
Garantir a 
sustentabilidade 

ambiental

META 
Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas  
e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais.

META
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 

permanente e sustentável à água potável e esgotamento sanitário.

META
Reduzir a perda da biodiversidade, alcançando até 2010,  

uma redução significativa na taxa de perda.

7a

7b

7c
META

Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo 
menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. 7d



48São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

G
arantir a sustentabilidade am

biental

A preservação do meio ambiente e o desenvolvi-
mento sustentável têm sido, há bastante tempo, 
preocupações presentes na sociedade e no go-

verno paulista. As informações que seguem mostram os 
efeitos dessas preocupações na própria estrutura admi-
nistrativa governamental, nas ações do setor público e 
na melhoria das condições ambientais do Estado e de 
vida de sua população.

A atenção ambiental na gestão pública e sua incorpo-
ração em programas governamentais são elementos 
necessários para que as metas desse objetivo sejam 
atingidas. 

Para incentivar o desenvolvimento desses instrumentos, 
o governo do Estado de São Paulo instituiu o Projeto 
Município Verde Azul, buscando descentralizar a política 
ambiental, o que, além de possibilitar ganhos de eficiên-
cia na gestão ambiental, cria responsabilidades mútuas, 
estimulando o desenvolvimento da competência ge-
rencial e o aparelhamento institucional dos municípios.

o grau de institucionalização dos municípios no âmbito 
da gestão ambiental pode ser avaliado pela existência 
de Conselho Municipal de Meio Ambiente e de órgão 
voltado especificamente à gestão ambiental na estrutura 
administrativa de suas prefeituras – secretaria, diretoria 
ou departamento.

Em 2010, 84,5% dos municípios paulistas possuíam 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e 79,1% haviam 
instituído órgão municipal de meio ambiente. Portanto, 
os municípios do Estado têm avançado em sua estrutura 
organizacional, de modo a facilitar e aumentar a quali-
dade de suas ações no campo ambiental.

um dos principais instrumentos de atuação pública para 
garantir a preservação do meio ambiente, diante das 
pressões que o atingem, corresponde aos licenciamentos 
ambientais. 

A evolução desses licenciamentos no Estado de São 
Paulo, entre 2002 e 2007, mostra a preocupação dos 
entes governamentais com a preservação ambiental. 
Nesse período, os empreendimentos que apresentaram 
maior número de solicitações foram os vinculados ao 
saneamento (403) e à indústria (401), respondendo 
respectivamente, por 35,3% e 35,1% do total. Também 
foi expressivo o número de licenciamentos solicitados 
para obras de infraestrutura e mesmo para intervenções 
urbanísticas e habitacionais (Gráfico 1). 

outra forma de se avaliar a atuação pública no campo 
ambiental consiste na contabilização da constituição e 
gerenciamento de áreas protegidas, com vistas a preser-
var a cobertura vegetal e a biodiversidade. Estas áreas 
podem ser, simplificadamente, de duas naturezas: de 

Município Verde Azul

Em 2011, os 645 municípios do Estado de São Paulo já ha-
viam aderido ao Projeto Município Verde Azul, a partir da 
assinatura de um “Protocolo de Intenções” que propõe dez 
diretivas ambientais relacionadas a questões prioritárias a 
serem desenvolvidas. Assim, é estabelecida a parceria com a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que orienta, segun-
do critérios específicos a serem avaliados ano a ano, quais 
as ações necessárias para que o município seja certificado 
como Município Verde Azul.

As dez diretivas são: esgoto tratado; lixo mínimo; recupe-
ração da mata ciliar; arborização urbana; educação am-
biental; habitação sustentável; uso da água; poluição do ar; 
estrutura ambiental; e conselho de meio ambiente, em que 
os municípios concentram os seus esforços na construção 
de uma agenda ambiental efetiva.

Licenciamentos ambientais no Estado de São Paulo

Atualmente, qualquer intervenção pública ou privada po-
tencialmente danosa ao meio ambiente depende, para sua 
execução e posterior operação, de licenciamento concedido 
por uma agência ambiental que, no caso do Estado de São 
Paulo, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
– Cetesb e, no município de São Paulo, é a Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente. 

Para obtenção desses licenciamentos, os responsáveis pela 
intervenção devem apresentar àquela agência estudos e 
relatórios de impacto ambiental – EIA-Rima, se forem in-
tervenções potencialmente danosas ao meio ambiente, 
ou Relatórios Ambientais Preliminares – RAP, para obras e 
intervenções menores, que causem menos danos ao meio 
ambiente. De posse desses instrumentos, a agência conce-
de ou não o licenciamento ou o condiciona a certas ações 
mitigatórias que venham a compensar eventuais danos que 
a intervenção possa causar.

Gráfico 1
Solicitações de licenciamento ambiental, por característica 
da intervenção, segundo tipo de licenciamento
Estado de São Paulo – 2002-2007

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb.
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proteção integral e de uso sustentável. o Estado de São 
Paulo contava, em 2010, com 94 dessas unidades, das 
quais 50 de proteção integral e 44 de uso sustentável.

um dos impactos dessas medidas pode ser avaliado por 
meio da mensuração da quantidade de espécies animais 
em extinção. No Estado de São Paulo, foram feitos três 
levantamentos (1998, 2008 e 2010) das espécies de 
vertebrados, segundo grupos taxonômicos (mamíferos, 
aves, répteis, anfíbios, peixes de água doce e peixes 
marinhos), e das espécies em processo de extinção. Em 
que pese o fato de os totais de espécies levantadas te-
rem sido diferentes nos três anos (2.047, 2.583 e 2.510, 
respectivamente), observaram-se avanços importantes 
entre mamíferos e répteis. Entretanto, a situação de 
ameaça de extinção, no período 1998-2010, agravou-
-se na maioria dos grupos, sobretudo entre peixes, 
especialmente marinhos. Isso indica a necessidade de 
promover ações capazes de estender os bons resultados 
obtidos naqueles dois grupos para os demais da fauna 
paulista (Gráfico 2).

outro impacto daquelas medidas pode ser identificado 
pela avaliação das mudanças na cobertura vegetal. os 
indicadores de cobertura de vegetação nativa em relação 
ao total da área do Estado e de presença de mata ciliar 
em seus ambientes naturais (ao longo dos cursos d’água) 
são de extrema relevância para a consecução dos obje-
tivos de desenvolvimento sustentável e têm mostrado 
evolução claramente positiva. Esses elementos são fun-
damentais para a manutenção do efeito ecossistêmico 
do meio, pois permite a proteção do solo, a preservação 
dos recursos hídricos e dos nichos ecológicos e o fluxo 
gênico entre populações de animais e plantas. 

Em 2011, com metodologia mais acurada, verificou-se 
que a vegetação nativa representava 17,5% da área total 
do Estado de São Paulo. Trata-se de resultado muito 

Gráfico 2
Proporção de espécies da fauna ameaçadas de extinção
Estado de São Paulo – 1998-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental.

Gestão das unidades de conservação do governo do 
Estado de São Paulo

As unidades de conservação estaduais são geridas pela Fun-
dação Florestal, que estabelece critérios de avaliação de suas 
condições, com base nos seguintes indicadores: qualidade 
dos recursos protegidos, gestão, uso social ou interação so-
cioambiental e qualidade de vida da população beneficiária. 
A partir desses indicadores, as áreas são classificadas em 
Unidades de Proteção Integral ou Unidades de Uso Susten-
tável e recebem notas que variam de 0 a 100, estratificadas 
em cinco grupos de qualidade: muito inferior (notas de 0 a 
40), inferior (de 41 a 55), mediana (de 56 a 70), elevada (71 
a 85) e excelente (86 a 100). O resultado dessa classificação 
mostra que as áreas de proteção integral alcançaram nota 
60 (qualidade mediana) e as de uso sustentável obtiveram 
nota 49 (qualidade inferior), portanto, ainda distantes da nota 
mínima (86) da meta de qualidade, que é o nível excelente.
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favorável, que permite acreditar que será alcançada a 
meta estabelecida para 2020, pelo Painel de Qualidade 
Ambiental do Estado, de 20,0%.

A situação das matas ciliares é menos satisfatória, 
uma vez que apenas 40,0% dessas áreas encontram-
-se preservadas (400,2 mil hectares de matas ciliares 
cadastrados a cada milhão de hectares disponíveis). A 
meta para 2020 é de que 100% dessa área potencial 
esteja revegetada. Para atingi-la, serão necessários es-
forços intensos e a adesão da sociedade, já que parte 
expressiva de tais áreas compõe o enorme conjunto de 
propriedades fundiárias particulares existentes no Estado 
de São Paulo. 

outra área em que o Estado de São Paulo vem logrando 
bons resultados refere-se às emissões de gases de efeito 

Emissões de gases

Um importante compromisso com os princípios do desenvol-
vimento sustentável refere-se a ações que visam diminuir a 
emissão de dióxido de carbono, um dos gases de efeito es-
tufa. A relação entre as emissões de CO

2
 e o Produto Interno 

Bruto – PIB indica a eficiência energética dos processos pro-
dutivos presentes em certa região. Quanto maior a eficiência 
energética desses processos, maior o comprometimento da 
sociedade em caminhar para uma produção limpa.

Nessa mesma linha situam-se as ações dirigidas à redução da 
emissão de precursores de ozônio, que, em baixas altitudes, 
é nocivo à saúde. Tais ações visam aumentar a eficiência das 
atividades econômicas e, sobretudo, controlar as emissões 
derivadas da queima de combustíveis, principal causadora de 
tal tipo de poluição. Assim, a medição da quantidade de ozô-
nio na atmosfera é prioritária nos grandes centros urbanos.
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estufa (GEE). A relação entre emissões de Co
2
 e o PIB é 

o principal indicador para acompanhar a evolução desse 
fenômeno. A redução desse quociente parece refletir  
investimentos na eficiência energética de processos 
industriais, além da substituição do combustível fóssil 
pelo etanol.

Assim, a redução desse indicador, entre 1994 e 2009, 
indica o aperfeiçoamento dos processos produtivos e a 
difusão da produção limpa no Estado (Gráfico 3). Tam-
bém diminuíram as ultrapassagens dos padrões aceitá-

veis dos níveis de ozônio: em 2004, a presença desse gás 
estava 5,8% acima do padrão aceitável, proporção que 
se reduziu para 3,7%, em 2009. É importante ressaltar 
que este último indicador sofre muita interferência das 
condições climáticas, como dispersão da poluição e 
ocorrências de chuva.

Além da medida da emissão desses gases específicos, 
a qualidade do ar é um indicador clássico da condição 
ambiental. As informações disponíveis mostram que, 
entre 2002 e 2010, melhorou a qualidade do ar no 

Estado de São Paulo: se, no primeiro 
ano, 44,5% das amostras coletadas 
apresentavam boa condição do 
ar, em 2010, esse valor chegou a 
72,3%. Em contrapartida, no mesmo 
período, diminuíram as proporções 
de amostras consideradas de qualida-
de regular (de 51,0% para 26,5%), 
inadequada (de 3,1% para 1,0%) e 
má (de 1,6% para 0,2%) (Gráfico 4).

uma possível causa desses avanços 
reside na ampliação do uso de ener-
gia renovável – solar, eólica, hidráu-
lica, biomassa, entre outras – no Es-
tado de São Paulo. Desde 2000 tem 
crescido constantemente a utilização 
desse tipo de energia, que, em 2009, 
já correspondia a mais da metade 
do consumo do Estado, sobretudo 
pela intensificação do emprego de 
biocombustíveis (Gráfico 5).

outro campo em que houve pro-
gressos relevantes foi o da qualidade 
dos recursos hídricos, seja associada 
à manutenção de biomas aquáticos 
seja ligada ao consumo público. No 
Estado de São Paulo, foram criadas 
as unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI, às quais 
está relacionada a maioria dos indi-
cadores apresentados nesta seção.

Em relação ao primeiro aspecto – 
qualidade das águas para proteção 
da vida aquática e manutenção dos 
biomas –, em 2010, duas bacias 
hidrográficas do Estado apresen-
tavam 100% de suas águas com 
qualidade ótima/boa, outras seis exi-
biam qualidade predominantemente  
ótima/boa, nove contavam com 
qualidade predominantemente re-
gular e cinco com predominância de 
situação ruim/péssima. Em média, o 

Gráfico 3
Emissão de dióxido de carbono em relação ao PIB
Estado de São Paulo – 1994-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
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Gráfico 4
Distribuição das amostras coletadas, por qualidade do ar
Estado de São Paulo – 2002-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 
Cetesb.
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Gráfico 5
Participação do uso de energia renovável na matriz energética
Estado de São Paulo – 1994-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo/Coordenadoria de Planejamento Ambiental.
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Mapa 1
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI, segundo tipos
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.

Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – UGRHI

As 22 UGRHIs classificam-se em 
quatro tipos: Agropecuária, Con-
servação, em Industrialização e 
Industrial, conforme o Anexo III da 
Lei Estadual no 9.034, de 1994, que 
estabeleceu o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (Mapa 1).

Paraíba do Sul

Piracicaba/Capivari/
Jundiaí

Alto Tietê

Baixada Santista

Alto Paranapanema

Médio Paranapanema

Pontal do Paranapanema

Peixe

Aguapeí

Baixo Tietê

São José dos Dourados

Turvo/Grande

Baixo Pardo/
Grande

Sapucaí/Grande

Pardo

Mogi-Guaçu

Tietê/Batalha

Tietê/Jacaré

Ribeira de Iguape Litoral Sul

Tietê/Sorocaba

Mantiqueira

Litoral Norte

Industrial

Em industrialização

Agropecuária

Conservação



52São PAulo – RelatóRio estadual de acompanhamento 2012 – objetivos de desenvolvimento do milênio 

G
arantir a sustentabilidade am

biental

Estado apresentou 31,0% de suas águas com qualidade  
ótima/boa para a proteção da vida aquática, 38,0% 
regular e 31,0% ruim/péssima (Gráfico 6).

A distribuição espacial da qualidade da água obedece 
a lógica da localização industrial e da urbanização do 
Estado. As bacias em piores condições situam-se ao 
longo do eixo urbano/industrial macrometropolitano, 
que segue da Baixada Santista até Sorocaba e Campi-
nas, tendo como polo a Região Metropolitana de São 
Paulo (Mapa 2). 

A qualidade precária das águas, em certos trechos das 
bacias na porção oeste do Estado, pode estar vincula-
da ao carreamento de insumos agrícolas para cursos 
d’água e à ausência de tratamento do esgoto urbano. 
o destaque positivo é a boa qualidade das águas da 
bacia do Rio Paraíba do Sul, apesar de localizada em 
área fortemente industrializada e urbanizada. Já o des-
taque negativo recai sobre a bacia Mantiqueira, devido 
à baixa cobertura do tratamento do esgoto sanitário 
ainda presente na região.

o acesso à água tratada por meio de rede de abaste-
cimento é um dos serviços urbanos mais amplamente 
disponibilizados à população nos municípios brasileiros 
– só superado pela energia elétrica – e contribui para a 
qualidade de vida e do meio ambiente. Seus impactos 
positivos sobre as condições de saúde das crianças bra-
sileiras, na última década, são notáveis.

No entanto, é crucial que se garanta a qualidade da água 
a ser distribuída para a população, que, em São Paulo, é 

Qualidade das águas para manutenção de biomas

A condição das águas para a proteção da vida é outro 
elemento importante para avaliar a qualidade ambiental. 
Diferentemente dos mananciais para uso humano, ela reflete 
a qualidade das águas essenciais à manutenção de biomas, 
aquáticos ou não. Para seu monitoramento, utilizou-se o Ín-
dice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática 
– IVA, que considera variáveis como oxigênio dissolvido, PH e 
toxidade, bem como presença de substâncias tóxicas e grau 
de trofia. Esse indicador é estruturado em uma escala de 0 a 
100, que classifica a qualidade da água em cinco categorias: 
ótima, boa, regular, ruim e péssima. As informações que o 
alimentam originam-se de 192 pontos de coleta da Cetesb, 
distribuídos nas 22 bacias hidrográficas do Estado. Aqui os 
resultados referem-se às 22 bacias hidrográficas do Estado 
(Mapa 1), organizados em três níveis de qualidade: ótima/
boa, regular e ruim/péssima.

Qualidade da água para fins de abastecimento público

A qualidade da água para abastecimento humano é fator 
decisivo da segurança ambiental das populações. Quanto 
melhor sua qualidade, menores serão os gastos em seu trata-
mento e, por consequência, mais eficiente será o sistema de 
saneamento básico. Para monitorar a água para o consumo 
humano utilizou-se o Índice de Qualidade de Água Bruta para 
Fins de Abastecimento Público – IAP. O IAP é representado 
em uma escala de 0 a 100 pontos que reflete a existência 
de esgotos sem tratamento lançados nos corpos d�água, de 
substâncias tóxicas e de elementos que afetam a qualidade 
organoléptica da água, advindos principalmente de fontes 
difusas. Quanto maior o valor do IAP, melhor a qualidade 
da água para o abastecimento público, sendo calculado 
apenas para os pontos onde há captações de água para 
abastecimento público.

Gráfico 6
Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática – IVA, por tipo 
de uGRHI
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 
Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.
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Público – IAP.

Esse indicador melhorou entre 2003 e 
2010, no conjunto dos mananciais mo-
nitorados. Em 2003, 40% dos pontos 
de monitoramento apresentaram índice 
bom, porcentual que atingiu 55,0%, 
em 2010. No outro extremo, em 2003, 
10,0% dos pontos monitorados regis-
travam qualidade péssima e 27,0%, 
ruim, ao passo que em 2010 tais pro-
porções diminuíram substancialmente, 
chegando a, respectivamente, 2,0% e 
14,0% (Gráfico 7).

No Estado de São Paulo, o acesso à 
rede de abastecimento de água trata-
da é praticamente universal nas zonas 
urbanas, com 99,3% dos moradores 
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Mapa 2
Bacias hidrográficas, segundo classes de qualidade das águas para a proteção à vida aquática – IVA
Estado de São Paulo – 2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo.
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atendidos em 2009. No Brasil, no mesmo ano, esse 
porcentual correspondia a 93,5%.

A cobertura da rede coletora de esgoto ou fossa séptica 
também é elevada no Estado de São Paulo: 95,5% dos 
moradores de domicílios urbanos são atendidos por 
essa rede, diante de 80,4% para o conjunto do país. 
Vale observar que, em São Paulo, 91,8% do acesso 
ao esgotamento sanitário se faz por meio de rede de 
coleta pública, enquanto no país cerca de 60,8% do 
atendimento se dá por fossa séptica.

Nas últimas décadas elevou-se substancialmente a 
cobertura do saneamento básico, tanto em São Paulo 
como no Brasil. Entre 1992 e 2009, a proporção dos 
domicílios urbanos ligados à rede geral de água passou 
de 97,5% para 99,3%, em São Paulo, e de 88,3% para 
93,5%, no Brasil. Quanto ao acesso ao esgotamento 
sanitário adequado, a cobertura dos domicílios urbanos, 
no mesmo período, passou de 87,4% para 95,5%, em 
São Paulo, e de 66,1% para 80,4%, no conjunto do 
país (Gráfico 8).

Gráfico 7
Distribuição dos pontos de monitoramento, segundo Índice 
Médio da Qualidade da Água Bruta para Abastecimento 
Público – IAP
Estado de São Paulo – 2003-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental – Cetesb. Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado 
de São Paulo – 2011.
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Gráfico 8
Proporção de domicílios urbanos ligados às redes de água e esgoto
Brasil e Estado de São Paulo – 1992-2009 (1)

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
(1) Não houve coleta de dados da PNAD para os anos de 1994 e 2000.
Nota: Água ligada à rede geral e esgoto ligado à rede coletora ou fossa séptica.

A mesma situação é constatada quando se observa a 
proporção de moradores de domicílios rurais com ba-
nheiro e com acesso à água canalizada em pelo menos 
um dos cômodos. Em 2009, 91,3% dos residentes de 
áreas rurais no Estado tinham acesso à água canalizada 
(diante de 68,8% no conjunto do país) e 99,1% deles 
dispunham de banheiro (82,3% no total do país) (Grá-
fico 9).

os esforços para ampliar a cobertura da rede de es-
goto urbano somente terão pleno efeito sobre o meio 
ambiente quando a totalidade dos resíduos for tratada 
antes de retornar ao meio ambiente. No Estado de São 
Paulo, a parcela tratada, em 2010, chegou a 74,9%, 
bem superior à verificada em 2002 (54,1%).

Apesar desse desempenho, ainda é expressiva a carga 
poluidora remanescente do tratamento do esgoto que 
retorna aos recursos hídricos. Entre 2002 e 2010, a 
proporção de carga remanescente que retorna ao meio 
ambiente diminuiu de 70,6% para 59,4%, de modo que 
essa dimensão do sistema de saneamento básico deve 
ser aprimorada a fim de se atingir a meta de reduzir 
aquele porcentual em 50%, até 2020 (Gráfico 10).

outra dimensão que ainda precisa avançar refere-se à 
destinação dos resíduos sólidos urbanos. A coleta de 

Gráfico 9
Proporção de moradores de domicílios rurais com acesso à 
água canalizada em pelo menos um de seus cômodos e com 
banheiro
Brasil e Estado de São Paulo – 2009

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
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resíduo urbano é praticamente universal no Estado e, na 
maior parte, sua disposição ocorre de maneira sanitaria-
mente recomendável (71,8%, em 2007). Ainda que esse 
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porcentual seja elevado, não deixa de ser preocupante 
que cerca de um quarto do resíduo coletado tinha, em 
2007, disposição inadequada, ou seja, sanitariamente 
não recomendável (aterros inadequados, lixões a céu 
aberto e outras destinações) (Gráfico 11). Além disso, 
note-se que são ainda pequenas as participações da 

Gráfico 10
Proporção de esgoto tratado e de carga remanescente que 
retorna ao meio ambiente
Estado de São Paulo – 2002-2010

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb; Fundação Seade.

Gráfico 11
Distribuição dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, por tipo de destinação final
Estado de São Paulo – 2007

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Ambiental – 2007. 

Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 
Domiciliares – IQR

O IQR é calculado com base em levantamento realizado 
pela Cetesb sobre as características locacionais, estruturais 
e operacionais dos sistemas de tratamento de lixo, consi-
derando a população urbana de cada cidade e a produção 
de resíduos per capita. Esse trabalho é realizado desde 
1997, permitindo comparar e aferir as ações de controle 
implementadas, fornecendo subsídios para os programas 
desenvolvidos nessa área.
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compostagem e da reciclagem como alternativas para 
o destino desses resíduos. 

A qualidade dos aterros sanitários paulistas, em suas 
três formas de disposição, melhorou entre 2000 e 2009, 
como mostra a evolução do Índice de Qualidade de 
Aterros de Resíduos Domiciliares – IQR, que passou de 
7,1 para 9,0 no período (Gráfico 12).

Em relação às condições de moradias, observa-se que, 
no Estado de São Paulo, todos os indicadores que ca-
racterizam a infraestrutura domiciliar (abastecimento de 
água, rede de esgoto, coleta de lixo e energia elétrica) 
superar a média nacional, em 2010, com destaque para 
o saneamento básico (Gráfico 13).

Tal situação também se verifica, em menor intensidade, 
entre os domicílios localizados em aglomerados subnor-
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Gráfico 12
Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Domiciliares – IQR
Estado de São Paulo – 2000-2009

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental – Cetesb.

Gráfico 14
Proporção de domicílios localizados em aglomerados 
subnormais, por tipo de infraestrutura disponível
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 13
Proporção de domicílios, por tipo de infraestrutura disponível
Brasil e Estado de São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.
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mais, que correspondem a 5,8% do total de domicílios 
do Estado (Gráfico 14).

Esses resultados permitem concluir que, de modo geral, 
o Estado de São Paulo tem avançado na direção do 
desenvolvimento sustentável, preconizado pelos oDMs. 
Entretanto, para acelerar esse processo, ainda há vários 
obstáculos a superar. Além dos mencionados ao longo 
deste texto, outros merecem especial atenção da socie-
dade e das três esferas de governo, como os associados 
ao uso de áreas impróprias para fins habitacionais, o que 
não só concorre para a degradação ambiental, como 
também coloca em risco a vida de parcela da população 
nelas residente.

Aglomerado subnormal

O manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classi-
fica como aglomerado subnormal cada conjunto constituído 
de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua 
maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou ten-
do ocupado, até período recente, terreno de propriedade 
alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, 
de forma desordenada e densa. A identificação atende aos 
seguintes critérios:

 ● ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em 
terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) 
no momento atual ou em período recente (obtenção 
do título de propriedade do terreno há dez anos ou 
menos); e

 ● urbanização fora dos padrões vigentes (vias de cir-
culação estreitas e de alinhamento irregular, lotes 
de tamanhos e formas desiguais e construções não 
regularizadas por órgãos públicos) ou precariedade 
na oferta de serviços públicos essenciais (abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário, coleta de 
lixo e fornecimento de energia elétrica).

No Censo 2010, o IBGE adotou inovações metodológicas 
e operacionais com o objetivo de atualizar e aprimorar a 
identificação dos aglomerados. Foram utilizadas imagens 
de satélite de alta resolução, feita uma pesquisa específica 
sobre as características morfológicas das áreas (Levantamen-
to de Informações Territoriais – LIT) e realizadas reuniões 
sobre o tema nas Comissões Municipais de Geografia e 
Estatística (CMGEs). Em virtude desses aperfeiçoamentos, 
os resultados não são diretamente comparáveis com os 
obtidos por censos anteriores (IBGE. Censo Demográfico 
2010 – Aglomerados subnormais primeiros resultados. Rio 
de Janeiro, 2011).



57

Quadro 1 – Apoio Ao Desenvolvimento sustentável

o governo do Estado de São Paulo adotou recentemente a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que visa reduzir, em todos os setores 
da economia, 20% das emissões de gases de efeito estufa até 2020, tendo por base o ano de 2005. Além disso, estão sendo realizadas 
ações para aumentar a parcela de fontes renováveis de energia e prevenir e adaptar alterações produzidas pelos impactos das mudanças 
climáticas tanto no meio rural quanto no urbano. 

• No que diz respeito ao uso de energia alternativa, o Estado vem incentivando a utilização do gás natural disponível e o desenvolvimento 
constante das tecnologias de utilização da biomassa da cana-de-açúcar, visando a redução da dependência estadual de energia e a 
garantia das condições de abastecimento energético compatíveis, em quantidade, qualidade e preços, às exigências da economia de 
São Paulo.

• No meio rural, entre as ações que o Estado vem realizando para garantir o desenvolvimento sustentável, destaca-se o programa de 
Microbacias Hidrográficas II. Fruto de convênio entre o governo do Estado e o Banco Mundial, o programa possibilita o investimento 
de recursos em incentivos para que os agricultores paulistas adotem práticas conservacionistas e tenham produção ecologicamente 
adequada, bem como favorece, por meio de capacitação, organização rural e difusão de alternativas à geração de renda e emprego 
no meio rural. Investimento previsto de uS$ 130 milhões no período 2011-2015.

• A Bacia da Guarapiranga é um manancial de extrema importância para o Estado de São Paulo. É uma região prioritária para a 
conservação da biodiversidade. Por isso mesmo, o projeto Guarapiranga Sustentável prevê ações que promovem práticas agrícolas 
sustentáveis, o fortalecimento de canais especializados de comercialização de produtos e consequentemente a valorização dos 
produtores e produtos da agricultura de base ecológica na região. o projeto prevê ainda a adoção do Protocolo de Boas Práticas, com 
participação de agricultores e suas organizações, prefeituras e subprefeituras e organizações não governamentais. outras entidades 
também são parceiras do projeto, como universidades, centros de pesquisa, empresas públicas e redes públicas de ensino.

• Destaca-se também, no meio rural, o programa Melhor Caminho, que conserva estradas não pavimentadas, procurando preservar 
os recursos naturais, especialmente a água e o solo, bem como prevenir e controlar a erosão. o programa, ao recuperar as estradas 
não pavimentadas, constrói canaletas para esvair as águas pluviais, impedindo, assim, que as enxurradas provoquem erosões e 
deteriorem o solo. Com 14 anos de existência, o programa Melhor Caminho já recuperou mais de 10.000 km de estradas rurais de 
terra no Estado de São Paulo. A previsão é de recuperar mais 6.000 km até 2015.

• outra iniciativa importante foi a criação do Protocolo Agroambiental para acabar com as queimadas no Estado de São Paulo até 2014. 
o Protocolo do Setor Sucroalcooleiro Paulista já obteve adesão de 100% dos fornecedores e de 85% das usinas. Com o Protocolo, 
de 2007 a 2010, evitou-se a queimada de 2,6 milhões de hectares no Estado de São Paulo, reduzindo a emissão de poluentes. No 
total, houve a redução de cerca de 7,9 milhões de toneladas na emissão de monóxido de carbono. Também deixaram de ser emitidas 
cerca de 680 mil toneladas de material particulado e 1,1 milhão de toneladas de hidrocarbonetos. ou seja, deixou-se de emitir 1,3 
milhão de toneladas de C0

2
 equivalente.

• Foi instituído o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, cujos objetivos são: proteger as áreas de cobertura 
vegetal contra incêndios, proteger os recursos naturais, desenvolver alternativas seguras ao uso do fogo, quando legalmente autorizado. 
Para efetivação do sistema foi criada a Operação Corta Fogo, que visa reduzir focos de incêndio e, consequentemente, minimizar seus 
impactos. A operação prevê a integração das ações de prevenção, monitoramento, controle e combate a incêndios florestais, coordenadas 
pela Secretaria do Meio Ambiente em conjunto com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, municípios e Casa Militar.

• o governo paulista, por meio do Desenvolvimento do Ecoturismo, procura estimular o potencial turístico dos parques estaduais, 
consolidar a vocação do turismo sustentável na área de influência dos parques estaduais e fazer com que a população se interesse 
e se envolva na preservação do meio ambiente, por meio da educação ambiental. 

No que diz respeito ao meio urbano, o governo do Estado desenvolve ações que visam melhorar as condições socioambientais, abrangendo 
desde a melhoria dos transportes públicos até o acompanhamento de aterros de lixo.

• o governo do Estado de São Paulo tem investido intensamente em projetos que visam ampliar, modernizar e integrar as linhas do 
Metrô e da CPTM, pretendendo, assim, desestimular o uso do transporte individual, que causa poluição, congestionamento e alto 
consumo de combustíveis fósseis, e incentivar o uso dos transportes coletivos, que contribuem para a diminuição das emissões de 
efeito estufa e a qualidade de vida da população. 

• o Rodoanel Mario Covas, maior obra viária do país, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida na Região Metropolitana de 
São Paulo, tornando o trânsito mais ágil e eliminando o tráfego de passagem pela capital. o anel viário contornará toda a RMSP, 
interligando os grandes corredores de acesso à metrópole: Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhangüera, 
Bandeirantes, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, Anchieta e Imigrantes. Os trechos oeste e sul já estão em funcionamento. Este último 
trecho é uma obra vital para São Paulo e para o Brasil, pois facilita o escoamento de mercadorias ao Porto de Santos. o trecho leste 
está sendo construído pela concessionária SPMar, com previsão de conclusão em março de 2014. Já as obras do trecho norte serão 
iniciadas provavelmente em agosto de 2012 e se estenderão até o primeiro semestre de 2015. o Rodoanel foi projetado de modo 
a causar o mínimo de impacto no meio ambiente e contribuir para a recuperação de áreas de mananciais. 

• Já o Lixo Mínimo é um programa que, por meio do apoio técnico e financeiro aos municípios, estimula a adoção de práticas 
ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação de energia e destinação adequada dos rejeitos 
inaproveitáveis. Desde 2006, o governo vem reduzindo os aterros inadequados e em 2010 criou grupo de trabalho para acompanhar 
permanentemente municípios com situação controlada quanto ao Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Sólidos.

• No que diz respeito especificamente a ações ligadas ao controle da poluição atmosférica, o governo do Estado criou o programa 
Respira São Paulo, que tem por objetivo controlar, nas regiões metropolitanas, a poluição atmosférica causada pela emissão de 
poluentes veiculares e de indústrias, intensificar a fiscalização com apoio do policiamento ambiental e usar novas tecnologias para 
controle da poluição, além de estabelecer metas de redução e neutralização para as indústrias mais poluentes.
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o governo do Estado de São Paulo trabalha em programas que contribuem para a proteção da biodiversidade, com iniciativas voltadas 
para preservação do meio ambiente, redução do desmatamento, proteção de biomas específicos, entre outros. 

•  o programa Selo Município Verde Azul visa estimular a participação dos municípios na efetivação da agenda ambiental paulista, 
concedendo certificação para aqueles ambientalmente corretos. A adesão dos municípios ao projeto se dá a partir da assinatura de 
um “Protocolo de Intenções”, que propõe dez diretivas ambientais, que abordam questões ambientais prioritárias, como esgoto 
tratado, lixo mínimo, recuperação da mata ciliar, entre outras. Todos os anos, o governo faz um ranking das cidades que melhor 
trataram a questão ambiental e oferece o Selo Município Verde Azul para aqueles que alcançaram nota acima de 80, numa escala 
de 0 a 100. os 645 municípios paulistas já assinaram o protocolo e cerca de 150 já foram certificados.

•  Com a Lei do Cerrado, aprovada em 2009, para proteção da fauna e da flora do cerrado, ficou proibida qualquer tipo de intervenção 
em áreas de cerradão (vegetação com mais de 90% de cobertura do solo) e cerrado stricto sensu (vegetação com estrato descontínuo, 
composta por árvores e arbustos). Com medidas de fiscalização e punição para os infratores, o governo pretende impedir o 
desmatamento descontrolado do cerrado que, nos últimos 50 anos, teve sua área de ocupação reduzida dos originários 14% para 
menos de 1% do território.

•  Nesta mesma linha, o Programa São Paulo Amigo da Amazônia criou estratégias para reduzir a demanda por madeira de lei e 
intensificar a fiscalização da Polícia Ambiental na entrada de madeira ilegal da Amazônia no território paulista. As principais ações 
desse Programa foram a criação do Cadastro de Comerciantes de Madeira no Estado de São Paulo (Camadeira) e a instituição do 
Selo Madeira Legal, que é concedido para as pessoas jurídicas com sede ou filial no Estado de São Paulo que comercializam produtos 
e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira de forma responsável.

o governo do Estado de São Paulo adota medidas para preservar e melhorar a qualidade das águas do Estado e garantir a coleta de esgoto. 

•  uma das ações mais importantes do governo para assegurar o abastecimento de água foi a parceria público-privada para ampliar 
a oferta do Sistema Alto Tietê. Foram investidos R$ 300 milhões para ampliar a estação de tratamento, construir 17,7 quilômetros 
de novas adutoras, 4 reservatórios com capacidade para armazenar 70 milhões de litros de água, tratamento e disposição do lodo 
proveniente do tratamento, bem como serviços de manutenção. o projeto ampliou a capacidade da estação em 50% e elevou a 
produção de 10 mil litros por segundo para 15 mil litros por segundo.

Além das medidas para ampliação da oferta, o governo do Estado atua para assegurar a preservação das fontes naturais de abastecimento 
e ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto.

•  o programa Mananciais visa a conservação de recursos hídricos na Região Metropolitana do Estado de São Paulo por meio de obras 
de urbanização e infraestrutura nas áreas dos mananciais Guarapiranga, Billings e Alto Tietê. Com estas ações, o Estado melhora a 
qualidade da água e a preservação ambiental dessas represas, que têm sido deterioradas por conta da ocupação irregular. 

•  o governo também implantou o Programa Córrego Limpo, para despoluição dos córregos na capital, com o objetivo de reverter 
suas degradações e melhorar a qualidade de vida e a saúde dos moradores da cidade de São Paulo. Este programa já beneficiou 1,6 
milhão de pessoas no Município de São Paulo. No final de 2011 foram concluídos os trabalhos em 103 córregos. Mais de mil litros 
de esgoto por segundo foram encaminhados para tratamento, com melhoria na qualidade das águas dos Rios Tietê e Pinheiros. Até 
agora foram investidos R$ 140,3 milhões e até o final de 2012 o investimento total deverá ser de R$ 902,2 milhões. Até dezembro 
de 2012 serão despoluídos mais 49 córregos.

•  Exemplo bem-sucedido de ações voltadas para coleta e tratamento de esgoto, o Programa Água Limpa visa a ampliação da coleta 
e do tratamento de esgotos em cidades com até 50 mil habitantes não atendidas pela Sabesp, resulta de esforço do governo do 
Estado e das prefeituras dos municípios beneficiados. o governo do Estado disponibiliza os recursos financeiros para a construção das 
Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), a implantação de emissários e estações elevatórias, contrata a execução das obras ou presta 
a orientação e o acompanhamento técnico necessários. o município participa do programa cedendo a área onde serão construídos 
os sistemas para tratamento dos esgotos, desenvolve os projetos executivos e providencia as licenças ambientais necessárias para 
as obras. o benefício não se restringe ao município onde o projeto é implantado, mas abrange a bacia hidrográfica em que está 
localizado, com impacto direto na redução da mortalidade infantil e da disseminação de doenças, além de proporcionar melhoria 
dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do tratamento da água destinada ao abastecimento público.

•  o Programa Onda Limpa visa aumentar a coleta e o tratamento de esgotos na Baixada Santista e no litoral norte, por meio da 
criação de novas ligações domiciliares, estações elevatórias e de tratamento de esgoto, entre outras obras. Este é o maior projeto 
de recuperação ambiental do litoral brasileiro. No total serão investidos R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão na Baixada Santista e  
R$ 500 milhões no litoral norte para garantir o afastamento e tratamento de esgoto.

•  Na Região Metropolitana de São Paulo, o Projeto Tietê tem como objetivo universalizar a coleta e o tratamento de esgoto da maior 
região metropolitana do país. Iniciado em 1992, o programa está na sua terceira etapa, que visa alcançar 87% de índice de coleta 
e 84% de tratamento do esgoto coletado até 2015.

Quadro 3 – AbAstecimento De águA e esgotAmento sAnitário

Quadro 2 – proteção à bioDiversiDADe
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Visando combater o déficit habitacional do Estado, o governo paulista mudou a estratégia de sua política habitacional: em vez de 
concentrar recursos na construção de novas unidades habitacionais no interior do Estado e nas regiões periféricas dos grandes centros 
urbanos, a Secretaria de Habitação tem priorizado os investimentos na melhoria das condições de moradias das comunidades que vivem 
em assentamentos precários. Dentro dessa nova política há diversos programas desenvolvidos pela Secretaria de Habitação.

• o Urbanização de Favelas é um programa de urbanização que objetiva atender aos moradores de favelas e assentamentos precários, 
visando à melhoria das condições de moradia, integração urbana e qualificação socioambiental articulada ao desenvolvimento urbano. 
o foco do atendimento são famílias moradoras de áreas de favelas e áreas de risco a serem objeto de urbanização, recuperação 
ambiental e obras públicas de estruturação. A meta para o período 2012-2015 é de 47 mil domicílios beneficiados.

• Exemplo emblemático desta política é o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, que visa beneficiar mais de 
7,7 mil famílias por meio de ações de reassentamento e reurbanização. Além de criar condições seguras de moradia às famílias, o 
programa vai prevenir riscos de catástrofes ambientais, proteger os ecossistemas e recuperar porções degradadas da serra. As famílias 
que habitam áreas de alto risco geotécnico, geológico e tecnológico serão reassentadas em três bairros planejados construídos pela 
CDHu. Já as áreas onde não há a necessidade de remoção das famílias serão urbanizadas e regularizadas, recebendo infraestrutura 
urbana e serviços públicos. Nas áreas onde houver realocação, serão demolidas as benfeitorias e será realizado o reflorestamento.

•  outra frente importante da política habitacional são os programas de requalificação de moradias, destacando-se o Programa de 
Atuação em Cortiços e o Programa Especial de Melhorias. o primeiro atende famílias de baixa renda que vivem em habitações coletivas 
degradadas, por meio da reforma de moradias existentes, da construção de novas unidades ou da compra de imóveis disponíveis no 
mercado por meio de cartas de crédito, sempre com o objetivo de revitalizar áreas degradadas e dar dignidade a seus moradores. 
Por sua vez, o Programa Especial de Melhorias (PEM) tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda, 
por meio de obras e serviços de infraestrutura e de acessibilidade e da instalação de equipamentos sociais em empreendimentos 
habitacionais desenvolvidos pela administração pública. As obras acontecem por meio da transferência de recursos da Secretaria da 
Habitação às prefeituras, por meio de convênios. 

• Com objetivo de fixar o morador de baixa renda na região central do município e melhorar o acesso entre a moradia e o trabalho, o 
Projeto Habitação na Área Central – São Paulo (parte do Programa de Atuação em Cortiços) trabalha na implantação de 958 novas 
unidades habitacionais e a concessão de cartas de créditos para financiar a aquisição de 165 unidades habitacionais no mercado. 

• Concomitantemente às ações de urbanização e melhorias habitacionais, o governo do Estado desenvolve, por meio da CDHu, o 
programa de Provisão de Moradias para atender a população de baixa renda, com a construção de casas e apartamentos populares. 
Em 2007, a CDHu começou a implantar um novo padrão de construção, chamado desenho universal, que visa melhorar a qualidade 
das habitações para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança, bem como proporcionar espaço adequado às famílias. o 
desenho universal também possibilita o aumento da usabilidade dos imóveis para pessoas com deficiência. A meta do programa no 
período 2012-2015 é a implementação de 72 mil unidades habitacionais e a aquisição de mais 30 mil, totalizando 102 mil domicílios 
beneficiados.

• o Programa Cidade Legal foi criado em agosto de 2007 com o objetivo de implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os 
processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais. Por meio do programa, a Secretaria de Estado da Habitação, através 
de um Convênio de Cooperação Técnica, oferece orientação e apoio técnico às prefeituras para a regularização de parcelamentos do 
solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana. Em 
todo o Estado, do início do programa a fevereiro de 2012, o Cidade Legal regularizou 630 núcleos habitacionais, beneficiando mais 
de 2,3 milhões de famílias, com população estimada de 9,8 milhões de pessoas. 436 municípios foram conveniados ao programa, 
com cerca de 11,8 mil núcleos cadastrados.

• Programa São Paulo de Cara Nova tem por objetivo promover intervenções que resultem na melhoria das condições de acessibilidade, 
segurança, salubridade e habitação de moradias e áreas comuns de conjuntos habitacionais ou assentamentos em processo de 
urbanização. A CDHu realiza obras e serviços que englobam infraestrutura, equipamentos sociais e comunitários, recuperação de 
áreas condominiais e melhorias habitacionais visando à acessibilidade, eficiência energética e habitabilidade. Há ainda ações de 
capacitação dos moradores das áreas beneficiadas visando a realização de melhorias nas condições de segurança, habitabilidade e 
manutenção preventiva necessárias à gestão das áreas comuns. Visando combater situações de risco e emergência com impactos 
nas condições de moradia no Estado de São Paulo, o Ação Estratégica em Áreas de Risco promove novas soluções habitacionais 
associadas à mitigação dos riscos e à prevenção de novos casos de escorregamentos, inundações, erosão e contaminação.

Quadro 4 – AssentAmentos HumAnos
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