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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento, Produto 2 – caracterização municipal, é
resultado do Contrato, Nº 50/2019, firmado entre ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO
SUL - AGEVA P e a empresa Cerne Ambiental, que tem como objetivo a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
PMGIRS do município de São José do Barreiro/SP, nos termos da Lei
Federal n° 12.305/2010 que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS.
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2. CARACTERIZACÃO DO MUNICÍPIO
2.1. Localização e acessos
O município de São José do Barreiro/SP dista 279 km da capital do
estado, São Paulo, está localizado na macrorregião do Vale do Paraíba
Paulista, na latitude 22º38’42” S e longitude 44º34’40” W. O município possui
uma área territorial de 570,685 km², com altitude de 510 metros acima do
nível do mar (IBGE, 2020).
Os municípios limítrofes são ao norte Resende/RJ, ao sul com
Cunha/SP e Angra dos Reis/RJ, na parte leste do seu território com os
municípios de Bananal/SP e Arapeí/SP e a oeste com Areias/SP.
O acesso ao município de São José do Barreiro/SP se dá pelas
rodovias BR 116 (Via Dutra) e pela SP 068 (Rod. dos Tropeiros). As duas
rodovias citadas encontram-se em bom estado de conservação.
A localização e acessos à São José do Barreiro/SP podem ser
visualizados na figura 1.
O quadro 1 apresenta a distância entre o município de São José do
Barreiro/SP e a capital do estado, São Paulo e com os municípios limítrofes.
Estas distâncias são relevantes para a implementação de soluções
consorciadas e gestão associada dos resíduos sólidos.

Quadro 1: Distância de São Jose do Barreiro/SP a São Paulo e
municípios limítrofes
Município/UF
Distância em km
São Paulo/SP
268
Areias/SP
21,2
Arapeí/SP
29,2
Resende/RJ
35,9
Bananal/SP
47,2
Cunha/SP
114
Angra dos Reis/RJ
182
Fonte: Google Maps, 2020
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Figura 1: Localização do município de São José do Barreiro/SP
Fonte: Adaptado por Cerne Ambiental (CPRM, IBGE, IGG e MMA), 2020
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2.2. Histórico de São José do Barreiro
Alguns moradores do estado de Minas Gerais seguiam em direção ao
Porto de Mambucaba, estes desciam a Serra da Bocaina e acabavam por se
fixar ao longo do caminho. Por volta de 1820, o Alferes José Gomes dos
Santos, Sargento-mor João Ferreira de Souza e seus cunhados, Capitães
Fortunato, José e João Pereira Leite, ergueram uma capela, num local onde
os tropeiros repousavam próximo de um trecho do caminho de difícil
passagem, devido ao permanente atoleiro (Prefeitura Municipal de São José
do Barreiro/SP, 2020).
Em 1833, o coronel João Ferreira de Souza, filho do sargento-mor,
doou terras para formação do patrimônio, que em 1842 foi elevado a
freguesia, com o nome de São José do Barreiro. Foi elevado a município em
1938.

2.3. Turismo, cultura e lazer
Para uma vida saudável torna-se imprescindível que o ser humano
tenha momentos de lazer. Em São José do Barreiro/SP munícipes e turistas
podem aproveitar festividades relacionadas a história local e os recursos
naturais através de eventos promovidos. Estas festividades acabam gerando
impacto na geração de resíduos sólidos, pois com o aumento do número de
visitantes aumenta-se o volume de resíduos gerados. Além disso, grandes
festividades locais demandam maior estrutura para coleta dos resíduos
gerados.
A Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP tem as
festividades de Emancipação Político-Administrativa realizadas no mês de
março. Essas festividades têm duração, em média, uma semana. Além
dessa festividade há outras realizadas, também, durante esse período, como
a Cerimônia Cívica, com apresentações das escolas da Rede Municipal de
Educação; apresentações culturais; recreação infantil; atividades esportivas;
festival urbana de comida de rua; e shows regionais. Todos esses eventos
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atraem grande público (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP,
2020).
Um dos pontos turísticos de São José do Barreiro/SP é a Fazenda
Pau D`Alho, a qual recebeu D. Pedro, e é tombada como Patrimônio
Histórico Nacional e Estadual em 1968. O local é um marco histórico e se
destina a atividades culturais e ecológicas. Outro local que atrai visitantes ao
município é o Pico do Tira Chapéu a 2.088 m de altitude, o local é conhecido
como paraíso do Trekking no Brasil (Prefeitura Municipal de São José do
Barreiro/SP, 2020).
A Serra da Bocaina é outro atrativo do município, conta com
cachoeiras e trilhas, que propiciam atividades como Mountain Bike, esportes
náuticos na Represa do Funil, Off Road, cavalgada e possui uma rampa
natural para a prática do vôo livre a 1.700 m. Além desses atrativos, oferece
opções de passeios com a família nas antigas fazendas da época do café e
nas cachoeiras que circundam a cidade (Prefeitura Municipal de São José
do Barreiro/SP, 2020).
Na figura 2 é apresentado o cronograma de festividades do município
de São José do Barreiro/SP.
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Figura 2: Calendário de festividades do município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2020
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2.4. Geografia física
Os elementos que compõem a parte natural da geografia física do
município têm grande influência e impacto na tomada de decisões no que diz
respeito ao manejo dos resíduos sólidos. Através da análise dos elementos
naturais de um determinado território, é possível planejar o local ideal para a
disposição final dos resíduos sólidos ou qualquer outra grande obra
municipal. Até mesmo no desenvolvimento de rotas adequadas para a coleta
e transporte dos resíduos gerados no município é relevante considerar o
relevo, a hidrografia e outros elementos naturais presentes nesse território,
garantindo assim, possíveis incidentes que possam vir a provocar danos no
meio natural.
Conhecer a parte física (relevo, hidrografia, clima) do município de
São José do Barreiro/SP, proporciona traçar caminhos para coleta e
translado dos resíduos sólidos até a disposição final, evitando assim
probabilidades de acidentes. O gerenciamento inadequado dos resíduos
sólidos urbanos gera diretamente outros impactos importantes, tanto
ambientais quanto na saúde da população. Considerando a tendência de
crescimento do problema, os resíduos sólidos vêm ganhando destaque
como um grave problema ambiental contemporâneo mundial (GOUVEIA,
2012).

2.4.1.

Climatologia
O clima é o mais importante componente do ambiente natural, pois

ele afeta os processos geomorfológicos, como a formação dos solos e o
crescimento e desenvolvimento das plantas. Os organismos, incluindo o
homem são influenciados pelo clima (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL –
Org., 2009).
Os elementos que constituem o clima são a temperatura, a umidade e
a pressão atmosférica, já os fatores geográficos do clima são a latitude, a
continentalidade, a vegetação, a altitude, a maritimidade e as atividades
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humanas. Ou seja, para entender o clima de um determinado local são
diversos os elementos e os fatores a serem considerados (TOMINAGA;
SANTORO; AMARAL – Org., 2009).
A caracterização do clima é baseada na análise da série de dados
dos elementos do clima registrados em estações meteorológicas durante
longos períodos (mínimo 30 anos).
A região do planalto da Bocaina é caracterizada por temperaturas
com média anual inferior de 17ºC e com verão brando. Durante os meses de
inverno (junho e julho, principalmente) ocorrem temperaturas inferiores a
0ºC, ocasionando frequentes geadas, enquanto que na região litorânea e da
vertente sul, as temperaturas médias anuais giram em torno de 21 a 23 ºC
(ICMBio, 2020).
O clima da região de São José do Barreiro/SP é quente e úmido, com
inverno seco ou Cwa de Koppen, sendo a temperatura média anual de 20 °C
(temperatura do mês mais frio inferior a 18 °C e a do mês mais quente
superior a 22 °C).
Na figura 3, em verde o Parque Nacional da Serra da Bocaina com a
localização do município de São José do Barreiro/SP (traçado em roxo). A
zona de amortecimento é destacada pela linha verde, isso significa que
atividades nocivas ao meio natural, dentro dessa linha, causam impactos
diretos no Parque. Parte do território municipal de São José do Barreiro/SP
contempla a área do Parque e a zona de amortecimento abrange quase
100% do território municipal.
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Figura 3: Mapa do Parque Nacional da Serra da Bocaina com
localização do município de São José do Barreiro/SP
Fonte: ICMBio, 2020
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O processo de decomposição dos resíduos sólidos, a disposição
inadequada e o não tratamento dos resíduos sólidos, principalmente dos
resíduos orgânicos, concentram muitos poluentes, o que gera a produção de
chorume.
O chorume é um líquido percolado produzido pela infiltração da água
das chuvas e pela degradação de compostos que percolam através da
massa de lixo aterrada, carreando materiais dissolvidos ou suspensos
(LIMA, 2009). Esse líquido, que pode contaminar o solo e a água, contribui
para o aquecimento global e, consequentemente, com as mudanças
climáticas (PBMC, 2016).
Além disso, a decomposição de resíduos orgânicos em aterros é uma
das principais fontes de emissão na atmosfera de um dos gases de maior
impacto no aumento do efeito estufa — o metano (CH4), um gás ainda mais
prejudicial à atmosfera que o próprio dióxido de carbono (CO 2), considerado
o grande vilão do efeito estufa (LIMA, 2009).
De acordo com todas as projeções climáticas
regionalizadas para os biomas brasileiros, é previsto
um aumento da temperatura do ar na superfície entre
2ºC e 6ºC no período de 2040 a 2100. Com esse
aquecimento, cresce também a probabilidade de
maior ocorrência de eventos climáticos extremos, tais
como tempestades severas e inundações. Assim, a
persistência das deficiências na gestão de resíduos
sólidos, em um futuro mais quente e úmido, poderá
resultar em maior risco de contato da população com
substâncias perigosas, pragas e insetos vetores
(PBMC, 2016).

Dessa forma, percebe-se a relevância da gestão de resíduos sólidos,
buscando-se

alternativas

viáveis

e

que

contribuem

para

evitar

o

aquecimento global e, consequentemente, possíveis mudanças climáticas.
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2.4.2.

Chuvas
Ocorrem diferentes índices pluviométricos no município de São José

do Barreiro/SP em decorrência das variações do relevo, as chuvas
distribuem-se em períodos distintos, sendo um úmido (estação chuvosa),
nos meses de outubro e março e seco ou pouco úmido, entre abril e
setembro (ICMBio, 2020).
Os índices pluviométricos do município de São José do Barreiro/SP
estão na média anual de 1.500 mm (SERAFIM et. al., 2008).
As precipitações médias mensais e anuais para o município de São
José do Barreiro/SP e sua distribuição são observadas na figura 4. Para as
médias anuais foram utilizadas no período de 1977 a 2006, sendo que, as
precipitações médias giram em torno de 1.600 mm a 1.900 mm. Isso
significa que a região onde se localiza o município de São José do
Barreiro/SP possui altos índices de chuvas, de forma bem distribuídas.
Os maiores índices pluviométricos mostrados na figura 4 estão na cor
azul intermediário (entre a cor forte e a fraca), abrange 90% do município,
coincidindo com a vegetação do Parque Nacional da Serra da Bocaina e
florestas nas serras e pontos mais altos do município.
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Figura 4: Mapa das precipitações do município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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Os dados climatológicos para o município de São José do
Barreiro/SP, referentes a distribuição das chuvas, monitorados nos últimos
30 anos, mostram que os meses com chuvas mais intensas são de outubro
até abril, figura 5. Já os meses com menores índices pluviométricos são de
maio até setembro. Observa-se que as precipitações anuais acumuladas no
município de São José do Barreiro/SP chegam a 1.618 mm. As exceções
são os meses de junho, julho e agosto onde as chuvas são mais escassas,
não chegando aos 40 mm (CLIMATEMPO, 2020).

Figura 5: Climatologia São José do Barreiro/SP, 2020
Fonte: Climatempo, 2020

Neste sentido, a climatologia possui relação com os resíduos sólidos
considerando que em épocas de muita precipitação os serviços de limpeza
urbana ficam prejudicados (coleta, varrição, limpeza de vias, entre outros).
Desta forma, pode-se relacionar um aumento no peso dos resíduos
coletados associados à umidade e uma possível redução na capacidade de
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reciclagem de alguns materiais, como os papéis e papelões, que podem ficar
danificados com as chuvas e umidade.

2.4.3.

Geologia
A geologia é uma das ciências da Terra que estuda a crosta terrestre,

a matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que
ocorrem desde a sua origem e a estrutura e distribuição que a sua superfície
possui até os dias atuais (ICMBio, 2020).
O município de São José do Barreiro/SP é composto por granito, sendo
dividida em rochas graníticas, granitoides, biotita granito, gnaisses,
mármores, quartzos e xistos, conforme pode ser observado na figura 6. A
distribuição das rochas está distribuída de maneira diferente no território
municipal de São José do Barreiro/SP.
Para tanto, o manejo adequado dos resíduos é uma importante
estratégia de preservação do meio ambiente, assim como de promoção e
proteção da saúde. Uma vez que, não acondicionados em aterros, os
resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, da água e do ar,
por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e
metais pesados, entre outros. A decomposição da matéria orgânica presente
no lixo resulta na formação de um líquido de cor escura, o chorume, que
pode contaminar o solo e as águas superficiais ou subterrâneas pela
contaminação do lençol freático (GOUVEIA, 2012).
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Figura 6: mapa geológico do município de São José do Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

Os gnaisses, xistos, quartzitos e metacalcários são exemplos de
rochas metamórficas, geradas quando rochas ígneas ou sedimentares foram
submetidas a mudanças significativas de temperatura e pressão ( IRITANI;
EZAKI, 2012).
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2.4.4.

Geomorfologia
A geomorfologia deve ser entendida como um importante elemento do

planejamento ambiental para um município.
A região do Parque Nacional da Serra da Bocaina é caracterizada por
um grande gradiente altitudinal, onde localiza-se o município de São José do
Barreiro/SP, com altitudes superiores a 2.000 metros (figura 7). Essas
altitudes são um dos aspectos geomorfológicos que afetam diretamente os
atributos físicos (clima, hidrografia) e bióticos (vegetação, flora e fauna) da
região, gerando paisagens e ecossistemas diversos (ICMBio, 2020).

Figura 7: Geomorfologia parcial da região onde se insere o município
de São José do Barreiro/SP
Fonte: ICMBio, 2020

Fica comprovado a importância em conhecer a geomorfologia da
região onde o município de insere para planejar toda gestão territorial. Isso
porque é necessária uma visão integrada dos diversos elementos da
natureza e da sociedade. Assim, conhecendo e entendendo os tipos e
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formas de relevo, a hipsometria, a declividade, processos atuantes,
fragilidades e potencialidades de sistemas ambientais, entre outros, é
importante, quando se quer usar e/ou ocupar o solo e a água, visando ações
futuras (BERGAMO, ALMEIDA, 2006).
Através do uso de programa computacional, onde características
físicas (do município) são cruzadas, elabora-se a carta ou mapa, figura 8, de
suscetibilidade para movimentos gravitacionais de massas e inundações
específica para área municipal. Em decorrência disso, é uma área que
merece maior atenção e também não é o local ideal, por exemplo, para a
construção de aterro sanitário. A disposição no solo, mesmo que em aterros
sanitários com captação de gases e efluentes esbarra no esgotamento de
áreas físicas apropriadas para esse fim, além disso, deve ser considerado o
potencial esgotamento dos serviços ecossistêmicos necessários para
degradar todo o resíduo depositado (GOUVEIA, 2012).
Ao analisar a figura 8, observa-se que as áreas mais sensíveis a
enxurradas, deslizamentos de encostas e com blocos rochosos suscetíveis a
deslizamentos localiza-se de maneira geral no município de São José do
Barreiro/SP.
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Figura 8: Mapa de suscetibilidade para o município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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A coleta de resíduos se faz necessária, para que o mesmo tenha uma
disposição final correta e que não cause danos ao meio ambiente e a
população (BENDA, 2008). Ressalta-se que quando os resíduos são
depositados sem qualquer preocupação com as características do meio,
levam a frequentes problemas ambientais, dentre os quais podemos citar:
contaminação das águas (superficiais e subterrâneas), aparecimento de
focos de doenças, mau cheiro entre outros (BENDA, 2008).
Por meio desse mapa (figura 8) determinou-se quais as áreas
municipais estão suscetíveis a deslizamentos, quadro 2. Suscetibilidade alta
para deslizamentos no município de São José do Barreiro/SP equivalem a
7,70% da área urbanizada e 34,70% no rural; Porcentagem do município
com suscetibilidade média para deslizamentos, 20,20% da área urbana e
31,90% da área rural e, com baixa suscetibilidade de 72,10% da área urbana
e 33,40% da área rural (quadro 2).
A frequência de desastres com escorregamentos de terras no
município analisando no período entre os anos de 2000 a 2011 é
considerada baixa (até 5 episódios) (AGEVAP, 2014).
O mapa de suscetibilidade para o município de São José do
Barreiro/SP determinou as áreas municipais estão suscetíveis a inundações,
representadas pelo quadro 3. A suscetibilidade alta para inundações
abrange 1,57% da área urbana do município de São José do Barreiro/SP e
0,97% do rural; suscetibilidade média para as inundações equivalem a
10,08% do território urbano e 2,18% da área rural. Geralmente são locais
onde os rios não possuem Áreas de Preservação Permanentes, de acordo
com a legislação vigente. E com suscetibilidade baixa para inundações no
urbano é de 16,10% e para a área rural, 4,57%.
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Quadro 2: Características e intensidade para deslizamentos no município de São José do Barreiro/SP
Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa

Características predominantes
- Relevo: serras e morros altos;
- Forma das encostas: convexas a retilíneas e côncavas com
anfiteatros de cabeceiras de drenagem abruptos;
- Amplitudes: 40 a 140 m;
- Declividades: >25º;
- Litologia: Chamockitos, gnaisses, kinzigitos, mármores,
rochas calciossilicáticas, xistos, quartzitos, metacalcários,
metacalcáriosdolomíticos, metagrauvacas,
metacalcárioscalcíticos, metagrauvacas, biotita gnaisses e
biotita mármores.
- Densidade de lineamentos/estruturas: alta;
- Solos: Cambissolos Húmicos, CambissolosHáplicos,
Latossolos Vermelho-Amarelos e
- Processos: Deslizamentos e quedas de rochas.
- Relevo: serras, morros altos e morros baixos;
- Forma das encostas: retilíneas e côncavas com anfiteatros de
cabeceiras de drenagem;
- Amplitudes: 60 a 200 m;
- Declividades: 10 a 30º;
- Litologia: Chamockitos, gnaisses, kinzigitos, mármores,
rochas calciossilicáticas, xistos, quartzitos, metacalcários,
metacalcáriosdolomíticos, metagrauvacas,
metacalcárioscalcíticos, metagrauvacas, biotita gnaisses e
biotita mármores.
- Densidade de lineamentos/estruturas: média;
- Solos: Cambissolos Húmicos, CambissolosHáplicos,
Latossolos Vermelho-Amarelos e
- Processos: Deslizamentos e quedas de rochas.
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Km²

%(*)

Área
urbanizada/
edificada
Km² %(**)

198,3

34,7

0,6

182,1

31,9 1,5

Área

7,7

20,2
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Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa

Características predominantes
- Relevo: planícies e terraços fluviais, morrotes colinas e
morros baixos;
- Forma das encostas: convexas suavizadas e topos amplos;
- Amplitudes: <60 m;
- Declividades: <15º;
- Litologia: Chamockitos, gnaisses, kinzigitos, mármores,
rochas calciossilicáticas, xistos, quartzitos, metacalcários,
metacalcáriosdolomíticos, metagrauvacas,
metacalcárioscalcíticos, metagrauvacas, biotita gnaisses e
biotita mármores.
- Densidade de lineamentos/estruturas: baixa;
- Solos: Cambissolos Húmicos, CambissolosHáplicos,
Latossolos Vermelho-Amarelos e
- Processos: Deslizamentos e quedas de rochas.

Área

Área
urbanizada/
edificada

190,5 33,4 5,5

72,1

(*) Porcentagem em relação à área do município. (**) porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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Quadro 3: Características e intensidade para inundações no município de São José do Barreiro/SP
Classe de
Suscetibilidade

Características predominantes
Foto ilustrativa

Local
- Relevo: planícies aluviais atuais, com
amplitudes e declividades muito baixas
(<2º);
- Solos: hidromórficos, em terrenos
situados ao longo de curso d’água, mal
drenados e com nível d’água
subterrâneo aflorante a raso;
- Altura da inundação: até 2m em
relação à borda da
calha do leito
regular do curso d’água; e
- Processos: inundação, alagamento e
assoreamento.
- Relevo: terraços fluviais baixos e/ou
flancos de encostas, com amplitudes e
declividades baixas (<5º);
Solos:
hidromórficos e
não
hidromórficos, em terrenos argiloarenosos e com nível de água
subterrâneo raso a pouco profundo;
- Altura de inundação: entre 2 e 4m em
relação à borda da calha do leito
regular do curso d’água; e
- Processos: inundação, alagamento e
assoreamento.
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Bacia de drenagem
Contribuintes
- Área de contribuição:
grande;
- Formato: tendendo a
circular;
- Densidade de drenagem:
alta;
- Padrão dos canais fluviais:
tendendo a sinuoso; e
- Relação de relevo:
amplitude baixa e canal
longo.
- Área de contribuição:
intermediária;
Formato:
circular
a
alongado;
- Densidade de drenagem:
média;
- Padrão dos canais fluviais:
sinuoso a retilíneo; e
- Relação de relevo:
amplitude média e canal
intermediário.

Área
urbanizada/
edificada

Área
Km²

%(*)

Km²

%(**)

3,03

1,82

0,29

5,35

3,77

2,26

0,38

7,01
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Classe de
Suscetibilidade

Características predominantes
Foto ilustrativa

Km²
Bacia de drenagem
Contribuintes
- Relevo: terraços fluviais altos e/ou - Área de contribuição:
flancos de encostas, com amplitudes e pequena;
declividades baixas (<5º);
- Formato: tendendo a
12,14
- Solos: não hidromórficos, em alongado;
terrenos silto-arenosos e com nível - Densidade de drenagem:
d’água subterrâneo pouco profundo;
baixa;
- Altura de inundação: acima de 4m - Padrão dos canais fluviais:
em relação à borda da calha do leito tendendo a retilíneo; e
regular do curso d’água; e
- Relação de relevo:
- Processos: inundação, alagamento e amplitude alta e canal
assoreamento.
principal curto.
(*) Porcentagem em relação à área do município. (**) porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.

Local

Área
urbanizada/
edificada

Área
%(*)

Km²

%(**)

7,29

0,54

9,96

Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.5.

Relevo
Conhecer detalhadamente o relevo do município é determinante na

seleção de áreas adequadas para a disposição de resíduos sólidos urbanos.
É um processo demorado e dispendioso, envolve exigências legais e
resistência por parte da população, isso porque muitas áreas utilizadas para
este fim apresentam elevado potencial de contaminação do solo e da água
(subterrânea e superficial), pelo fato de não terem sido adotadas as
providências adequadas na escolha da área do aterro (BENDA, 2008).
Na figura 9 o relevo do município de São José do Barreiro/SP com as
classes de padrões, isto é, com a caracterização espacial com os tipos
geomorfológicos do terreno, sendo possível localizar as planícies e terraços
fluviais, colinas, morrotes, morros baixos, morros altos, serras e escarpas. O
relevo é uma das características essenciais a ser observada para definir a
área na implantação de um aterro sanitário. Mais de 90% do município de
São José do Barreiro/SP caracteriza-se pelas serras, escarpas e morros
altos.
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Figura 9: Mapa com padrões do relevo do município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

Os

locais

com

declividade

superior

a

46%

encontram-se,

principalmente, nas escarpas da Serra do Mar, no curso superior do rio
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Mambucaba e seus contribuintes, próximo às suas nascentes e ao norte, em
direção a São José do Barreiro/SP e Areias/SP (ICMBio, 2020). Significa
dizer que as áreas mais montanhosas no município de São José do
Barreiro/SP localizam-se nas matas existentes no território.

2.4.5.1.

Altitudes

A avaliação de uma área para implantação de aterro é de fundamental
importância

para

empreendimento.

minimizar

os

impactos

Análises

multicriteriosas

ambientais
utilizando

inerentes

ao

dados

de

mapeamentos pedológicos, geomorfológico, profundidade do lençol freático,
geológico-geotécnico, hidrografia, sistema viário e núcleos populacionais,
hipsometria e declividades (BENDA, 2008).
A figura 10 apresenta as altitudes do município de São José do
Barreiro/SP, isto é, a altura em relação ao nível do mar. Percebe-se que as
cores mais escuras equivalem aos pontos mais altos do município, a 2.094
metros de altitude e as cores mais claras equivalem as menores altitudes do
local, a 438 metros. A parte norte do município é caracterizado pelas
planícies e uma pequena porção da região sul desse território (cor verde). A
cor amarela representa a parte do município com morros não muito altos,
uma transição entre as planícies e as partes mais altas do município,
enquanto que as partes centrais a oeste predominam áreas altas (cores
laranja e vermelho).
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Figura 10: Mapa hipsométrico do município de São José do Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.5.2.

Declividade

Ao planejar o uso e ocupação do solo no território deve-se considerar
a inclinação das vertentes para evitar futuros pontos de alagamentos ou
deposição de sedimentos, trazidos pelas chuvas.
No que diz respeito a inclinação das vertentes, figura 11, quanto mais
íngreme for o terreno, maior é a inclinação das vertentes, chegando a 45
graus. Essas declividades determinam os divisores de águas que formam as
microbacias municipais ou até intermunicipais. A disposição de resíduos em
áreas escolhidas sem qualquer estudo técnico prévio pode acarretar sérios
problemas com o meio ambiente, pois esses locais são fontes potenciais de
contaminação do meio físico – ar, água e solo (BENDA, 2008).
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Figura 11: Mapa das declividades do município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.5.3.

Solos

De acordo com o tipo de solo existente em determinado local, são as
características de infiltração das águas das chuvas, influência na
suscetibilidade para deslizamentos, impermeabilização do solo para obras,
entre outros.
Os estudos demonstram que sua origem e evolução dos solos sofrem
a influência do clima, dos materiais de origem, organismos, vegetais e
animais, relevo e tempo. Sob a influência conjunta dos fatores responsáveis
pela formação dos solos, determinados fenômenos se manifestam
simultaneamente, em diferentes intensidades. Isso quer dizer que o solo
ameniza a maioria dos contaminantes, sendo a zona não saturada mais
propícia para a disposição de dejetos humanos e águas residuais, tornandose primordial ter esse tipo de estudo para disposição adequada dos resíduos
sólidos (BENDA, 2008).
De acordo com informações da Prefeitura Municipal de São José do
Barreiro/SP, há 449 hectares de terras inapropriadas para a agricultura ou
pecuária por ser áreas úmidas, areias e ou pedreiras; 17 hectares de terras
degradadas através de processos de erosão, de desertificação e salinização,
além de 42 hectares de pastagens degradadas. O município não possui um
planejamento sistemático do uso do solo, o que não permite controle e
monitoramento efetivos (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP,
2016).
Os principais tipos de solos no município de São José do Barreiro/SP
são os argissolos, cambissolos, gleissolos, latossolos e neossolos, cuja
espacialização pode ser vista na figura 12.
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Figura 12: Mapa pedológico do município de São José do Barreiro/SP
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.6.

Recursos naturais

2.4.6.1.

Flora

A má disposição dos resíduos sólidos acarreta diversos problemas de
ordem ambiental, como a modificação das características do solo e,
consequentemente, a dificuldade de recuperação vegetal nativa. São
inúmeras as possibilidades de malefícios que a contaminação no solo pode
acarretar à flora, pela má disposição de resíduos sólidos, torna-se
necessário o contínuo monitoramento do solo e processos de remediação e
manejo do mesmo (MAMEDES et. al., 2017).
Os principais ecossistemas encontrados em São José do Barreiro/SP
são as vegetações do domínio Mata Atlântica. Ocorrem dois biomas de
grande relevância mundial, a Mata Atlântica e o Cerrado, conhecidos como
Hotspots, ou seja, áreas de grande diversidade biológica, mas com intenso
risco de supressão e degradação (SÃO PAULO, 2009).
O município de São José do Barreiro/SP, localizado em altitudes que
oscilam entre 480 e 2.088 m, apresenta grande complexidade topográfica e
climática, que resulta na presença de inúmeras fitofisionomias, como os
Campos de altitude. Abrange desde áreas com baixas altitudes na região do
Vale do Paraíba, em torno de 500 m de altitude, até áreas com altas
altitudes na Serra da Bocaina, tendo como ponto culminante o Pico do Tira
Chapéu, com 2.088 m de altitude (SERAFIM et. al., 2008).
Os atrativos do Parque Nacional Serra da Bocaina podem ser
divididos em duas categorias: a Serra e o Litoral. A Serra, também chamada
de “parte alta” é a região em que os visitantes podem desfrutar de
cachoeiras, picos e mirantes, enquanto a parte Litoral (“parte baixa”) abriga
praias como a Praia do Meio, da Caixa D’Aço e uma piscina natural
(Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2016).
Dentre as principais espécies arbóreas existentes na região do
município de São José do Barreiro/SP estão o pinheiro do paraná (Araucaria
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angustifólia), o pinheirinho-bravo (Podocarpus lamberti), o palmito (Euterpe
edulis) e o xaxim (Dicksonia sellowiana) (ICMBio, 2020).
A preservação da fauna e flora é um dever conforme cita a Política
Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e considerando que o resíduo sólido é
um agente poluidor, o mesmo não manejado adequadamente gera impacto
em todo meio ambiente, afetando a fauna.
Também existem inúmeras espécies endêmicas, que vivem nesse
local, como é o caso das famílias Arácea, Bromeliaceae, Cactaceae,
Gesnericaeae, Orchidaceae, além das pteridófitas.
A Serra da Bocaina, com parte do seu território em São José do
Barreiro/SP se tornou uma Unidade de Conservação com a criação do
Parque Nacional Serra da Bocaina (PNSB) em 1971. O parque integra a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do Corredor Ecológico da Serra do
Mar. É inviável, legalmente a construção de um aterro na parte do município
que pertence a essa Unidade de Conservação. A vegetação não pode ser
removida desse local, por possuir relevância ambiental no contexto da bacia
hidrográfica do Paraíba do Sul, onde em 2009 possuía entre 40% e 50% de
cobertura vegetal nativa (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP,
2016).
De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico do
Município de São José do Barreiro/SP (2016), a falta de conscientização
sobre a proteção ambiental, fez com que a Mata Atlântica sofresse
diretamente

as

consequências

do

desmatamento.

O

local

sofreu

interferência antrópica iniciada pelas atividades dos fazendeiros, com a
formação de alguns pastos, mas muitas fazendas estão de certa forma
abandonadas com a criação do parque, o que desacelerou a prática da
atividade agropecuária que vinha se desenvolvendo na área, o que lhe está
trazendo a volta de sua qualidade ambiental, pois há ainda grandes áreas de
vegetação natural que não foram alteradas (Prefeitura Municipal de São
José do Barreiro/SP, 2016).
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A criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina foi importante,
pois ele abriga muito da natureza intocada, constitui a mais rica amostra
preservada de Mata Atlântica no país. O parque integra a Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, do Corredor Ecológico da Serra do Mar,
restringindo para determinados usos o solo desses locais. Isso descarta
qualquer possibilidade para construção de um aterro sanitário nesse local e
na zona de amortecimento, por exemplo.

2.4.6.2.

Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB)

A Serra da Bocaina é um complexo de morros e montanhas que se
encontra entre o maciço da Serra do Mar e o da Mantiqueira, tendo o rio
Mambucaba como um dos rios principais, cujo trajeto até o mar formam
belíssimas cachoeiras e quedas d’água (SANTOS, 2020).
Grande parte das nascentes de água potável para as populações de
Angra dos Reis, Mambucaba, Paraty, Ubatuba, Cunha, Areias, São José do
Barreiro e Bananal-SP estão no interior do parque, como os rios
Mambucaba, Bracuí, Barra Grande, Perequê-Açu, Iriri e Paraitinga (o
principal afluente do rio Paraíba do Sul) (WIKIPARQUES, 2020).
Destaca-se a alta diversidade e complexidade natural da área,
resultantes das inúmeras combinações entre tipos de relevo, altitudes,
características topográficas, rede de drenagem, substrato rochoso, solos e
cobertura vegetal natural. É um território com endemismos, refúgios
ecológicos e espécies ameaçadas de extinção (LAPLA-FEC-UNICAMP,
1998).
Possui grandes variedades de altitude, perpassando da baixada
litorânea às montanhas, com um de seus pontos mais altos, o Pico do Tira
Chapéu, no estado de São Paulo, com 2.088 metros de altitude. A
vegetação é formada pela conhecida Mata Atlântica e a partir de 1.500 m de
altitude encontram-se os “campos de altitude” famosos por sua flora
específica.

PMGIRS

43

A figura 3, apresentada anteriormente, mostra a espacialização do
Parque, com destaque para o território municipal de São José do
Barreiro/SP, onde se encontra a única entrada para o mesmo.
Já o Cerrado, em território paulista, ocorre de forma fragmentada,
interrompido por outras formações vegetais, sobretudo no noroeste e centro
do Estado e em pontos do vale do Paraíba. É riquíssimo em flora; possui
mais de 10 mil espécies de plantas. Essa formação vegetal vem sendo
intensamente devastada, desde o começo do século, devido ao uso da
madeira para lenha, mourões para cerca, pasto natural para o gado e, mais
recentemente, pelos reflorestamentos e atividades agropastoris, como canade-açúcar, citricultura, criação de gado, além de atividades industriais e
expansão de áreas urbanas (SÃO PAULO, 2009).
A necessidade de preservação desses recursos naturais de fauna e
flora se dá pela complexidade e diversidade nas características da Mata
Atlântica e do Cerrado. Portanto, conhecer a disposição da cobertura vegetal
do município é essencial na gestão do território e para planejar obras, como
é o caso de um aterro sanitário para disposição final de resíduos sólidos.
A figura 13 apresenta o Mapa Inventário Florestal do Município de
São José do Barreiro/SP, onde 19,54% do território é composto por mata,
23,90% por capoeiras e 1,30% por reflorestamento e o restante é utilizado
pela agricultura e pecuária (parte branca do mapa) (SIGAM, 2007).
Em relação à cobertura vegetal, observa-se que mais de 66% da área
é destinada a vegetações ligadas à criação de gado (braquiária, gramíneas
para pastagem, capim gordura, gramas, etc., constituem a alimentação de
bois e vacas) (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2016).
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Figura 13: Mapa Inventário Florestal do Município de São José do
Barreiro/SP
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2004

No município de São José do Barreiro/SP também existem duas
Reservas

Particulares

do

Patrimônio

Natural

(RPPN)

reconhecidas

legalmente: a Pousada Campos da Bocaina e a Fazenda Catadupa. A
motivação para a criação da Reserva Pousada Campos da Bocaina foi a
preservação e proteção do Bioma e de espécies endêmicas. A Fazenda
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Catadupa está voltada principalmente para a pesquisa científica e o
ecoturismo (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2016).

2.4.6.3.

Fauna

É importante destacar e atender o PMGIRS em todos os quesitos da
legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal no que se
refere aos cuidados com a fauna e flora. Isso se atribui nas diversas fases
dos resíduos sólidos: produção, coleta, depósito, translado, tratamento e
acomodação final dos mesmos para que a fauna não seja afetada.
A fauna do município de São José do Barreiro/SP é rica e
diversificada, o que pode ser explicado pela presença de uma grande
variedade de habitats e pelo seu gradiente altitudinal (ICMBio, 2020).
Algumas delas estão ameaçadas de extinção e são constantemente
procuradas por caçadores, como os primatas Sagüi-da-serra-escuro e o
Mono-carvoeiro (ou muriqui-do-sul), a onça-pintada (Panthera onça) e onçaparda ou suçuarana (Pantera capricornensis) este último encontrado
somente nos domínios da Mata Atlântica. A presença de espécies como a
Onça-pintada também enfatiza a importância da proteção das áreas da
mata, tanto dentro como no entorno do Parque (Prefeitura Municipal de São
José do Barreiro/SP, 2016; ICMBio, 2020).
O muriqui, considerado primata da América é encontrado dentro do
Parque. Em áreas mais abertas, como nas bordas da mata, encontra-se o
furão (Galictisvittata), o veado-mateiro (Mazama americana) e o cachorrodo-mato (Cerdocyonthous) (ICMBio, 2020).
Várias espécies de anfíbios foram encontradas pela primeira vez na
Serra da Bocaina. Assim como esses, os répteis foram pouco estudados até
o momento no Parque. No que se refere a ictiofauna das bacias existentes
no interior do Parque da Serra da Bocaina é considerada baixa. Mas é rica
em endemismo, isto é, são espécies que existem somente aqui (ICMBio,
2020).
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Alguns rios do Parque, dentre eles os que cortam o municipio de São
José do Barreto, são habitados por espécies exóticas invasoras (trazidas de
outros locais), a exemplo dos afluentes do rio Mambucaba, que são
ocupados pela truta arco-íris (Oncorhynchusmykiss) (ICMBio, 2020).
Dentre as espécies de invertebrados ameaçadas de extinção,
destaca-se duas espécies de borboletas: Euselasiaebertie aVoltiniasanarita.
Existem 156 espécies de mamíferos concentradas na região da Mata
Atlântica, das quais 40 espécies estão dentro do Parque Nacional da Serra
da Bocaina. Um inventário realizado na Serra da Bocaina, localizada no
município de Areias-SP resultou no registro de 35 espécies de anuros
(sapos, rãs e pererecas) (SERAFIM et. al., 2008).
A Mata Atlântica possui aproximadamente 250 espécies de
mamíferos, mais de mil espécies de aves, e cerca de 20 mil espécies de
plantas

vasculares,

das

quais

8

mil

só

ocorrem

neste

bioma.

Paradoxalmente, a Floresta Atlântica é um ecossistema altamente
devastado e ameaçado, onde é urgente a necessidade de conservação e
restauração (SÃO PAULO, 2009). Existem 156 espécies de mamíferos
concentradas na região da Mata Atlântica, das quais 40 espécies estão
dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina.
Um inventário realizado na Serra da Bocaina, localizada no município
de São José do Barreiro/SP resultou no registro de 35 espécies de anuros
(sapos, rãs e pererecas) (SERAFIM et. al., 2008).
O Cerrado apresenta cerca de mil espécies de borboletas, 500
espécies de abelhas e vespas e 759 espécies de aves que se reproduzem
em sua área de ocorrência (SÃO PAULO, 2009). Ressalta-se que o
município de São José do Barreiro/SP se encontra na faixa de transição
entre a Mata Atlântica e o bioma do Cerrado.
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2.4.6.4.

Caverna em Gnaisse

A Gruta da Chacina é uma cavidade desenvolvida em gnaisse (tipo de
rocha), localizada no município de São José do Barreiro/SP. Situa-se no
domínio do Terreno Paraíba do Sul no contexto da Faixa de Dobramentos
Ribeira. A gruta possui 406,25 m de desenvolvimento e desnível de 57 m, e
trata-se da maior caverna em gnaisse do Brasil e segunda maior em rochas
graníticas. A cavidade apresenta por volta de 400 metros de extensão,
expõe

um

grande

potencial

de

estudos

geoespeleológicos

e

espeleogenéticos (MORITA; SALLUM-FILHO; LENHARE, 2017).

2.4.7.

Hidrologia

2.4.7.1.

Águas superficiais

São José do Barreiro/SP é um dos municípios integrantes da Bacia do
rio Paraíba do Sul. O principal rio do município é o Rio Barreiro, fonte de
água para abastecimento público e ao mesmo tempo, destino do esgoto não
tratado da cidade. No entanto, não existe registro de estudos sobre o nível
de poluição ou conservação do rio. Outro rio de grande relevância para o
município é o rio Formoso, onde também é despejado o esgoto in natura. O
encontro entre o Rio Formoso e o Rio Feio, nasce o Rio Sesmaria (Prefeitura
Municipal de São José do Barreiro/SP, 2016).
Não menos importantes, outros cursos d’água compõem a rede
hídrica do município, sendo alguns deles: Ribeirão Santana, Bonito, Rio do
Veado, Mambucada e Guaripú. A disponibilidade per capita de água
superficial (m3/hab. ano) em 2014 para o município de São José do
Barreiro/SP foi de 64.326,33 m3/hab. (CBH-PS,2015). Quantidade essa
considerada adequada, conforme a Organização das Nações Unidas são
necessários 110 litros/dia por pessoa para atender as necessidades básicas.
Cada m³ (metro cúbico) equivale a 1.000 (mil) litros de água.
As figuras 14 (Microbacia do Córrego Cachoeirinha -1), 15
(Microbacia do Córrego da Usina -2) e 16 (Microbacia do Córrego da
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Liberdade -3) apresentam as microbacias de captação de água para
abastecimento público do município. Percebe-se que os mesmos se
encontram, em sua maior parte, sem cobertura vegetal nas Áreas de
Preservação Permanente, o que influencia e impacta diretamente na
qualidade da água. Porém, uma das desvantagens em construir um aterro
sanitário em uma dessas microbacias é que podem “poluir os corpos d’água,
o solo e o ar” do local (BENDA, 2008, p. 10).
As microbacias que servem de fonte para captação de água para
abastecimento público e devem ter uma gestão diferenciada das demais
áreas do município. Nesse caso, obras como um aterro sanitário ficam
descartadas.
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Figura 14: Microbacia do Córrego Cachoeirinha (1), fonte de captação
de água para abastecimento público de São José do Barreiro/SP
Fonte: CRHi,2015, a partir de IF (2007); OIKOS (2015) e Raega (2015)
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Figura 15: Microbacia do Córrego da Usina (2), fonte de captação de
água para abastecimento público de São José do Barreiro/SP
Fonte: CRHi,2015, a partir de IF (2007); OIKOS (2015) e Raega (2015)
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Figura 16: Microbacia do Córrego da Liberdade (3), fonte de captação
de água para abastecimento público de São José do Barreiro/SP
Fonte: CRHi,2015, a partir de IF (2007); OIKOS (2015) e Raega (2015)
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A presença de substâncias que são tóxicas às células, como metais
pesados (principalmente alumínio e ferro), inseticidas e herbicidas, também
são danosas ao ecossistema. Seu efeito principal é a perda de diversidade
biológica no rio. Outros impactos também são decorrentes da criação das
usinas. A barragem do Funil é um dos pontos críticos, pois houve a
diminuição drástica ou mesmo o desaparecimento de peixes próximos ao
barramento (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2016).
Outra importante característica é a presença de diversas cachoeiras
no município de São José do Barreiro/SP, em decorrência do relevo ser
acidentado. De acordo com a figura 17, observa-se algumas delas, sendo a
cachoeira das Posses (1), cachoeira do Inácio (2), cachoeira Santo Izidro (3)
e cachoeira dos Veados (4).

Figura 17: Cachoeiras no Município de São José do Barreiro/SP
Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2020
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No ano de 2014, a área inundada pelo reservatório hidrelétrico no
município foi de 2,15 km² (CBH-OS, 2015). Ressalta-se que, de maneira
geral, a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Interestadual -02
(UGRHI-02) tem mantido seus indicadores em condições relativamente
confortáveis, entretanto, dada a sua vocação, é preciso cautela na gestão,
pois a bacia do rio Paraíba do Sul possui importantes mananciais que
atendem a três Estados (CBH-PS, 2019). Contexto este no qual insere-se o
município de São José do Barreiro/SP.
A

bacia

hidrográfica

é

a unidade básica

físico-territorial

de

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, ou seja, quando essa
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos é interestadual, significa
que

pertence

a

dois

estados

e

ambos

devem

fazer

o

gerenciamento/planejamento dessa bacia.

2.4.7.2.

Águas subterrâneas

De maneira geral, a água subterrânea distribui-se nos diferentes
aquíferos presentes no Estado de São Paulo, distintos por suas
características hidrogeológica como, por exemplo, tipo de rocha e forma de
circulação da água, as quais se refletem na sua produtividade.
Aquíferos são rochas que armazenam água, de acordo com as
características de cada uma, podendo ser fissural ou fraturado (a água fica
nas fraturas que são pequenos espaços existentes nas rochas), sedimentar
(a água fica armazenada entre os poros da rocha) e o cárstico (a água fica
armazenada em bolsões que se formam entre as rochas, espaços vazios,
ocos). O Estado de São Paulo possui aquíferos de dois grandes grupos: os
Aquíferos Sedimentares e os Fraturados (IRITANI; EZAKI, 2012).
No Estado de São Paulo, destacam-se, pela capacidade de produção
de água subterrânea, os Aquíferos Guarani, Bauru, Taubaté, São Paulo e
Tubarão

(IRITANI;

representem

PMGIRS

EZAKI,

unidades de

2012).

Embora

dimensão

os

aquíferos

regional, não

geralmente

necessariamente
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apresentam características geológicas e hidrológicas homogêneas por toda
a sua extensão. Por isso a necessidade de apresentar os aquíferos do
Estado. O grupo dos aquíferos fraturados reúne aqueles formados por
rochas ígneas e metamórficas. As rochas ígneas formaram-se pelo
resfriamento do magma, sendo o granito a mais comum. Destacam-se o
Aquífero Serra Geral e o Aquífero Cristalino (IRITANI; EZAKI, 2012).
A figura 18 apresenta a espacialização geográfica dos Sistemas
Aquíferos para o estado de São Paulo. Observa-se a leste, onde localiza-se
o município de São José do Barreiro/SP, dentro do círculo em laranja as
predominâncias são dos Sistemas Aquíferos Fraturados, na cor verde
escuro. Onde o potencial médio explotável (vazão média) é de 3 a 23 m³/h.
Isto significa que é produzido em cada poço, nesse sistema aquífero, uma
média de 3 a 23 m³ de água por hora. São quantidades boas de águas
disponíveis para os usos no município.
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Figura 18: Sistemas Aquíferos para o estado de São Paulo, com
destaque para São José do Barreiro/SP
Fonte: A partir de DAEE/IG/IPT/CPRM 2005 em IRITANI; EZAKI, 2012

A disponibilidade per capita de água subterrânea (m 3/hab. ano) em
2014 para o município de São José do Barreiro/SP foi de 4.663,63 m3/hab.
(CBH-PS, 2015). Quer dizer que é muita água de qualidade para ser
utilizada nos usos múltiplos no território municipal. Porém, há fragilidades no
que se refere ao uso e ocupação do solo no município para garantir essa
qualidade da água subterrânea. A construção e execução de obras como,
por exemplo, aterro sanitário e estação de tratamento de esgoto podem
causar

vazamento

de

poluentes,

que

se

infiltrarão

no

solo

e,

consequentemente, contaminando as águas do sistema aquífero.
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2.5. Organização territorial e político-administrativa
O município de São José do Barreiro/SP teve início da sua
organização administrativa em 9 de março de 1859 quando a Vila foi criada
pela Lei Provincial nº 6. Desmembrada do Município de Areias/SP ou do
Município de Queluz/SP. Passando a Cidade através da Lei Provincial nº 35,
de 10 de março de 1885. Em divisão administrativa referente ao ano de
1911, o Município de São José do Barreiro/SP se compõe de 1 único
Distrito, São José do Barreiro/SP, criado por Lei Provincial nº 17, de 4 de
março de 1842.
Na divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Município de
São José do Barreiro/SP permanece com um Distrito, São José do
Barreiro/SP. Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de1936 e
31 de dezembro de 1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-Lei
Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Município de São José do
Barreiro/SP compreende o único termo judiciário da comarca de São José
do Barreiro e figura igualmente com 1 só Distrito, São José do Barreiro. Pelo
Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, a comarca, o termo,
Município e o Distrito de São José do Barreiro passaram a denominar-se
simplesmente Barreiro. Voltou à denominação de São José do Barreiro pela
Lei nº 2456, de 30 de dezembro de 1953, que fixou o quadro territorial para o
quadriênio 1954-1958 onde figura com um único Distrito, São José do
Barreiro, comarca de São José do Barreiro. Assim permanecendo em
divisão territorial datada de 1 de dezembro de 1960 (Prefeitura Municipal de
São José do Barreiro/SP, 2020).
Atualmente, o município conta com uma área total de 57.100,00
hectares, sendo 99% de área rural (cerca de 57.050,00 hectares) e menos
de 1% de área urbana (cerca de 50,00 hectares) (Plano Diretor, 2016).
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2.5.1.

Distritos
O município de São José do Barreiro/SP é constituído pelo distrito

Sede e pela área rural.
2.5.2.

Poderes
O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos

Secretários Municipais. Atualmente a Administração Municipal encontra-se
organizada conforme apresentado a seguir:


Gabinete do Prefeito;



Secretaria de administração;



Secretaria de desenvolvimento social;



Secretaria de educação;



Secretaria de planejamento, obras e serviços; e



Secretaria da saúde.
O Poder legislativo é exercido pela câmara de vereadores, que é

composta por 9 vereadores, sendo que a Mesa Diretora é composta pelo
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

2.5.3.

Características urbanas
A divisão territorial do município auxilia na etapa de planejamento dos

sistemas de coleta e transporte dos resíduos, bem como, da limpeza urbana,
pois facilita a setorização do município. Assim, percebe-se a necessidade de
maior disponibilidade para os serviços de coleta e transporte, melhores
roteiros, zonas de maior geração, entre outros.
No município de São José do Barreiro/SP, o serviço de abastecimento
de água é realizado pela Prefeitura Municipal, com equipe e instalações
próprias. Ressalta-se que consta o atendimento de 100% da população da
área urbana, o que corresponde a 70% da população do município. Os
moradores residentes na área rural do município captam água de poços
individuais (Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP, 2020).
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O terminal aeroportuário mais próximo do município de São José do
Barreiro/SP é o Aeroclube de Resende, que dista aproximadamente 76 km
da cidade (Plano Diretor, 2016).
A principal forma de comunicação via sinal móvel, de acordo com a
Anatel, são através das operadoras Vivo, Claro, Oi e Tim. Essas operadoras
oferecem conexões 2G, 3G e 4G, mas não cobrem 100% da área do
município.
Os principais meios de comunicação, no município, estão ligados as
redes de TV aberta do Brasil e uma rádio local, a Rádio Mega 87,9 FM. Além
dos veículos de comunicação destacados, o município conta com acesso a
jornais e revistas de circulação regional e uma agência do correio.

2.5.4.

Dispositivos legais de zoneamento urbano, dispositivos de uso
e ocupação do solo
O município de São José do Barreiro/SP não possui Plano Diretor e

nem Lei de Uso e Ocupação do Solo. Assim, não apresenta um zoneamento
urbano dividido em áreas, apenas o Distrito Sede.
Delimitar geograficamente as áreas do município, geralmente, de uso
residencial, industrial e comercial, facilita os gestores no planejamento e
execução das atividades a serem desenvolvidas no município como, por
exemplo, a gestão dos resíduos sólidos. O conhecimento das características
das áreas facilita todo o processo de elaboração e, posterior, implementação
do PMGIRS.

2.5.5.

Demografia
Para obtenção dos dados populacionais do município de São José do

Barreiro/SP, foi consultado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, o qual apresenta uma estimativa 4.147 habitantes no ano de 2019. Os
valores da série histórica são apresentados no quadro 4.

PMGIRS

59

Quadro 4: Evolução da população do município de São José do
Barreiro/SP
Ano
Habitantes Homens Mulheres Pop. Urbana Pop. Rural
1991
3.933
2.054
1.879
2.099
1.834
2000
4.143
2.158
1.985
2.471
1.672
2010
4.077
2.047
2.030
2.869
1.208
2019*
4.147
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020
* Estimativa

O município de São José do Barreiro/SP apresenta uma densidade
demográfica de 7,14 hab/km², valores referentes ao censo de 2010. No ano
de 2010, 70,37% dos munícipes residiam na área urbana. A distribuição
populacional apresenta 50,21% correspondendo ao sexo masculino e
49,79% correspondendo ao sexo feminino (Atlas Brasil, 2020).
No contexto da população, outro fator relevante é a População
Economicamente Ativa - PEA, que se caracteriza por abranger indivíduos,
maiores de 18 anos de idade, aptos ao trabalho (todos os indivíduos
empregados e desempregados de um local). O município no ano de 2010
apresentava 69,26% dos habitantes nessa faixa. Desses, 66,04% estavam
empregados, ao passo que em 2000 esse percentual era de 61,55% (Atlas
Brasil, 2020).
Estes dados devem ser analisados pois a geração de resíduos pode
apresentar variações de acordo com a renda disponível da população, bem
como atrelado ao índice de desenvolvimento humano, implicando desde o
consumismo indiscriminado até a consciência ambiental e redução e/ou
reaproveitamento e separação adequada dos resíduos para a reciclagem.

2.6. Macroinformações socioeconômicas
Nos últimos anos, programas de distribuição de renda do governo
federal têm fomentado alterações significativas nos rendimentos per capita
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dos consumidores. Diante dessa realidade, surge a preocupação em garantir
o atendimento das futuras demandas, como o aumento da geração de
resíduos sólidos e, consequentemente, a prestação de um serviço de
manejo de resíduos de sólidos com qualidade para a população.
A nova distribuição socioeconômica no município representou
elevações da demanda por diversos produtos que passaram a ser
consumidos em diferentes escalas, favorecendo a geração dos resíduos. O
levantamento do perfil socioeconômico tem por meta analisar

as

características da sociedade e da economia do município de São José do
Barreiro/SP e suas influências na composição e geração de RSU no
município.
Nesse contexto, verifica-se que um dos principais problemas na
atualidade correlatos a saúde, saneamento e gestão ambiental, estão a
geração e gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

2.6.1.

Educação
A falta de conhecimento dos impactos negativos causados pela má

destinação do resíduo pode causar interferências no meio ambiente, bem
como para a saúde.
Uma das formas de mudar o problema relacionado aos resíduos
sólidos é inserir a educação ambiental nas escolas. O tema vem ganhando
espaço no ambiente escolar, porém ainda não é o suficiente para mudar a
realidade vivida pela maioria dos municípios, como a falta de conhecimento
da importância da separação dos resíduos. A educação ambiental é parte
integrante do PMGIRS, podendo ser realizada através da rede de ensino
disponível no município.
No âmbito da educação, o município conta com uma creche e duas
pré-escolas municipais, que recebem crianças de 0 a 4 anos, quatro escolas
de ensino fundamental, que atendem crianças entre 5 e 14 anos, ambas sob
responsabilidade municipal. Conta ainda com uma escola estadual, que
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atende alunos de ensino médio, entre 15 e 18 anos (IBGE, 2018). Segundo
a Fundação SEADE, o total de docentes em 2012 era 72, sendo 8 para o
ensino pré-escolar, 49 para o ensino fundamental e 15 para o ensino médio
(Plano Diretor, 2016). O quadro 5 apresenta o número de alunos
matriculados no município.
Além disso, o município conta com um Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS), que oferece atendimento psicológico, assistência
social e cursos diversos de capacitação para a população.

Quadro 5: Número de alunos matriculados no município de São José
do Barreiro/SP
Fase escolar/ ano

2005 2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ensino infantil

158

200

98

159

141

161

146

154

177

151

164

155

Ensino fundamental

746

731

792

740

704

670

637

587

565

591

584

553

217

132

138

154

156

216

225

204

146

164

154

Ensino médio

159

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de
97,24%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos
frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 89,36%; a
proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de
62,19%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio
completo é de 26,83% (Atlas Brasil, 2020).
Percebe-se que com a evolução da idade a porcentagem de jovens
frequentando a escola se reduz. Além disso, 26,83% dos jovens até 20 anos
possuem o ensino médio completo (Atlas Brasil, 2020).
Dessa forma, percebe-se que a educação ambiental de forma
contínua no espaço escolar desde os primeiros anos abrangerá um maior
número de alunos, se comparado com as séries finais e, assim, poderá
proporcionar que os temas relacionados ao meio ambiente, incluindo a
temática resíduos sólidos, chegue a um maior número de pessoas.
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2.6.2.

Trabalho e renda
Como observado na evolução demográfica do município de São José

do Barreiro/SP, os munícipes optaram por sair da área rural e procurar
melhores condições de vida na área urbana. Com a migração da população
da área rural para área urbana do município ocasionou a necessidade de
criação de escolas, mercados, hospitais, entre outros serviços essenciais,
para garantir as necessidades dos munícipes. Consequentemente, com o
aumento do centro urbano e com a busca de trabalho e melhores rendas, os
serviços públicos passaram a ser essenciais para manter a organização do
espaço, entre eles o manejo dos resíduos sólidos urbanos.
O número de pessoas economicamente ativa tem influência sobre a
geração de resíduos, pois com uma renda alta, os índices de consumo
aumentam, gerando maior quantidade de resíduos.
No município de São José do Barreiro/SP a taxa de atividade
(porcentagem de habitantes economicamente ativos comparada ao total de
habitantes) cresceu entre 2000 e 2010, passando de 61,53% da população
para 66,04% (Atlas Brasil, 2020). Já a taxa de desocupação (quem não
estava trabalhando) reduziu de 11,68% em 2000 para 6,27% em 2010 (Atlas
Brasil, 2020).
As atividades que empregam mão de obra no município de São José
do Barreiro/SP são indústria de transformação, setor de construção, setores
de utilidade pública, comércio, prestação de serviços, turismo e setor
agropecuário (Atlas Brasil, 2020). A renda per capita média de São José do
Barreiro/SP cresceu 70,85% nas últimas duas décadas, passando de R$
296,26, em 1991, para R$ 491,73, em 2000, e para R$ 506,16, em 2010
(Atlas Brasil, 2020).
Os valores apresentados acima demonstram que a renda da
população vem aumentando nos últimos anos, e com um poder de aquisição
maior a população tende a adquirir mais bens de consumo, e
consequentemente aumento da quantidade de resíduos sólidos. Dessa
maneira, os gestores públicos do município de São José do Barreiro/SP têm
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o compromisso de investir em infraestrutura e na qualidade dos serviços
prestados, principalmente os serviços relacionados ao saneamento básico,
entre eles, o manejo dos resíduos sólidos.

2.6.3.

Saúde e indicadores epidemiológicos
A delimitação dos estabelecimentos de saúde e das condições da

saúde da população atuam como indicativo do volume de resíduos de
serviços de saúde – RSS gerados no município. À medida que a população
é mais saudável os RSS são gerados em menor quantidade.
Além disso, os dados referentes ao número de doenças, bem como o
número de mortes podem ter relações com a má gestão dos resíduos
gerados no município. O acúmulo desse material em locais inapropriados
pode propiciar a propagação de vetores e doenças, principalmente para os
resíduos dos serviços de saúde, estes se não forem manuseados
corretamente podem ocasionar contaminações durante o manuseio do
mesmo.
O município possui duas unidades de Pronto Socorro da Família
(PSF). Os PSFs oferecem atendimento 24 horas para emergências,
contando com cinco médicos concursados que se revezam em plantões.
Além disso, o município possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que
realiza atendimentos básicos em pediatria, ginecologia, clínica geral,
enfermagem e odontologia, além de exames de raios-X, ultrassom e
eletrocardiograma e conta com 6 leitos, um incubadora e um berço
aquecido.

2.6.3.1.

Taxa de natalidade

A taxa bruta de natalidade representa o número de nascidos vivos,
por mil habitantes, na população residente. O quadro 6 apresenta esse valor
dos últimos anos.
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Quadro 6: Taxa de natalidade do município de São José do Barreiro/SP
Ano
Número de nascidos vivos
2000

50

2002

76

2004

67

2006

70

2008

59

2010

53

2012

46

2014

40

2015

19

Fonte: Sistema de Saúde SP, 2020

A taxa de natalidade demonstra o crescimento da população em um
determinado local. Esse dado, juntamente com a taxa de mortalidade, auxilia
no acompanhamento da taxa de crescimento da população do município,
onde é possível estimar com mais precisão o volume de resíduos gerados e
realizar um planejamento a longo prazo.

2.6.3.2.

Taxa de mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de um
ano de idade, por mil nascidos vivos. Não há um estudo especifico sobre as
causas das mortes, mas um fator de relevância são as doenças causadas
por vetores, decorrentes de disposição inadequada dos resíduos sólidos. Ao
longo dos anos percebe-se uma redução no número de óbitos. Em 1991 se
tinha média de 33,3 óbitos para cada mil nascidos vivos, em 2000 passou
para 20,0 óbitos por mil nascidos vivos e, em 2010, para 16,7 óbitos por mil
nascidos vivos, quadro 7 (Atlas Brasil, 2020).
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Quadro 7: Taxa de mortalidade infantil do município de São José do
Barreiro/SP (%)
Ano
Taxa de mortalidade
1991
33,30
2000
20,00
2010
16,70
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020

2.6.3.3.

Esperança de vida ao nascer

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a
dimensão longevidade, do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 2,0 anos na
última década, passando de 71,8 anos, em 2000, para 73,8 anos, em 2010,
porém ainda está com valor abaixo do estado de São Paulo e do Brasil. Em
1991, era de 63,9 anos (Atlas Brasil, 2020). O quadro 8 apresenta os dados,
comparando-os com o estado e com o Brasil.

Quadro 8: Comparação da esperança de vida (em anos)
São José do
Ano
São Paulo
Barreiro/SP
1991
63,9
65,1
2000
70,1
67,0
2010
73,2
73,5

Brasil
64,7
68,6
73,9

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020

A esperança de vida ao nascer, no município de São José do
Barreiro/SP, vem aumentando nos últimos anos, isso se deve a prestação de
serviços com maior qualidade como, por exemplo, aos serviços de saúde e
de saneamento básico. Neste contexto, o manejo correto dos resíduos
sólidos pode evitar a propagação de doenças junto à população, bem como
evita a contaminação de solos, água, e outros fatores presentes no meio
ambiente.

PMGIRS

66

2.6.3.4.

Morbidade

O manejo adequado dos resíduos sólidos evita inúmeros problemas
de saúde pública, pois evita a contaminação do meio ambiente, proliferação
de vetores, etc. No município, entre 2001 e 2016, houve 117 casos de
doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais nenhum caso
confirmado de malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 3 casos
confirmados de leishmaniose, 114 notificações de dengue (Portal ODS,
2020).
Em uma situação ideal, os óbitos ocorreriam apenas por mortes
naturais, em idades avançadas; porém, no contexto das transições
epidemiológica, demográfica e nutricional, bem como na globalização dos
padrões de consumo, de alimentação e hábitos de vida, as doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) são um dos principais problemas de saúde em
todo mundo e que impactam diretamente da taxa de mortalidade (Portal
ODS, 2020).
O manejo adequado dos resíduos sólidos evita inúmeros problemas
de saúde pública, pois evita a contaminação do meio ambiente, proliferação
de vetores, etc. Doenças que são transmitidas por insetos, chamados
vetores,

como

espécies

que

transmitem

malária,

febre

amarela,

leishmaniose, dengue, dentre outras doenças.
O quadro 9 apresenta o número de óbitos entre 2006 e 2017 no
município de São José do Barreiro/SP, segmentado por sexo e Idade.

Quadro 9: Número de óbitos no município de São José do Barreiro/SP
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sexo/óbitos
Masculino

14

18

15

19

18

12

21

17

20

18

14

Grupo de idade
Menos de 1 ano

1

2

1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
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Sexo/óbitos

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20 a 29 anos
30 a 39 anos

1
1

40 a 49 anos

2

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1 3

2
2

5

3

3

5

1

4

2

3

4

3

1

3

1

1

3

60 a 69 anos

6

2

2

6

2

80 anos ou mais

1

2

50 a 59 anos
70 a 79 anos

1

1

1
2

6

2

1

3

5

5

8

6

3

2

5

3

4

7

5

3

5

2

3

4

5

8

9

14

17

10

12

9

13

17

10

11

Idade ignorada
Feminino
Grupo de idade
Menos de 1 ano

1

1

1

1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos

1

20 a 29 anos

1

30 a 39 anos

1

1

1

40 a 49 anos

2

50 a 59 anos

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

60 a 69 anos

3

1

1

5

2

1

1

70 a 79 anos

2

6

5

3

3

3

4

3

3

1

80 anos ou mais

2

1

6

8

4

4

3

3

11

7

3
2
5

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017

O quadro 10 apresenta a causas dos óbitos, bem como o número
óbitos em uma série histórica de 2006 a 2017.

Quadro 10: Número de óbitos no município de São José do Barreiro/SP
conforme sua causa
Número de óbitos, conforme a causa

2
0
0
6

2
0
0
7

Algumas doenças infecciosas e parasitárias
1 1
Neoplasmas (tumores)
2 3
Doenças do sangue e dos órgãos
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 1
Transtornos mentais e comportamentais
1
Doenças do sistema nervoso
2
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2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

1 1 1
1
4 6 1 4 6 6 3
1 1
1 4 3 2 1
2
1
1
1 1
1

2
0
1
6

2
0
1
7

2
3 3
1

3
1
3
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Número de óbitos, conforme a causa

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

1
4 1 8
2 4 5
1 1
1

1
4
1
1

1
1
2 4 4 7 0 6 3
1 8 5 3 6 4 3
1 4
3 1 3

Doenças do ouvido e da apófise mastoide
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças da pele e do tecido subcutâneo
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo
Doenças do aparelho geniturinário
Gravidez, parto e puerpério
Algumas afecções originadas no período
perinatal
Malformações congênitas, deformidades
e anomalias cromossômicas
Sintomas, sinais e achados anormais em
exames clínicos e de laboratório, não
classificados em outra parte
Lesões, envenenamentos e algumas outras
consequências de causas externas
Causas externas de morbidade e mortalidade
Fatores que influenciam o estado de saúde e o
contato com serviços de saúde

2

1

3 2 1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1
6 1 1 5 1 2 1 7 8 5 4
1 1
2 1 3 2 4 1 2 2

3 4

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020

A identificação das doenças causadoras de morbidades, bem como a
faixa etária, auxilia a identificar ações voltadas para o manejo adequado dos
resíduos sólidos para minimizar os impactos de possível manejo
inadequado.

2.6.4. Economia
No município de São José do Barreiro/SP há atividades econômicas
voltadas para a agropecuária, tais dados são de grande relevância para
conhecimento da geração de resíduos agrossilvopastoris. Da mesma forma,
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indústria, comércio e serviços são de grande relevância, pois o porte da
empresa classifica a mesma conforme o porte gerador, além das atividades
licenciáveis, que agregam ao processo o potencial poluidor degradador do
empreendimento.
Contudo, a importância histórica de São Jose do Barreiro/SP para a
região e para o Brasil faz com que o município tenha grande relevância e
potencial turístico, além disso, parte do município está inserido no Parque
Nacional da Serra da Bocaina, possibilitando a exploração de turismo rural e
de aventura. Em função disso, inclusive, o município foi promovido a
Estância Turística.
Em 2010, a população com idade superior a 18 anos no município de
São José do Barreiro/SP estava distribuída nas seguintes atividades:
29,59% trabalhavam no setor agropecuário, 4,25% na indústria de
transformação, 9,65% no setor de construção, 0,41% nos setores de
utilidade pública, 9,33% no comércio e 43,10% no setor de serviços (Atlas
Brasil, 2020).
A crescente taxa de produção e consumo de produtos associa-se ao
aumento da geração de resíduos, os quais são responsáveis por grande
parte dos impactos ambientais causados pelas ações humanas. A figura 19
apresenta a evolução do valor bruto por ramo de atividade entre os anos de
1999 a 2015 (IBGE, 2015).
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Valor bruto por atividade por ano
R$25.000.000

R$20.000.000

R$15.000.000

R$10.000.000

R$5.000.000

R$0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SERVIÇOS

INDÚSTRIA

IMPOSTOS

AGROPECUÁRIA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Figura 19: Valor bruto por atividade por ano
Fonte: IBGE, 2015

Neste gráfico é possível perceber que o setor agropecuário, a
administração pública e a prestação de serviços são as que mais
movimentam recursos no município, e consequentemente podem gerar
maiores quantidades de resíduos oriundos de suas atividades.
O conhecimento das características das indústrias, comércios e
outros setores das atividades desenvolvidas em São José do Barreiro/SP
facilita conhecer o tipo de resíduo gerado, quantidades, meios de
acondicionamento, rotas de coleta e destinação destes resíduos. A seguir
são apresentados alguns dados das principais atividades econômicas do
município de São José do Barreiro/SP.

2.6.4.1.

Agricultura

Na agricultura o destaque e dá para a produção de milho, com maior
área cultivada (90 ha) e para a cana-de-açúcar, com maior produção (2.640
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ton). Tais dados são relevantes para o conhecimento e quantificação dos
resíduos agrossilvopastoris. O quadro 11 apresenta a produção agrícola de
São José do Barreiro/SP.

Quadro 11: Produção agrícola do município de São José do Barreiro/SP
Produtos
Área colhida (ha)
Produção (ton)
Banana
26
450
Goiaba
2
44
Cana-de-açúcar
44
2.640
Feijão
8
12
Milho
90
400
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018

Como nos demais municípios da região, a agricultura é uma das
atividades econômicas desenvolvidas no município de São José do
Barreiro/SP. Vários são os tipos de resíduos gerados nesse setor como, por
exemplo, as embalagens de adubos e de agrotóxicos (defensivos agrícolas).
As embalagens de agrotóxicos se não destinadas adequadamente se
tornam um passivo ambiental. Dessa forma, com a elaboração e
implementação do PMGIRS, o município deverá adequar o sistema de
logística reversa, para viabilizar o retorno destas embalagens aos
fabricantes.

2.4.1.1

Pecuária

A pecuária também está presente na economia do município, com
destaque para a criação de gado leiteiro e de corte totalizando mais de
12.000 cabeças, tendo a agricultura como segundo plano. Da mesma forma,
os dados são relevantes para o conhecimento e quantificação dos resíduos
agrossilvopastoris. O quadro 12 demonstra o efetivo dos rebanhos.
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Quadro 12: Efetivo do rebanho do município de São José do
Barreiro/SP
Efetivo
Número total
Tilápia
2.500 Kg
Truta
1.100 Kg
Bovinos
12.700 cabeças
Bubalinos
270 cabeças
Caprinos
70 cabeças
Equinos
650 cabeças
Galináceos
2.150 cabeças
Ovinos
140 cabeças
Suínos
310 cabeças
Mel de Abelha
5.500 Kg
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018

A geração de resíduos deste setor está relacionada, principalmente, a
produção de dejetos e a geração de embalagens (frascos) de medicamentos
utilizados para tratamento dos animais.
Conforme informações obtidas da Prefeitura Municipal, os dejetos
suínos são utilizados como adubo na agricultura. As embalagens (frascos)
de medicamentos utilizados no tratamento, controle e prevenção de
doenças, se não destinados adequadamente ocasionam a contaminação do
solo. Dessa forma, quanto as embalagens de medicamentos, é necessário
que o município promova a implementação da logística reserva.

2.6.4.2.

Silvicultura

O município de São José do Barreiro/SP possui, na silvicultura,
apenas a produção de Eucalipto, com uma área utilizada de 55 ha (IBGE,
2018).
A geração de resíduos nesta atividade está relacionada com os restos
de galhos e troncos. Conforme dados levantados junto a Prefeitura Municipal
os restos de galhos e troncos permanecem no local e servem como proteção
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para o solo e com o tempo acabam decompondo, gerando matéria orgânica
para o solo.

2.6.4.3.

Indústria, comércio e serviços

Para os setores de indústria, comércio e serviços há no município o
registro de 672 unidades atuantes, conforme o registro no da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, conforme apresentadas no
quadro 13 (Econodata, 2020). A média salarial do município de São José do
Barreiro/SP era de 2,0 salários mínimos, conforme dados do IBGE (2017).

Quadro 13: Empresas presentes no município de São José do
Barreiro/SP
Segmento Empresarial
Quantidade
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
267
aquicultura
Indústrias extrativas
2
Indústrias de transformação
16
Eletricidade e gás
1
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
1
descontaminação
Construção
29
Comércio; reparação de veículos automotores e
140
motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
21
Alojamento e alimentação
65
Informação e comunicação
2
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
2
Atividades profissionais, científicas e técnicas
6
Atividades administrativas e serviços complementares
38
Administração pública, defesa e seguridade social
4
Educação
13
Saúde humana e serviços sociais
4
Artes, cultura, esporte e recreação
8
Outras atividades de serviços
51
Serviços domésticos
2
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Fonte: Econodata, 2020

Estes setores da economia são responsáveis pela destinação final
dos resíduos sólidos gerados por sua atividade, principalmente os resíduos
de origem industrial, classificados como perigosos, conforme determina a Lei
12.305/2010:
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas
alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como
não perigosos, por sua natureza, composição ou
volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama;
IV - os responsáveis pelos terminais e outras
instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13
e, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber,
do SNVS, as empresas de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris,
se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do
SNVS ou do Suasa.

2.7. Disponibilidade de recursos
Para análise da disponibilidade de recursos, que, a critério do
município, serão ou não aplicados em ações voltadas ao correto manejo dos
resíduos sólidos, deve ser realizado estudo das finanças públicas
municipais.
Este ramo das ciências econômicas se dedica ao estudo da
circulação do dinheiro e visa analisar a obtenção, a gestão e a administração
de recursos da esfera pública. As finanças públicas são compostas pelas
políticas que instrumentam os gastos públicos e as receitas, quadro 14.
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Quadro 14: Receitas e despesas do município de São José do
Barreiro/SP
Finanças
Públicas – São
José do
Barreiro/SP
Receitas
Municipais
Variação anual
Despesas
municipais
Variação anual
Superávit/Déficit
primário anual
ICMS Ecológico Repasse
Fundo de
Participação dos
municípios
(FPM)
Investimentos
Amortização da
divida

2019

2018

2017

2016

20.718.329,36

Variação
média

R$
23.363.255,09

25.852.800,24

18.746.893,20

-9,63%

37,90%

-9,52%

20.803.287,33

18.883.961,12

15.669.819,42

10,16%

20,51%

-18,01%

R$2.559.967,76

R$6.968.839,12

R$3.077.073,78

R$1.607.440,85

0,00

0,00

0,00

0,00

7.392.561,37

6.810.159,87

6.396.092,92

6.605.699,72

685.951,01

2.201.977,84

539.415,93

2.720.611,75

246.712,47

552.166,84

779.433,92

546.934,94

19.110.888,51

6,25%

4,22%

6.801.128,47

1.536.989,13
531.312,04

Fonte: TCE-SP; Portal da Transparência; Tesouro, 2020

As receitas municipais de São José do Barreiro/SP, entre os anos de
2016 e 2019, tiveram um crescimento médio de 6,25%. Já as despesas
municipais para o mesmo período tiveram um crescimento médio de 4,22%.
O maior crescimento das receitas municipais para o período abordado foi do
ano de 2018, o que representou um aumento de 37,9% sobre o ano anterior.
Da mesma forma, as despesas municipais tiveram o maior aumento no ano
de 2018 com uma variação de 20,51% sobre o ano anterior (TCE-SP, 2020).
Desta forma observa-se que as contas públicas municipais de São
José do Barreiro/SP apresentaram superávit primário em todos os períodos
apurados, sendo que para o ano de 2016 o superávit anual foi de R$
1.607.440,85, para o ano de 2017 foi de R$ 3.077.073,78, no ano de 2018
foi R$ 6.968.839,12 e por último no ano de 2019 o valor foi de R$
2.559.967,76. A média de superávit para o período apurado é de R$
3.553.330,38 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2020).
O repasse, para São José do Barreiro/SP, do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) foi, no ano de 2016 no valor de R$ 6.605.699,72, para
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o ano de 2017 foi de R$ 6.639.092,92, no ano de 2018 foi R$ 6.810.159,87 e
no ano de 2019 o valor foi de R$ 7.392.561,37. A média de repasse do FPM
para o período apurado é de R$ 6.801.128,47. Não houve repasse, no
período, referente a ICMS Ecológico (TESOURO, 2020).
O controle sobre as contas do município de São José do Barreiro/SP
demonstra que as despesas têm crescido a uma taxa inferior às receitas. Os
gastos com investimentos durante o período analisado foram de R$
1.536.989,13. Os gastos com amortização da dívida pública totalizaram R$
2.125.248,17, tendo como média anual dos dispêndios com estes gastos o
valor de R$ 531.312,04 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2020).

2.8. Indicadores sanitários, ambientais e socioeconômicos
A construção de indicadores de sustentabilidade especificamente para
a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é importante por proporcionar
orientação essencial para a tomada de decisões. Esses indicadores podem
traduzir informações estratégicas para a gestão de RSU e identificar
aspectos da relação da sociedade com o meio ambiente.
No município de São José do Barreiro/SP, o serviço de abastecimento
de água é realizado pela Prefeitura Municipal, com equipe e instalações
próprias. Ressalta-se que consta o atendimento de 100% da população da
área urbana, o que corresponde a 70% da população do município (SNIS,
2018). Os moradores residentes na área rural do município captam água de
poços individuais. Da mesma forma, 100% da área urbana possui rede
coletora de esgoto sanitário.
Quanto a coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
gerados no município, tais serviços são realizados pelo próprio município, ao
passo que a disposição final, é realizada em aterro sanitário terceirizado,
localizado no município de Cachoeira Paulista/SP, o qual encontra-se
devidamente licenciado. No ano de 2018 foram enviadas 674 toneladas de
resíduos sólidos urbanos para o aterro sanitário (SNIS, 2018).

PMGIRS

77

Em 2010, 99,68% dos moradores urbanos tinham energia elétrica
distribuída pela companhia responsável (Portal ODS, 2020).
Quanto ao IDH, nos resultados extraídos do censo de 2010, o
município aparece com 0,684 – mostrando um médio desenvolvimento
humano, a mensuração para este indicador utiliza como parâmetro fatores
como: educação, saúde e renda, tendo como nota entre 0 e 1 (quanto mais
próximo do 1 melhor a qualidade de vida), ao passo que o estado de São
Paulo ficou com 0,783 e no Brasil era de 0,699. O quadro 15 apresenta a
evolução do IDH de São José do Barreiro/SP.
A geração de resíduos sólidos mensurados está fortemente
relacionada com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais
especificamente com a sua riqueza e com o seu Produto Interno Bruto (PIB).
Com maior poder aquisitivo, a população tende a adquirir mais produtos e,
consequentemente, a geração de resíduos aumenta, sendo necessários
investimentos nos serviços básicos de saneamento, entre eles, o manejo de
resíduos sólidos.

Quadro 15: Evolução do Índice de Desenvolvimento
município de São José do Barreiro/SP
Ano
1991
2000
2010

Humano (IDH) do
IDH-M
0,405
0,614
0,684

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020
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