%) P.10 Taxa de redução da cobertura vegetal (% a.a.) P.11 - Quantidade de registros de ocorrências de vazamento em tanques de combustível, no ano (no) P.12 - Quantidade de registros de ocorrências de descarte irregular de resíduos sólidos, no ano (n o) P.13 - Taxa de
redução da cobertura vegetal nativa (% a.a.)

PO = Projeto Orientar; Sabesp = Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SOSMA/INPE =
SOS Mata Atlântica/ Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; ST = Secretaria de Transportes e Vias Públicas.
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Bairro

P.14

Alto da Serra

2

Alves Dias

0

Anchieta

2

Assunção

2

Baeta Neves

1

Balneária

2

Batistini

7

Botujuru

2

Capivari

6

Centro

5

Cooperativa

1

Curucutu

5

Demarchi

1

Dos Alvarenga

19

Dos Casa

3

Dos Finco

4

Dos Imigrantes

0

Ferrazópolis

1

Independência

0

Jordanópolis

2

Montanhão

5

Nova Petrópolis

2

Paulicéia

0

Planalto

0

Rio Grande

3

Rio Pequeno

0

Rudge Ramos

1

Santa Cruz

6

Santa Terezinha

0

Taboão

3

Taquacetuba

4

Tatetos

10

Varginha

4

Zanzalá

1

P.15

P.16

P.17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

P.23

P.24

Não especificado
Município

104

50,61

209.200, 91

0,34

82.570

42.700

458

36

1:8

Data

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Fonte

SGA

Sabesp

SU

SU

Sehab

Sehab

SU

DCM

SS

P.14 - Quantidade de ocorrências (apreensão, agressão, etc.) contra fauna e flora, por ano (nº) P.15 - Volume total de água utilizado
para uso doméstico por habitante, no ano (m³/hab) P.16 - Quantidade de resíduos de construção e demolição, particulares, gerada no
ano (t) P.17 - Quantidade de resíduos sólidos domésticos gerada por habitante, no ano (t/hab) P.18 - Quantidade de unidades habitacionais irregulares (Tipologias 1, 2, 3, 4 e 5) (no) P.19 - Quantidade de unidades habitacionais irregulares em APRM (Tipologias 1, 2, 3,
4 e 5) (no) P.20 - Extensão de ruas sem rede de drenagem das águas pluviais (km) P.21 - Tempo médio de congestionamento em
horários de pico (min) P.22 - Quantidade de indivíduos arbóreos suprimidos na área urbanizada, no ano (nº) P.23 - Quantidade de
indivíduos arbóreos que sofreram queda, em área urbanizada, no ano (nº) P.24 - Proporção estimada de animais domésticos (cães e
gatos) por habitante (no/hab)

DCM = Defesa Civil Municipal; Sabesp = Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo; Sehab = Secretaria de Habitação; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SS = Secretaria de Saúde; SU = Secretaria de Serviços Urbanos.

66

Bairro

E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

E.07

Alto da Serra

0,000

Alves Dias

0,023

Anchieta

0,000

Assunção

0,000

2

Baeta Neves

0,003

2

Balneária

0,000

Batistini

0,011

Botujuru

0,000

Capivari

0,012

Centro

0,000

8

Cooperativa

0,009

2

Curucutu

0,003

Demarchi

0,018

Dos Alvarenga

0,011

Dos Casa

0,000

Dos Finco

0,001

Dos Imigrantes

0,087

Ferrazópolis

0,000

3

Independência

0,000

1

Jordanópolis

0,000

1

Montanhão

0,044

1

Nova Petrópolis

0,000

Paulicéia

0,000

10

Planalto

0,000

6

Rio Grande

0,000

1

Rio Pequeno

0,000

Rudge Ramos

0,000

Santa Cruz

0,000

Santa Terezinha

0,000

Taboão

0,000

Taquacetuba

0,002

Tatetos

0,020

Varginha

0,012

Zanzalá

0,034

Não especificado
Município

E.08

E.09

E.10

E.11

E.12

E.13

1

3

8
1

21

3

0

40

(1)

6,96

0,030
0,32

22
96 (2)

51,94

681

92,58

69,29

0

Data

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Fonte

Cetesb

Cetesb

Cetesb

SS

SGA

Cetesb

SGA

(3)

SS

SS

Sabesp

E.01 - Quantidade de dias em que o Padrão Nacional da Qualidade do Ar – PQAr foi ultrapassado, no ano (nº) E.02 - Concentração
média de Partículas Inaláveis MP(10), no ano (μg/m3) E.03 - Quantidade de pontos de monitoramento com IQA, IB, IAP, IVA e IET bom
e ótimo no reservatório Billings, em relação ao total de pontos monitorados, no ano (%) E.04 - Quantidade de amostras com OD acima
de 5 mg/L em cursos d’água, em relação ao total de pontos de coleta de dados, no ano (%) E.05 - Quantidade de poços monitorados
com parâmetros anômalos, em relação à quantidade total de poços monitorados, no ano (%) E.06 - Área de solo exposto e de movimentação de terra em terrenos de alta suscetibilidade à erosão, no ano (km 2) E.07 - Quantidade de áreas contaminadas, segundo os
diferentes tipos de atividade e classificação (no) E.08 - Área com cobertura vegetal nativa existente em relação à área total (%) E.09 Quantidade de espécies nativas (fauna e flora) (nº) E.10 - Quantidade de espécies exóticas e invasoras (fauna e flora) (nº) E.11 Quantidade de amostras de água para consumo humano (parâmetros: turbidez, cloro e coliformes totais) coletadas nos cavaletes, na
rede pública de abastecimento, classificadas como adequadas, em relação ao total de amostras (%) E.12 - Quantidade de amostras de
água para consumo humano (parâmetros: turbidez, cloro e coliformes totais) coletadas em pontos de consumo (escolas municipais e
estaduais) na rede pública de abastecimento, classificadas como adequadas, em relação ao total de amostras (%) E.13 - Quantidade
de dias sem fornecimento de água, no ano (no)
(1) E.03
Índice

Quantidades de pontos
entre bom e ótimo (%)

IQA

100

IB

50

IAP

100

IVA

0

IET

0

(2) 96 áreas contaminadas (total), das quais: 25 “contaminada sob investigação”, 55 “contaminada”, 14 “em processo de monitoramento para reabilitação” e duas áreas constam como “reabilitada”.
(3) speciesLink (2012), MKR CONSULTORIA (2010), MEMA (2011), CEO (2003).

Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Sabesp = Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SS = Secretaria de Saúde.
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Bairro

E.14

E.15

Alto da Serra

0

Alves Dias

2

Anchieta

1

Assunção

5

Baeta Neves

5

Balneária

1

Batistini

15

Botujuru

1

Capivari

0

Centro

11

Cooperativa

6

Curucutu

0

Demarchi

2

Dos Alvarenga

11

Dos Casa

11

Dos Finco

0

Dos Imigrantes

0

Ferrazópolis

13

Independência

8

Jordanópolis

2

Montanhão

25

Nova Petrópolis

3

Paulicéia

4

Planalto

3

Rio Grande

0

Rio Pequeno

0

Rudge Ramos

8

Santa Cruz

0

Santa Terezinha

0

Taboão

6

Taquacetuba

0

Tatetos

0

Varginha

0

Zanzalá

0

E.16

E.17

E.18

E.19

E.20

E.21

E.22

E.23

E.24

E.25

E.26

Não especificado
Município

13,53

143

0

2,57

0,01

1.706.800

243,42

4,84

7,62

54,02

738

Data

2011

2011

2011

2012

2011

2011

2011

2011

2010

2011

2011

Fonte

SO

SU

Cetesb

Sehab

SU

SU

SU

SU

SS

PMSBC PMSBC

E.14 - Quantidade de residências abastecidas por caminhão-pipa em relação ao número total de residências (%) E.15 - Quantidade de
pontos de descarte irregular de resíduos de construção/demolição e materiais volumosos, no ano (n o) E.16 - Quantidade de resíduos
sólidos dispostos em aterro com IQR classificado como adequado, em relação ao total de resíduos encaminhado para aterros, no ano
(%) E.17 - Quantidade de moradias em assentamentos classificados como de Médio (R2), Alto (R3) e Muito Alto (R4) risco
(escorregamento, inundação, alagamento e solapamento) em relação ao total de moradias situadas em áreas de risco (%) E.18 Quantidade de ocorrências de erosão fluvial em área urbanizada registradas no ano (n o) E.19 - Extensão das redes de micro e macrodrenagem (m/m2) E.20 - Capacidade dos piscinões e estações elevatórias (m 3) E.21 - Quantidade de dispositivos de captação de água
pluvial (no/km2) E.22 - Quantidade de assentos disponíveis no modo coletivo (ônibus, trem, lotação, Metrô) em horário de pico, em
relação à quantidade de habitantes maiores de 4 anos (no/hab) E.23 - Área verde urbanizada em relação à área urbanizada total (%)
E.24 - Índice de Área Verde (m2/hab) E.25 - Quantidade de indivíduos arbóreos existentes no sistema viário (no/km) E.26 - Quantidade
de cães e gatos recolhidos nas ruas (atropelados em estado terminal, agressores, agressivos, filhotes e oriundos de intervenções em
caso de risco à saúde humana), no ano (no)

Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; Sehab= Secretaria de Habitação; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SO = Secretaria de
Obras; SS = Secretaria de Saúde; SU = Secretaria de Serviços Urbanos.
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Bairro

I.01

I.02

I.03

I.04

I.05

I.06

I.07

I.08

I.09

I.10

I.11

I.12

I.13

I.14

I.15

I.16

Alto da Serra
Alves Dias
Anchieta
Assunção
Baeta Neves
Balneária
Batistini
Botujuru
Capivari
Centro
Cooperativa
Curucutu
Demarchi
Dos Alvarenga
Dos Casa
Dos Finco
Dos Imigrantes
Ferrazópolis
Independência
Jordanópolis
Montanhão
Nova Petrópolis
Paulicéia
Planalto
Rio Grande
Rio Pequeno
Rudge Ramos
Santa Cruz
Santa Terezinha
Taboão
Taquacetuba
Tatetos
Varginha
Zanzalá
Não especificado
Município

13,93

0

14

19

114

9

0

23,53

0

0,12

55

1.729

0

0,52

0

Data

2011

2011

2011

2009

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Fonte

SS

SS

SU

SMA

SS

SS

SS

Aterro Lara

DCM

SS

DCM

SU

SS

SS

SS

Cetesb

I.01 - Taxa de internação por infecção respiratória aguda (IRA) em menores de 5 anos por 1.000 habitantes menores de 5 anos, no
ano (nº/1.000 hab) I.02 - Mortalidade proporcional por IRA em menores de 5 anos de idade por 100.000 habitantes menores de 5 anos,
no ano (nº/100.000 hab) I.03 - Quantidade de casos de mortandade de peixes, no ano (no) I.04 - Quantidade de locais com registro de
ocorrência de assoreamento, no ano (no) I.05 - Quantidade de espécies nativas ameaçadas (por categoria de ameaça) (nº) I.06 Quantidade de notificações de ofídios que invadem imóveis e de acidentes com animais peçonhentos (aranha, escorpião e cobra), no
ano (no) I.07 - Quantidade de surtos de diarreia aguda notificados, no ano (n o) I.08 - Quantidade de surtos de hepatite A notificados, no
ano (no) I.09 - Quantidade de resíduos sólidos do Município disposta em aterro, em relação à quantidade total de resíduos depositados
no mesmo aterro, no ano(%) I.10 - Quantidade de óbitos decorrentes de eventos ocorridos em áreas de risco, no ano (n o) I.11 - Coeficiente de mortalidade por leptospirose, por 100.000 habitantes, no ano (n o de óbitos/100.000 habitantes) I.12 - Quantidade de eventos
de inundação, alagamento e infiltração, no ano (no) I.13 - Quantidade de documentos encaminhados à SU5 relacionados a problemas
de drenagem, no ano (no) I.14 - Incidência de raiva humana por 100.000 habitantes, no ano (no/100.000 hab) I.15 - Incidência de febre
maculosa por 100.000 habitantes, no ano (no/100.000 hab) I.16 - Quantidade de casos de raiva em animais, no ano (no)

DCM = Defesa Civil Municipal; Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SMA = Secretaria de
Estado de Meio Ambiente; SS = Secretaria de Saúde; SU = Secretaria de Serviços Urbanos.
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Bairro

R.01

R.02

R.03

R.04

R.05

R.06

R.07

R.08

R.09

R.10

R.11

R.12

R.13 R.14 R.15 R.16

R.17

Alto da Serra

0

0

0

1

0

Alves Dias

0

0

0

0

0

Anchieta

0

0

0

2

0

Assunção

1

1

0

2

0

Baeta Neves

0

0

1

1

0

Balneária

0

0

1

2

0

Batistini

1

1

0

7

0

Botujuru

0

0

0

2

0

Capivari

0

0

0

6

0

Centro

1

1

0

5

1

Cooperativa

0

0

0

1

0

Curucutu

0

0

0

5

0

Demarchi

2

2

1

1

0

Dos Alvarenga

2

2

1

19

0

Dos Casa

0

0

0

3

1

Dos Finco

0

0

0

4

0

Dos Imigrantes

0

0

0

0

0

Ferrazópolis

0

1

2

1

0

Independência

2

1

0

0

0

Jordanópolis

0

0

0

1

0

Montanhão

1

1

0

5

0

Nova Petrópolis

0

0

0

1

0

Paulicéia

0

0

1

0

0

Planalto

1

1

0

0

0

Rio Grande

0

0

0

3

2

Rio Pequeno

0

0

0

0

0

Rudge Ramos

2

2

1

1

1

Santa Cruz

0

0

0

6

0

Santa Terezinha

0

0

0

0

0

Taboão

0

0

1

2

0

Taquacetuba

0

0

0

4

0

Tatetos

0

0

0

10

0

Varginha

0

0

0

4

0

Zanzalá

0

0

0

1

0

Não especificado
Município

18,21

20

13

2.980

0

13

1

0,00245

9

498

100

1,01

Data

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010/11

2011 2011 2011

0

0

6

2011

5

Fonte

PO

ST

SGA

ST

SGA

SGA

SGA

Cetesb SGA

SPU

SGA

Sabesp

SGA SGA SGA

SGA

R.01 - Quantidade de veículos a diesel inspecionados em relação ao total de veículos a diesel, no ano (%) R.02 - Quantidade de agentes de trânsito em operação nos horários de pico, no ano (nº) R.03 - Quantidade de ações de fiscalização de fontes fixas, no ano (n o)
R.04 - Quantidade de autuações por desobediência a restrições de circulação, no ano (nº) R.05 - Quantidade total de notificações ambientais aplicadas por emissões veiculares, no ano (n o) R.06 - Quantidade total de notificações ambientais aplicadas por emissões de
fontes fixas, no ano (no) R.07 - Quantidade de ações de educação ambiental voltadas para Ar (qualidade), no ano (n o) R.08 - Concentração de estações de monitoramento da qualidade do ar (n o/km2) R.09 - Quantidade de ações de fiscalização da expansão da atividade industrial, no ano (no) R.10 - Quantidade de ações de fiscalização de instalação de empreendimentos, no ano (no) R.11 - Quantidade
de ações de fiscalização de supressão de vegetação, no ano (n o) R.12 - Ampliação da rede de coleta de esgoto, no ano (km) R.13 Quantidade de indústrias que realizam tratamento de efluentes líquidos que têm seus lançamentos monitorados em relação ao total de
indústrias com lançamentos de efluentes líquidos (%) R.14 - Área recuperada com cobertura vegetal, no ano (m²) R.15 - Área restaurada com vegetação nativa em APP de curso d'água, no ano (m 2) R.16 - Quantidade de notificações e multas aplicadas por supressão de
vegetação em APP de curso d'água, no ano (no) R.17 - Quantidade de ações de educação ambiental voltadas para qualidade da água,
no ano (no)

Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; PO = Projeto Orientar; Sabesp = Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo;
SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; SPU = Secretaria de Planejamento Urbano; ST = Secretaria de Transportes e Vias Públicas.
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R.27

R.28

Alto da Serra

Bairro

R.18

R.19

R.20

R.21

R.22

R.23

R.24

R.25

R.26

0

0

R.29

R.30

R.31

R.32
2

Alves Dias

1

1

0

Anchieta

0

1

2

Assunção

3

3

2

Baeta Neves

1

0

1

Balneária

0

0

2

Batistini

4

0

7

Botujuru

1

0

2

Capivari

0

0

6

Centro

1

3

5

Cooperativa

1

0

1

Curucutu

0

1

5

Demarchi

5

0

1

Dos Alvarenga

8

8

19

Dos Casa

2

0

3

Dos Finco

2

1

4

Dos Imigrantes

0

0

0

Ferrazópolis

0

3

1

Independência

1

1

0

Jordanópolis

1

0

2

Montanhão

4

2

5

Nova Petrópolis

1

0

2

Paulicéia

0

0

0

Planalto

2

0

0

Rio Grande

2

1

3

Rio Pequeno

0

0

0

Rudge Ramos

0

1

1

Santa Cruz

0

1

6

Santa Terezinha

0

0

0

Taboão

2

0

3

Taquacetuba

0

0

4

Tatetos

1

0

10

Varginha

0

0

4

Zanzalá

0

0

1

Não especificado
Município

0,029

40,92

5.600 1.189

Data

2011

2011

2011

Fonte

Cetesb

SS

SU

18,5

2011 2002-2011
SPU

SGA

60,7

159

0

43

27

2,08

0

8.823

104

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Cetesb

SS

SGA

SGA

SGA

Cetesb SGA SGA e SU

SGA

o

R.18 - Densidade da rede de monitoramento da qualidade de água superficial (n /km²) R.19 - Quantidade de poços monitorados em
relação ao total de poços outorgados (%) R.20 - Quantidade de material removido em desassoreamento, no ano (m 3) R.21 - Quantidade de ações de fiscalização da expansão da instalação de empreendimentos que envolvam terraplenagem, no ano (n o) R.22 Área
alterada de “solo exposto” para outro uso em relação à área total de solo exposto, no ano (%) R.23 - Quantidade de postos de abastecimento de combustível com licença atualizada em relação ao número total de postos (%) R.24 - Quantidade de estabelecimentos
geradores de resíduos potencialmente contaminantes com LO atualizada em relação ao total de estabelecimentos geradores de resíduos potencialmente contaminantes (%) R.25 - Quantidade de inspeções em postos de abastecimento de combustível e indústrias
geradoras de resíduos sólidos potencialmente contaminantes , no ano (n o) R.26 - Quantidade total de notificações ambientais aplicadas por vazamento em tanques de armazenamento de combustível, no ano (n o) R.27 - Quantidade total de notificações ambientais
aplicadas por descarte irregular de resíduos sólidos, no ano (n o) R.28 - Quantidade de ações de educação ambiental voltadas para
Solo (contaminação e erosão), no ano (no) R.29 - Quantidade de áreas contaminadas reabilitadas em relação ao total de áreas contaminadas cadastradas, no ano (%) R.30 Área recuperada com cobertura vegetal nativa, no ano (m 2) R.31 - Quantidade de mudas de
espécie nativa plantada, no ano (nº) R.32 - Quantidade de notificações emitidas por condutas ou atividades lesivas contra flora e a
fauna, no ano (nº)

Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; Cetesb = Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo; SPU = Secretaria de Planejamento Urbano; SS = Secretaria de Saúde; ST = Secretaria de Transportes e Vias Públicas; SU = Secretaria de Serviços Urbanos.
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Bairro

R.33

R.34

R.35

R.36

R.37

Alto da Serra

0

0

Alves Dias

0

0

Anchieta

0

0

Assunção

0

0

Baeta Neves

0

0

Balneária

0

0

Batistini

0

3

Botujuru

0

0

Capivari

0

0

Centro

1

0

Cooperativa

0

1

Curucutu

0

0

Demarchi

0

3

Dos Alvarenga

0

4

Dos Casa

0

2

Dos Finco

1

1

Dos Imigrantes

0

0

Ferrazópolis

0

0

Independência

1

0

Jordanópolis

0

0

Montanhão

0

1

Nova Petrópolis

0

0

Paulicéia

0

0

Planalto

0

0

Rio Grande

1

1

Rio Pequeno

0

0

Rudge Ramos

1

0

Santa Cruz

0

0

Santa Terezinha

0

0

Taboão

0

0

Taquacetuba

0

0

Tatetos

0

0

Varginha

0

0

Zanzalá

0

0

R.38 R.39 R.40 R.41

R.42

R.43

R.44

R.45

R.46

R.47 R.48

Não especificado
Município

5

81,07

51

16

Data

2011

2011

2011

2011

Fonte

SGA

SGA

SO

SGA

207

88

100

0,3

2011 2011 2011 2011
SU

SU

SU

SU

263

1.132

93

27,28

4

2011

2011

2011

2012

2011

Sehab

Sehab

Sehab

Sehab

DCM

15

13

2011 2011
SU

SU

R.33 - Quantidade de ações de educação ambiental voltadas para Biodiversidade (importância da preservação/conservação), no ano
(no) R.34 - Área protegida (UC, parques naturais municipais, etc.) em relação à área total (%) R.35 - Quantidade de estabelecimentos
que aderiram ao Pura – Programa de Uso Racional da Água (no) R.36 - Quantidade de novas ligações de água em relação ao total de
residências sem ligação, no ano (%) R.37 - Quantidade de ações de fiscalização do descarte irregular de resíduos de construção e
demolição, no ano (no) R.38 - Quantidade de Ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária em funcionamento, no ano (n o) R.39 - Quantidade de operações Bota-Fora realizadas, no ano (no) R.40 - Quantidade de domicílios atendidos por coleta pública de resíduos sólidos,
em relação ao total de domicílios, no ano (%) R.41 - Quantidade de resíduos sólidos coletada de forma seletiva, em relação ao total de
lixo coletado, no ano (%) R.42 - Quantidade de notificações por novas ocupações irregulares, no ano (n o) R.43 - Quantidade de unidades habitacionais construídas para população residente em moradias enquadradas nas tipologias 1 a 5, no ano (n o) R.44 - Quantidade
de notificações por novas ocupações irregulares em APRM, no ano (n o) R.45 - Quantidade de moradias com grau de risco eliminado
ou reduzido, por remoção ou execução de obras corretivas, em relação ao total de moradias situadas em área de risco, no ano (%)
R.46 - Quantidade de notificações e ações de alerta à população residente em área de risco quanto à probabilidade de ocorrência de
eventos críticos, no ano (no) R.47 - Quantidade de alvarás de construção/reforma aprovados em relação a leis e normas de drenagem
estabelecidas pelo Município, no ano (no) R.48 - Quantidade de projetos de macrodrenagem desenvolvidos, no ano (no)

DCM = Defesa Civil Municipal; Sehab = Secretaria de Habitação; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SO = Secretaria de Obras; SU = Secretaria de
Serviços Urbanos.
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Bairro

R.49

R.50

R.51

R.52

R.53

R.54 R.55

R.56

R.57

R.58

R.59

R.60

R.61

R.62

R.63

Alto da Serra

1

0

Alves Dias

0

1

Anchieta

2

0

Assunção

2

7

Baeta Neves

1

1

Balneária

2

0

Batistini

7

2

Botujuru

2

1

Capivari

6

0

Centro

5

9

Cooperativa

1

1

Curucutu

5

0

Demarchi

1

0

Dos Alvarenga

19

8

Dos Casa

3

0

Dos Finco

4

1

Dos Imigrantes

0

0

Ferrazópolis

1

1

Independência

0

0

Jordanópolis

1

0

Montanhão

5

1

Nova Petrópolis

1

1

Paulicéia

0

1

Planalto

0

2

Rio Grande

3

1

Rio Pequeno

0

0

Rudge Ramos

1

6

Santa Cruz

6

0

Santa Terezinha

0

0

Taboão

2

0

Taquacetuba

4

0

Tatetos

10

0

Varginha

4

0

Zanzalá

1

0

Não especificado
Município
Data
Fonte

R.64

1
232.400 3.095,5
2011
SU

2011
SU

84
2011
SU

1.729 18.798
2011
SU

2011
SU

3

0

2011 2011
ST
ST

23.867

3.309

100

512

8.028

841

45

100

2011
SGA

2011
SGA

2011
SGA

2011
SU

2011
SGA e SU

2012
SF

2011
SGA

2011
SS

R.49 - Levantamento topográfico cadastral das bacias urbanas (m) R.50 - Extensão de redes de micro e macrodrenagem construídas
no ano (m/m2) R.51 - Quantidade de obras e serviços de micro e macrodrenagem, no ano (n o) R.52 - Quantidade de inspeções em
rede de micro e macrodrenagem, no ano (no) R.53 - Quantidade de resíduos removida de piscinões, estações elevatórias e córregos,
no ano (m3) R.54 - Extensão de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota (km) R.55 - Extensão da rede de metrô em subsuperfície (km) R.56 Quantidade de mudas solicitadas como compensação ambiental nos TCRAs – Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental,
no ano (no) R.57 - Quantidade de mudas fornecidas como compensação ao viveiro municipal, no ano (n o) R.58 - Quantidade de mudas
produzidas no viveiro municipal, no ano (nº) R.59 - Quantidade de sanções arbitradas por supressão ilegal de indivíduos arbóreos, no
ano (nº) R.60 - Quantidade de indivíduos arbóreos substituídos, em área urbana, no ano (nº) R.61 - Quantidade de mudas plantadas
de espécies arbóreas, em vias públicas, praças e parques urbanos, no ano (nº) R.62 - Quantidade de imóveis com desconto no IPTU
por manutenção de área vegetada particular (no) R.63 - Quantidade de ações de educação ambiental voltadas para Ambiente Construído (lixo, reciclagem, consumo responsável, arborização urbana etc.), no ano (n o) R.64 - Quantidade de castrações em animais (cães e
gatos) realizadas, em relação às castrações programadas, no ano (%)

SF = Secretaria de Finanças; SGA = Secretaria de Gestão Ambiental; SS = Secretaria de Saúde; ST = Secretaria de Transportes e Vias Públicas; SU =
Secretaria de Serviços Urbanos.
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