
 
 

 

 

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
PROGRAMA DE MESTRADO EM ANÁLISE GEOAMBIENTAL 

 
 

Fábio Codo 

 

 

 

 

 

Índice de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) aplicado às 
microbacias hidrográficasPopuca-Botinhas e 

Pedrinhas,Guarulhos -SP 
 

 

Orientador: Profa. Dra. PatriciaBulbovas 

Co Orientador: Prof. Dr. AndersonTarginoda Silva Ferreira. 

 

 

 

Guarulhos 

2019 

  



 
 

 

Fábio Codo 

 

 

 

 

 

Índice de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) aplicado às 
microbacias hidrográficas Popuca-Botinhas e Pedrinhas, 

Guarulhos -SP 
 

 

 

 
 
Dissertação apresentada à UNG Universidade 
como parte das exigências do programa de Pós-
Graduação Strictu-Senso Análise Geoambiental, 
para obtenção do título de mestre. 
 
Orientador: Profa. Dra. PatriciaBulbovas 
Co Orientador: Prof. Dr. Anderson Targino da 
Silva Ferreira. 

 
 

 

 

 

 

Guarulhos 

2019  



 
 

DEDICATÓRIA 

Toda honra e toda glória são dadas a Deus.   

Todas as palavras aqui recitadas são dedicadas à minha amada esposa 

Roseane,que serviu de sustento nos momentos de maiores dificuldades.   

Aos meus dois filhos, Bianca e João Pedro, que como um salteador que chega 

e leva na calada da noite, eu roubei deles o momento das brincadeiras e alegrias.  

À minha eterna mãe e avó, Dona Amara, que não poderá participar da leitura 

desse trabalho ou ao menos acompanhar, mas que o nome dela possa estar mais 

uma vez registrado através da minha vida.  

A minha querida mãe adotiva, Dona Fátima, e Seu Jorge, que para que eu 

pudesse roubar o tempo dos meus filhos, eles me substituíram em cada frase. 

Todos essesque cuidam de mim com o maior carinho são as ―joias raras‖ da 

minha vida, ao quais renunciei minutos preciosos ao lado deles. 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço pela iluminação e por todo o discernimento recebido de Deus. Às 

pessoas que ao longo da minha caminhada sempre me apoiaram direta ou 

indiretamente.  

Pessoas importantes fizeram parte deste projeto, e recebem a maior forma de 

gratidão da vida humana, representado no meu mais singelo ―Muito Obrigado‖ 

À minha orientadora Profa. Dra. Patrícia Bulbovas, que não mediu esforços 

para me aconselhar, orientar e dar um prosseguimento até esse final.  

Ao meu co-orientadorProf. Dr. Anderson Targinoda Silva Ferreira, que nos 

momentos de dificuldades nas áreas técnicas, esteve disponível. 

Ao meu primeiro orientador, Prof. Reinaldo Vargas, que iniciou os trabalhos no 

momento de maior dificuldade dessa minha trajetória. 

Aos meus amigos Evandro Melo e Jaqueline Melo minha eterna gratidão por 

estarem sempre ao meu lado. 

Ao meu grande amigo Fabiano de Araújo Cravo Roxo, por todo o incentivo, 

dedicação, participação e aconselhamento durante a jornada.  

Ao meu amigo Rodrigo Arouca, pela contribuição maravilhosa das imagens que 

enriqueceram todo o conteúdo. 

O último agradecimento mais que especial, ao meu atual time de trabalho da 

unidade UNG – Univeritas Itaquaquecetuba, por sempre enxergarem esperança em 

toda a minha vida. 

 

Muito Obrigado! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alvo de todo o bom professor é fazer com que homens 

tirem os olhos do mundo afim de que olhem para o céu, 

assim como o dever de todo o Teólogo não é entreter os 

ouvidos com algazarras, mas fortalecer o ensino através 

de coisas verdadeiras, certas e proveitosas‖. 

(Joao Calvino) 

 



 
 

RESUMO 

O conceito de qualidade de vida urbana está ligado ao conceito de qualidade 

ambiental relacionado com as condições ideais do espaço habitável no âmbito do 

conforto. A Constituição Brasileira determina o diagnóstico quantitativo e qualitativo 

do espaço, buscando a equidade de condições dos indivíduos. A aplicação de 

indicadores ambientais tem-se demostrado eficiente na compreensão do ambiente, 

sendo utilizados nas tomadas de decisões por parte das políticas públicas. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental da região das 

microbaciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, do Munícipio de Guarulhos, pertencente à 

Região Metropolitana de São Paulo, por meio do Índice de Qualidade Ambiental 

Urbana (IQAU). Os indicadores utilizados para desenvolver o IQAU foram 

Esgotamento Sanitário, Origem do Abastecimento, Coleta de Lixo e Condições do 

Entorno. Cada indicador resultou num mapa temático georreferenciado passível de 

interpretação acerca do seu comportamento. Para finalizar, esses mapas foram 

integradospara compor o mapa temático do IQAU. Os resultados mostraram que a 

criticidade da qualidade ambiental da região das sub-bacias estudadas tem relação 

com o desenvolvimento urbano descontrolado. Bairros como Jardim Nova Cumbica, 

Jardim Arapongas e Jardim Vermelhão apresentaram baixo IQAU,mostrando 

necessidades de melhoria emergenciais por parte do poder público. 

 

Palavras-chave:IQAU, Qualidade Ambiental, Indicador Ambiental 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The concept of urban quality of life is connected to the concept of environmental 

quality which is related to the ideal conditions of the living space within the scope of 

comfort. The Brazilian Constitution determines the quantitative and qualitative 

diagnosis of the space seeking the equity of the conditions of the individuals. The 

application of environmental indicators has been proven efficient in understanding 

the environment, being used in decision making by public policies. The aim of this 

study was to evaluate the environmental quality of the Popuca-Botinhas and 

Pedrinhashydrographic sub-basins in the Municipality of Guarulhos, belonging to the 

Metropolitan Region of São Paulo, through the Urban Environmental Quality Index 

(IQAU). The indicators used to develop the IQAU were Sanitation, Water Supply 

Source, Garbage Collection and Environment surrounding. Each indicator resulted in 

a georeferenced thematic map that could be interpreted about its behavior. Finally, 

these maps were integrated to compose the thematic map of IQAU. The results 

showed that the criticality of the environmental quality of the sub-basin region studied 

is related to uncontrolled urban development. Neighborhoods such as Jardim Nova 

Cumbica, JardimArapongas and JardimVermelhão presented lower IQAU, showing 

with emergency needs for improvement by the public power. 
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1. CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O conceito de qualidade de vida urbana está ligado ao conceito de qualidade 

ambiental, em específico, relacionada com as condições ideais do espaço habitável 

no âmbito do conforto(LUENGO, 1998). A qualidade de vida urbana sofre influências 

dos aspectos ambientais, biológicos, econômicos, produtivos, sociocultural, 

tecnológicos e estéticos, gerando um espaço habitável, confortável e capaz de suprir 

necessidades sustentáveis para o convívio social e familiar(BATISTA; SILVA, 2006), 

ou seja, um conjunto de fatores envolvendo o meio biológico, a comunidade e 

políticas públicas (BRASIL, 1990).  

A população urbana brasileira tem crescidoconsideravelmente com a ausência 

de qualidade na infraestrutura do espaço habitável, como vem acontecendo no 

município de Guarulhos, pertencente a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

onde a oferta de oportunidades profissionais e sociais acentua o 

problema(RANALI,2002). 

Diagnosticar quantitativamente e qualitativamente um espaço habitável requer 

uma inspeção de vários componentes que se relacionam, surgindo assim, a 

necessidade de construir indicadores que permitam mensurar a condição desse 

espaço. Este trabalho aplica o Índice de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) para 

avaliar a qualidade ambiental da região das microbaciasPopuca-Botinhas e 

Pedrinhas, do Munícipio de Guarulhos, com o objetivo de agregar importantes 

elementos para uma discussão sobre a condiçãodo espaço habitável de Guarulhos. 

 

  



 
 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Lei Federal Nº 11.445, que regulamenta a Política Pública de 

Saneamento Básico, é de responsabilidade dos municípios a elaboração dos Planos 

de Saneamento Básico afim de atender requisitos mínimos que evidenciem uma 

qualidade de vida adequada aos indivíduos. Por outro lado, muito esforço tem sido 

empregado na construção e evolução de ferramentas que possibilitem a tomada de 

decisões estratégicas para um planejamento urbano eficaz da ocupação dos 

espaços,e que causem o mínimo de danos ao meio ambiente. No entanto, o 

desejável é que a busca pela melhoria qualitativa nas condições de vida da 

população atenda também a necessidade de preservação dos recursos naturais, e 

dos serviços ecossistêmicos por eles prestados.  

Também, é importante ter um instrumento de avaliação que possibilite ver se 

os esforços empreendidos nesta direção estão sendo suficientes para tornar a 

qualidade de vida urbana e ambiental possíveis,sendo que tal instrumento deve 

partir de uma base de dados confiáveis que possa ser medida e auditável(DIASet al., 

2011) 

Visto a grandeza territorial da cidade de Guarulhos, selecionou-se para o 

presente estudo a região da microbaciaPopuca-Botinhas e a região da microbacia 

Pedrinhas, as quais contemplam os dois ambientes urbanosde maior ocupação 

antrópica presentes em grande parte do município de Guarulhos: o ambiente 

industrial e residencial. As duas microbacias, localizadas entre duas rodovias 

(Rodovia Presidente Dutra e Rodovia Ayrton Senna), possuem características 

econômicas e sociais decondições precárias de moradia, educação e saneamento 

básico, permitindo a geração dos indicadores necessários para a averiguação do 

método de ocupação urbana do município, da qualidade de vida das pessoas que 

ocupamessas áreas, como tambémda qualidade ambiental desses locais. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

O projeto tem por objetivoavaliar a qualidade ambiental da região das 

microbaciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, do Munícipio de Guarulhos, pertencente à 

Região Metropolitana de São Paulo. 

1.3.2 Específicos 

 Desenvolver o Índice de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) para a região 

das microbaciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas; 

 Elaborar mapas dossub indicadores do índice IQAU das duas microbacias; 

 Elaborar o mapa integrado do indicador IQAU das duas microbacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 Fundamentação Teórica 

1.4.1 Legislação Ambiental 

 

Segundo a Constituição Federal, em seu Artigo 225, é direito universal de todo 

o cidadão a equidade no acesso a uma qualidade de vida sadia, cabendo ao poder 

público defender e preservar esse direito na continuidade das gerações.O 

cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal é garantido por meio do Artigo 

1daLei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,quando ocorre a criaçãoda Política 

Nacional do Meio Ambiente (BRASIL,1981). Viabilizando os princípios da 

preservação da qualidade ambiental, o decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

instala o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que tem como principal 

objetivo estabelecer procedimentos que normatizem atividades antrópicas 

possivelmente prejudiciais ao meio ambiente (BRASIL, 1990). 

As políticas públicas buscam fomentar a discussão ambiental. Em específico na 

área de saneamento básico, a Lei nº 11.445, em seus artigos 2º e 3º, define como 

princípio básico fundamental o controle social, buscando instrumentos e políticas 

que garantam o planejamento e avaliação relacionada aos serviços públicos ligados 

ao saneamento básico (BRASIL, 1990).  

Através da Lei Federal nº 9433 de 1997, foi instituída a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, que tem como foco o cuidado com a água. Observa-se a 

preocupação com a condição ambiental objetivando a garantia das gerações futuras. 

A legislação assumiu as diretrizes na utilização racional da água, estabelecendo as 

políticas de cuidados com os corpos hídricos (BRASIL, 1997).  

No Estado de São Paulo, criou-se em 24 de julho de 1968, peloDecreto nº 

50.079, a CETESB, com a denominação inicial de Centro Tecnológico de 

Saneamento Básico. A companhia incorporou a Superintendência de Saneamento 

Ambiental – SUSAM, vinculada à Secretaria da Saúde, que atuava nos municípios 

na região do ABC e da Grande São Paulo, consolidando um único instrumento 

estadual. Em suas atribuições iniciais estavam pesquisas e testes na área da 

Engenharia Sanitária (SÃO PAULO, 1968) 

Através da Lei Estatual nº 9509, de março de 1997, estabeleceu-se a Política 

Estadual do Meio Ambiente, que garante a geração presente e futura um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável do 

Estado. Por meio dela, a Política Estadual do Meio Ambiente implementa meios de 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1968/decreto-50079-24.07.1968.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1968/decreto-50079-24.07.1968.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1968/decreto-50079-24.07.1968.html


 
 

fiscalização, controle e auditoria nos princípios descritos na seção I. A Leitambém 

criou o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental (SEAQUA), cujo 

principal intuito é operacionalizar todo o processo de fiscalização e auditoria, 

integrando os órgãos públicos necessários(SÃO PAULO, 1997) 

Em agosto de 2009, através da Lei nº 13.542,a CETESB sofreu modificações nas 

suas atribuições. Passou a se chamar CETESB - Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo, e começou a atuar na área de licenciamento ambiental, auxiliando na 

fiscalização de áreas de preservação e licenças ambientais (SÃO PAULO, 2009). 

No âmbito municipal, Guarulhos criou através da Lei nº 2987, de 1985, o 

CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente), instituindo as diretrizes para 

manutenção do equilíbrio ecológico e combate à poluição. O conselho busca a 

discussão e propostas nos diversos âmbitos do município para a implantação de 

programas ambientais (GUARULHOS, 1985).   

Em 1993, o CONDEMA passa por modificações através da Lei nº 2987, e o 

órgão deixa de ser subordinado ao prefeito, tornando-se um órgão de 

assessoramento, recebendo ainda a deliberação de identificar possíveis áreas 

críticas do município. O órgão passa também por mudanças em sua composição, 

destacando a contribuição de cada Secretaria Municipal com seu representante no 

conselho (GUARULHOS, 1993). Mais um avanço da gestão pública municipal do 

meio ambiente de Guarulhos se dá através da Lei nº 6617 de 2009, que estabelece 

as diretrizes sobre o licenciamento ambiental e controle da poluição. A lei institui as 

definições sobre poluição do meio ambiente no município, os processos de licenças 

ambientais municipais e suas implicações (GUARULHOS, 2009).  

No ano de 2014, Guarulhos estabelece as diretrizes para o controle, auditoria e 

inspeção de empreendimentos e obras através da Lei nº 7343. São definidos os 

conceitos de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Particular de 

Patrimônio Natural (RPPN) que, aplicado em regiões do município, implicam no 

processo de licenciamento ambiental (GUARULHOS, 2014). 

Ainda, a criação do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos do município 

através da Lei nº 7540 de 2017 possibilitou o meio de descarte sustentável do lixo. A 

lei atribui ainda, como responsabilidade do município, campanhas de incentivo a 

participação dos munícipes na coleta seletiva dos resíduos sólidos (GUARULHOS, 

2017). 



 
 

O conjunto de leis apresentadas evidenciam a constante discussão sobre a 

qualidade do meio ambiente no território urbano nas últimas décadas. No entanto, 

para implantação das políticas de gestão ambiental, faz-se necessário a delimitação 

do território onde serão aplicadas. Todo estudo ambiental delimita-se por um espaço 

físico determinado, sendo que a Resolução do CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 

1986, em seu artigo III, define como espaço afetado por uma ação uma área 

geográfica que sofre influência das ações, sendo levado em consideração a bacia 

hidrográfica na qual se localiza. (BRASIL,1986). 

A Lei nº 9433 de 1997, no seu capítulo 1, reforça a importância da 

contextualização regional através de uma bacia hidrográfica, e estabelece a bacia 

hidrográfica como unidade territorial onde serão aplicadas todas as políticas de 

gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). 

 

1.4.2 Bacias Hidrográficas como unidade de estudo 

 

Como citado anteriormente, aResolução do CONAMA nº 1 de 1986 

estabeleceu a bacia hidrográfica como unidade de estudo, onde a investigação dos 

fenômenos físicos e químicos é utilizada para análise da qualidade ambiental, sendo 

ela a unidade fisiográfica utilizada no planejamento urbano por constituir-se um 

sistema aberto de fluxo hídrico (ROCHA; VIANA, 2006). Ela compõe uma unidade de 

estudo e gestão dos recursos naturais completa,pois possui unidade física bem 

delimitada, sendo uma recomendação à área de pesquisa(MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2002). 

Tucci (1997) define bacia hidrográfica como uma área espacial determinada 

que condiciona o escoamento de todo o volume das chuvas captadoa um ponto 

específico. Rocha e Viana (2006) apontam como mecanismo principal investigativo o 

papel das superfícies e dos canais no transporte de água, sedimentos e demais 

matérias orgânicas para um canal principal. 

Teodoro(2007) afirma que drenagem da bacia determina uma dimensão 

territorial que é impactada por sua caracterização natural e uso e ocupação do 

solo.O tempo geológico determina modificações topográficas no entorno da bacia 

hidrográfica em função do seu comportamento(BRUIJNZEEL, 1990). 

As características abióticas e bióticas de uma bacia hidrográfica exercem uma 

constante influência nos processos do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico de uma 



 
 

bacia hidrográfica possui duas direções: vertical e longitudinal, sendo a vertical 

representada pelo processo de evapotranspiração e precipitação e a longitudinal 

pelo escoamento dos gradientes de superfícies (rios e escoamento superficial) 

(TUCCI, 1997; Figura 01). 

 

Figura 01.Comportamento do Ciclo Hidrológico de uma bacia hidrográfica 

 

Fonte:Ministério do Meio Ambiente (2008) 

O comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é analisado através de 

observações nos seus atributos fisiográficos sendo aferidos em conjunto com o 

comportamento pluviométrico (FUJIMOTO, 2002). 

O processo de infiltração e escoamento está relacionado ao tipo do solo. Existe 

o solo não saturado onde ocorre a infiltração e percolação e outro saturado onde 

ocorre o armazenamento e escoamento subterrâneo. Nos solos não saturados pode 

existir a capacidade de escoamento hortoniano, no qual a água escoa totalmente 

pela superfície ou pela subsuperfície(Figura 02). A condição do uso do solo é fator 

determinante para o funcionamento da bacia hidrográfica (BRUIJNZEEL, 1990). 

 

 

 



 
 

 

Figura 02.Escoamento da água na bacia Hidrográfica (A) áreas de infiltração e escoamento 

subsuperficial (B) processos hortonianos.  

 

Fonte: adaptado deBruijnzeel (1990) 

 

As bacias hidrográficas se comportam como sistemas abertos onde existem a 

troca de energia com os meios antrópicos e naturais. A sinergia a qual uma bacia 

hidrográfica é submetida impacta diretamente no meio de vida, exercendo influência 

direta na qualidade ambiental de sua região de ocorrência (FUJIMOTO, 2002). 

Porto e Porto (2008) discorrem que um território delimitado pela bacia 

hidrográfica é o local onde desenvolvem-se todas as atividades humanas, em que o 

processo de uso e ocupação é executado, sendo o espaço físico fundamental para a 

compressão de qualquer alteração ambiental.  

A evolução das cidades altera o meio natural em meio atividades econômicas 

relacionadas com o espaço urbano.Rocha e Viana (2006) apontam a interferência 

humana como catalizador para o desequilíbrio dos solos.A forma incorreta de 

utilização do solo impacta a cobertura vegetal e causa mudanças estruturais de 

relevo, modificando o comportamento da bacia hidrográfica. Ainda, essas mudanças 

estruturais do relevo comprometem o sistema natural de uma bacia hidrográfica 

resultando em modificações profundas no meio ambiente, em especial na qualidade 

ambiental (FUJIMOTO, 2002). 

Historicamente, a ocupação urbana em Guarulhos tem como característica a 

migração de áreas mais suaves (planícies fluviais e colinas) para regiões mais 



 
 

acidentadas (morrotes, paralelos e amorreados), sendo que por vezes contribui para 

alterações no funcionamento das bacias hidrográficas, ampliando as áreas de risco 

de escorregamentos (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

1.4.3 Qualidade Ambiental Urbana 

Qualidade ambiental urbana pode ser definida como o relacionamento entre a 

população antrópica com o meio naturalem que está inserida, sendo classificada em 

uma condição de salubridade ou não salubridade para o ser humano (PACIONE, 

2003). É um fator determinante para a manutenção e bem-estar de ambientes com 

alta concentração de habitantes, sendo um importante assunto para a qualidade de 

vida (STEDILE et al., 2015). 

No conceito desalubridade ambiental, a qualidade ambiental atua na prevenção 

e erradicação de doenças ligadas ao meio ocupado pelo homem, provendo 

condições favoráveis à saúde em regiões urbanas e rurais(BATISTA; SILVA, 2006). 

Ainda, salubridade ambiental pode ser conceituada como conjunto de medidas que 

visa a promoção da saúde, em específico os aspectos coletivos, sendo portanto, um 

dos componentesmais importantes do conceito de qualidade ambiental 

urbana(SILVA et al., 2017). 

Pacione (2003) reforça que o conceito de qualidade ambiental prima por 

eliminar a degradação do ambiente natural, e surgiu como um foco importante de 

estudos relacionados ao conceito de qualidade de vida, observando sempre a 

necessidade de análises multidisciplinares.  

A dificuldade de compreensão do conceito de qualidade ambiental urbana, 

mostraa necessidade cada vez mais crescente do tema ser tratado com áreas 

transdisciplinares. Na atualidade, uma das áreas de maior contribuição ao tema é a 

Geografia(MINAKI; AMORIM, 2012). 

O conceito de qualidade ambiental urbana também se relaciona àinteração 

entre os aspectos biológicos, econômicos, produtivos e socioculturais que promovem 

um espaço habitável saudável. Um espaço habitável saudável é capaz de satisfazer 

as necessidades básicas para sustentabilidade e manutenção da vida urbana. 

(DIAS; GOMES; ALKMIM, 2011). 

Batista e Silva (2006)complementa o conceito de qualidade urbana ambiental 

relacionando a sinergia entre ambiente urbano, político e relações físico-biológicas 

conforme ilustrado na Figura 03. 



 
 

 

 

Figura 03.Relação entre meio físico-biológico x espaço urbano e político 

 

Fonte:próprio autor 

 

Os aspectos relacionados à manutenção e preservação de recursos naturais 

como fauna, flora, recursos hídricos, solos, etc., no contexto urbano, tornam-se 

fundamentais para a compressão da qualidade ambiental urbana. Neste sentido, 

tem-se observado poucos estudos integrando todos os fatores conforme aponta 

Dias, Gomes e Alkmim (2011) 

A qualidade ambiental é sensibilizada por fatores socioeconômicos em um 

determinado contexto geográfico de população urbana. A condição socioeconômica 

afeta diretamente o ambiente habitável urbano, provendo anomalias em vários 

segmentos, incluindo as condições de saúde (FOBILet al.,2012). 

Muitas anomalias causadas à área da saúde, principalmente no âmbito da 

saúde coletiva, possuem ligação direta com a exposição à um ambiente não salubre. 

O comprometimento da salubridade de ambientes tem como principal causa as 

condições de desigualdade social e cultural,sendo agravados pelos programas de 

políticas públicas mal dimensionadas(FOBIL;MAY;KRAEMER, 2010). 

Embora a área da saúde tenha como premissa a pesquisa epidemiológica, o 

estudo sobre qualidade ambiental pode contribuir com o estudo epidemiológico, e 

assim, atingir resultados diferenciados, conforme observado por Isekiet al. (2004) em 

seu trabalho na cidade de Okinawa no Japão. A Organização OkimawaDialysisStudy 

(OKIDS) possui registros referentes àestudos epidemiológicos em conjunto com 
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medições de qualidade ambiental urbana arquivados de 1971 até o final de 2000. 

Com base nesses estudos,aplicou-seprocessos de melhorias na qualidade do 

espaço habitável e investimentos eficientes nas políticaspúblicas de saneamento, 

resultando numa taxa de mortalidade menor que 10% em pacientes com 

determinadas enfermidades acompanhadas, que sofriam impactos diretos da 

qualidade de água consumida, condições de coleta de lixo e coleta de esgoto. 

Percebeu-se que para área de saúde pública, o estudo do contexto ambiental é um 

diferencial.  

A heterogeneidade dos diversos grupos sociais e a densidade populacional são 

fatores determinantes para o comprometimento dos índices de qualidade ambiental 

urbana(MELO; UENO, 2013).  

O impacto dasaglomerações populares vem comprometendo as grandes 

cidades em países em desenvolvimento ao redor do mundo, sendo este problema 

considerado grave desde meados do século XX (MELO; UENO, 2013). 

AYeprintsevet al. (2018) apontam que os especialistas da área ambiental buscaram 

recursos que auxiliassemomonitoramento das densidades populacionais e 

ocupações desorganizadas, e encontraram nas técnicas de mapeamento digital um 

possível instrumentode aferição dos índices de qualidade ambiental urbana. Áreas 

urbanizadas e qualidade ambiental, aliadas a utilização de dados de satélites, 

transformaram os estudos de uso e ocupação do solo eficazes, simplificando a 

avaliação de recursos como solo, floresta, culturas agrícolas, infraestrutura urbana 

entre outras, conforme exemplificado nos estudos de A Yeprintsevet al. (2018) na 

Rússia. 

Modificações no ambiente natural, e o uso e ocupação do solo sem 

planejamento, resultam em um comprometimento das condições de espaço 

habitável. O planejamento urbano necessita de uma observação cautelosa do 

espaço natural, visto a interferência direta na qualidade ambiental das cidades. 

Muitos esforços são realizados por estados e governos buscando a equalização do 

problema. (RIBEIRO; MENDES, 2014). 

Diagnosticar a qualidade ambiental propondo medidas ambientais preventivas, 

requer a junção de diversos modelos e técnicas nas diversas áreas, sendo que a 

utilização de indicadores ambientais surge como uma melhor representação da 

sinergia entre meio ambiente e sociedade (LIMA, 2013). 



 
 

A palavra indicador caracteriza um valor quantitativo originário de duas ou mais 

variáveis, podendo ser informações espaciais, temporais ou ambientais (BELLEN, 

2006). No campo da gestão ambiental, os indicadores atuam exatamente na área de 

orientação às políticas públicas de desenvolvimento e planejamento urbano. 

Braga e Freitas (2002) desenvolveram um índice composto por indicadores 

importantes para as políticas públicas, denominado Índice de Sustentabilidade 

Urbana. Esse índice é composto por quatro subíndices de áreas temáticas: 

qualidade do sistema ambiental, qualidade de vida, redução da pressão antrópica e 

capacidade público institucional. Os índices temáticos são compostos por 12 

indicadores, que são medidas quantitativas e qualitativas(Quadro 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Quadro 01 – Indicadores do Índice de Sustentabilidade Urbana. 

 

Fonte: adaptado deBraga e Freitas (2002), 



 
 

A Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento do 

Estado de São Paulo – CONESAN - desenvolveu um indicador que visa a análise da 

salubridade ambiental no Estado, denominado Indicador de Salubridade Ambiental 

(ISA). O indicador busca avaliar a salubridade ambiental em regiões do Estado. A 

estratégia visa a mensuração das condições de saneamento de cada município e da 

identificação de suas causas, sendoportanto, construído um instrumento de 

avaliação e controle de políticas públicas para a evolução da qualidade de vida 

(SÃO PAULO, 1999). 

O ISA abrange a caracterização qualitativa e quantitativa dos serviços de 

abastecimento d’água, esgotos sanitários, limpeza pública, drenagem, controle de 

vetores, situação dos mananciais e alguns fatores socioeconômicos que compõem 

um indicador específico (PIZA, 1999). O valor do ISA é obtido pela média ponderada 

dos indicadores específicos, também denominados como subindicadores de 1ª 

ordem, através da Equação 1e, numericamente, ele varia de 0 a 1 (SÃO PAULO, 

1999). 

 

ISA = 0,25 Iab + 0,25 Ies + 0,25 Irs + 0,10Icv + 0,10 Irh + 0,05 Ise (Equação 1)  

 

Onde:  

 Iab – Indicador de Abastecimento de Água;  

 Ies – Indicador de Esgotos Sanitários;  

 Irs – Indicador de Resíduos Sólidos;  

 Icv – Indicador de Controle de Vetores; 

 Irh – Indicador de Recursos Hídricos;  

 Ise – Indicador Socioeconômico.  

 

O ISA oferece uma escalabilidade na sua aplicação. O município de 

Salvador/BA aplicou a metodologia com algumas alterações obtendo um resultado 

eficiente, onde foi denominado de ISA/OE – Indicador de Salubridade Ambiental de 

Ocupação Espontânea. Nele foi considerado fatores materiais e sociais, por concluir 

que a saúde humana sofre inferências das condições materiais e sociais do 

ambiente nos quais as populações estão inseridas. O quadro 02 apresenta a 

organização dos indicadores (SILVA, 2006). 



 
 

 

 

 

 

Quadro 02 – ISA/OE – Indicador de Salubridade Ambiental de Ocupação Espontânea  

 

Fonte:Silva et al (2006) 

Acerca da qualidade ambiental, outro índice com relevância nos modelos de 

interpretação e análise foi desenvolvido por Borja (1997), que objetiva 

principalmente avaliar a qualidade ambiental urbana nas cidades frente à 

urbanização. Borja (1997) aplicou a metodologia de avaliação utilizando o Índice de 



 
 

Qualidade Ambiental Urbana – IQAU,visando produzir informações a serem 

utilizadas pelas políticas públicas de saneamento. 

Elaborar o Índice de Qualidade Ambiental Urbana (IQAU) é um processo 

minucioso visto os números de parâmetros que são trabalhados em conjunto para 

demostrar resultados em vários pontos de análise do espaço (RIBEIRO; MENDES, 

2014). 

Por ser o IQAU um meio de diagnóstico situacional de uma região, é possível 

utilizá-lo como instrumento de controle e gestão de novos investimentos públicos 

(SOUTO et. al. ,1995).  

Os censos demográficos e o sensoriamento remoto orbital auxiliam na produção 

e elaboração do IQAU, como proposto por Ribeiro e Mendes (2014) (Figura 4). 

 

Figura 04 -Fluxo de trabalho para a construção do IQAU 

 

 

Fonte:Ribeiro e Mendes (2014). 

 

1.4.4 Geoprocessamento como ferramenta Ambiental 

 

1.4.4.1 Cartografia 

De forma simples, cartografia pode ser definacomo a ciência que contempla a 

concepção e a construção de mapas, sendo que o mapa é uma simplificação de 



 
 

uma determinada realidade(JOLY, 1990). Um mapa contempla um conjunto de 

relações envolvendo objetos, formas e aspectos relacionados a um espaço 

estudado, onde tal composição utiliza-se de regras decorrentes da semiologia 

gráfica. A Cartografia é uma linguagem universal de transmissão do conhecimento 

geográfico, compreensível à maior parte dos observadores (JUNIOR, 2006). 

Para que um mapa seja eficiente na comunicação, é necessário a aplicação de 

um processo de construção envolvendo questões importantes como a escala. A 

escala de um mapa é uma ferramenta que visa relacionar dimensões naturais de um 

determinado objeto com dimensões passíveis de ilustração para um estudo.  

Também se considera a escala como o fator primordial na precisão das informações 

transmitidas pelo mapa(ROSA; ROSS, 1999).  

Para demonstração de significado de objetos na proporção de uma escala 

trabalhada, necessita-se de uma adaptação visando a conservação de suas 

informações (JUNIOR, 2006).  Rosa e Ross (1999) descrevem que para a 

construção de um mapa, é necessário um conjunto de dados referentes ao local, tais 

como: 

 Temas 

 Sistema de projeção cartográfica 

 Escala de precisão 

 Atualização 

 Atributos 

 Formas de armazenamento. 

 

1.4.4.2 Geoprocessamento 

Devidoao volume de informações que compõe a construção de um mapa, 

torna-se necessário a utilização de sistemas computacionais que auxiliem nas 

tarefas de criação e processamento deles. Na área da cartografia, temos os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), definidos por Rosa e Ross (1999) 

como responsáveis por capturar, armazenar, gerenciar, analisar e exibir informações 

acopladas a um componente espacial. Constitui-se por uma série de programas 

computacionais que processam informações e relacionam os fenômenos ocorridos 

em localizações espaciais. Os SIGs permitem uma abordagem eficiente para os 

diversos trabalhos na área do geoprocessamento. 



 
 

O geoprocessamento atua diretamente no formato de armazenamento, sendo 

possíveis dois modelos basicamente: o modelo matricial (varredura ou raster) e o 

modelo vetorial, ambos apresentados na Figura 5. 

O modelo rasterpossui uma matriz como estrutura de armazenamento 

determinada por linhas e colunas onde cada célula representa uma determinada 

informação que é denominada pixel (NOVO, 2010). O pixel pode possuir medidas de 

área diferentes dependendo das especificações da imagem. O modelo é utilizado 

para armazenar fotografia, imagens de satélites ou imagens de radar. Possui como 

principal vantagem a simplicidade na extração da informação representada, e como 

principal desvantagem as implicações na utilização de tamanhos de pixel não 

adequados ao estudo, interferindo diretamente no resultado apresentado(NOVO, 

2010).  

 

Figura 05 – Representação da Mesma feição em modelo vetorial e em modelo matricial 

ou varredura (raster).  

 

Fonte:JUNIOR (2006) 

 

O modelo vetorial é composto por coordenadas de referência e o conjunto de 

coordenadas caracteriza um determinado polígono sempre em um plano cartesiano.  

O modelo acaba se tornando complexo na sua construção, interpretação e extração 

das informações devido àcálculos muito específicos. Visto a própria complexidade 

da consolidação dos dados, o modelo acaba sendo mais suscetível a erros e menos 

preciso do que o modelo varredura. (JUNIOR, 2006). 

 



 
 

1.4.4.3 Sensoriamento Remoto 

Sensoriamento remoto é um conjunto de tecnologias e de instrumentos que 

permitem a identificação de um objeto sem o contato físico (JUNIOR, 2006). 

Também pode ser definido como uma técnica de obtenção de imagens dos objetos 

na superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o 

sensor e o objeto(NOVO, 2010).  

Cada objeto responde de uma maneira diferenciada a incidência de radiação. 

Solar.  Tal propriedade nos leva ao conceito de assinatura espectral, que consiste na 

soma das diferentes intensidades de emissão, reflexão, absorção e transmissão da 

radiação emitida pela matéria em diferentes comprimentos de ondas de radiação. 

(JUNIOR, 2006)  

Cada comportamento é norteado por faixas pré-determinadas no espectro 

eletromagnético (Figura 9), e utiliza sensores para a captação das informações. 

Existem sensores como imagens fotográficas, imagens provenientes por sequência 

de quadros e imagens obtidas por satélite de varredura.(NOVO,2010)   

 

Figura 06– Espectro Eletromagnético 

 

Fonte:adaptado Queiroz e Gomes (2001) 

Os satélites de varredura fornecem imagens de sensoriamento periodicamente, 

porém para a extração de dados, a imagem é altamente dependente do tamanho do 

pixel,número de bandas espectrais e o período de revisão do mesmo lugar na 



 
 

superfície terrestre. Esses três fatores são importantes, mas a imagem deve conter 

alta resolução espacial de forma que os objetos possam ser individualizados e 

devidamente monitorado.É inútil ter uma alta resolução espectral se um pixel 

contiver diferentes elementos misturados(A YEPRINTSEV et al., 2018). 

Para a captação das imagens de varredura, tem-se satélites operando como as 

famíliasLandsateWorldView.  Os satélites Landsat estão em operação desde 1972 e 

atualmente são os mais utilizados nos trabalhos de geoprocessamento. A partir da 

Versão Landsat4 e 5, utiliza-se um sensor de detecção denominado TM 

(ThematicMapper) operando já em 7 faixas espectrais.O TM permite também a 

quantificação de parâmetros biofísicos (por exemplo: biomassa florestal) mediante o 

uso dos dados radiométricos derivados das imagens geradas,evidenciando a sua 

melhor qualidade na captação das informações (VENTURIERI, 2007). 

  



 
 

1.5 ÁREA DE ESTUDO 

 

1.5.1 Localização Geográfica 

 

O Índice de Qualidade Urbana Ambiental (IQAU)foi aplicado em duas sub-

bacias hidrográficas urbanas, as sub-baciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, 

localizadas na sub-Baciahidrográfica Tietê-Senna, que por sua vez, está inserida na 

bacia hidrográfica do Alto Tietê em Guarulhos (SP) (Figura 07).Com uma área total 

de 28 km2, a sub-bacia Tietê-Senna corresponde a 8,7% da área total do município 

de Guarulhos, e apresenta grande adensamento populacional e muitas indústrias 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

De acordo com Oliveira et al. (2009), a sub-baciaPopuca-Botinhas possui uma 

área de 8,6 km2, com comprimento de 4050m e largura máxima de 3750m. A altitude 

máxima é de 800m e a mínima de 720m. Os cursos d´água Popuca e Botinhas dão o 

nome à sub-bacia (Figura 08). Nela encontram-se os bairros: Cidade Industrial 

Satélite de Cumbica, Cidade Jardim Cumbica, Parque Uirapuru e Vila Nova 

Cumbica. 

A sub-bacia Pedrinhas, possui uma área de 4,7 km2, com comprimento de 

4000m e largura máxima de 2200m. A altitude máxima é de 830m e a mínima de 

720m (OLIVEIRA et al., 2009). O curso d´água Pedrinhas dá o nome à sub-bacia. 

Nela são encontrados os bairros: Jardim Arapongas, Jardim Bela Vista, Jardim 

Brasil, Jardim Centenário, Jardim Dona Luiza, Jardim Leblon, Jardim Monte Alegre, 

Jardim Paulista, Jardim Pimentas e Jardim Santo Afonso (Figura 09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 07. Localização das sub-baciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, Guarulhos (SP) 

 

Fonte:adaptado deOliveira et. al. (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 08.Sub-baciaPopuca Botinhas, Guarulhos (SP) 

 

Fonte:Oliveira et. al. (2009) 



 
 

 

 

Figura 09.Sub-Bacia Pedrinhas, Guarulhos (SP) 

 

 

Fonte:Oliveira et. al. (2009) 



 
 

 

1.5.2. Aspectos Sócio Econômicos 

Atiqueet al. (2016) aponta que na historiografia tradicional, Guarulhos é tratada 

com predomínio econômico inicial baseado no tripé composto pela mineração, 

implantação da estrada de ferro e a ocupação do espaço aéreo para fins militares no 

início do século XX. A concentração industrial teve um roteiro partindo das ladeiras 

do centro da cidade, região conhecida como Conceição dos Guarulhos (atualmente 

corresponde ao centro da cidade). 

Em meados de 1944, com a base aérea de Cumbica em processo de 

implantação, o crescimento industrial foi amplamente acelerado e o leste da cidade 

começou a ser ocupado. Guarulhos estabeleceu-se a partir de então como cidade 

moderna. Já no ano de 1946, com o aumento industrial, Guarulhos deixa de ser uma 

cidade dependente de ações econômicas como produção agrícola e mineração, 

passando a ser um parque industrial e logístico. Com o crescimento industrial, o 

resultado entre as décadas de 50 e 70 foi a explosão demográfica saindo de 35 mil 

habitantes para mais de 100 mil habitantes, tendo como principal marco o Conjunto 

Habitacional Zezinho Magalhães Prado (ou CECAP, como é conhecido localmente) 

para auxiliar no processo de acolhimento demográfico(ATIQUE et al, 2016). A região 

ainda conta com grandes pontos de concentrações de moradias, destacando-se os 

bairros próximos a região dos Pimentas, e a norte, próximo à rodovia Presidente 

Dutra, na região do bairro Nova Cumbica. Estes bairros estão inseridos nas áreas 

das sub-baciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, alvos do presente estudo (Figura 10). 

A Industrialização ocorrida a partir da década de 50 teve seu grande impulso 

com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra, ocorrida em 1951. A Rodovia 

tornou-se o maior eixo de ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, passando pela 

importante região do Vale do Paraíba, atraindo muitas empresas e, de acordo com 

Ranali (2002), o trajeto da rodovia Presidente Dutra, entre as duas extremidades do 

município, foi providencial para o crescimento do progresso de Guarulhos.Hoje a 

cidade conta com uma expressiva planta industrialconcentrada nas seguintes 

atividades: engenharia, farmacêutica, tecnologia e principalmente logística, visto a 

presença do principal aeroporto de cargas do país. Detém ainda uma economia 

baseada na prestação de serviços, área financeira e segurança (IBGE, 2010). 



 
 

Realizando uma análise do presente, conforme Plens(2016), Guarulhos é 

conhecida pelo Aeroporto Internacional André Franco Montoro, ou mais conhecido 

como Aeroporto de Cumbica, destacando-se como 8º PIB nacional e segundo no 

Estado de São Paulo, acolhendo cerca de mais de um milhão de habitantes. 

Plens(2016) ainda destaca que nos aspectos sociais, mesmo com a 

infraestrutura, a cidade tem o Coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, 

na casa de 0,40 e uma incidência de pobreza de 43,21% dos habitantes, tendo um 

expressivo número de 400 mil habitantes com condições de vulnerabilidade social.   

A região foco do estudo está inserida em grande parte nas áreas de incidência 

de pobreza, fornecendo um ambiente propício para o estudo de qualidade ambiental 

urbano.  

 



 
 

Figura 10. Dados Demográfico do IBGE: Habitantes por setores Censitários da sub-baciaPopuca-Botinhas e Pedrinhas, Guarulhos (SP) 

 

Fonte:adaptado IBGE 



 
 

2. CAPITULO 2 – INDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL URBANA 

(IQAU) APLICADO NAS MICROBACIAS POPUCA-BOTINHAS E 

PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE GUARULHOS – SP 

RESUMO 

 

O conceito de qualidade de vida urbana está ligado ao conceito de qualidade 

ambiental relacionado com as condições ideais do espaço habitável no âmbito do 

conforto. A Constituição Brasileira determina o diagnóstico quantitativo e qualitativo 

do espaço, buscando a equidade de condições dos indivíduos. A aplicação de 

indicadores ambientais tem se demostrado eficiente na compreensão do ambiente, 

sendo utilizados nas tomadas de decisões por parte das políticas públicas. O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental da região das 

microbaciasPopuca-Botinhas e Pedrinhas, do Munícipio de Guarulhos, pertencente à 

Região Metropolitana de São Paulo, por meio do Índice de Qualidade Ambiental 

Urbana (IQAU). Os indicadores utilizados para desenvolver o IQAU foram 

Esgotamento Sanitário, Origem do Abastecimento, Coleta de Lixo e Condições do 

Entorno. Cada indicador resultou num mapa temático georreferenciado passível de 

interpretação acerca do seu comportamento. Para finalizar, esses mapas foram 

integrados para compor o mapa temático do IQAU. Os resultados mostraram que a 

criticidade da qualidade ambiental da região das sub-bacias estudadas tem relação 

com o desenvolvimento urbano descontrolado. Bairros como Jardim Nova Cumbica, 

Jardim Arapongas e Jardim Vermelhão apresentaram baixo IQAU, mostrando 

necessidades de melhoria emergenciais por parte do poder público. 

 

Palavras-chave:IQAU, Qualidade Ambiental, Indicador Ambiental 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The concept of urban quality of life is connected to the concept of environmental 

quality which is related to the ideal conditions of the living space within the scope of 

comfort. The Brazilian Constitution determines the quantitative and qualitative 

diagnosis of the space seeking the equity of the conditions of the individuals. The 

application of environmental indicators has been proven efficient in understanding 

the environment, being used in decision making by public policies. The aim of this 

study was to evaluate the environmental quality of the Popuca-Botinhas and 

Pedrinhashydrographic sub-basins in the Municipality of Guarulhos, belonging to the 

Metropolitan Region of São Paulo, through the Urban Environmental Quality Index 

(IQAU). The indicators used to develop the IQAU were Sanitation, Water Supply 

Source, Garbage Collection and Environment surrounding. Each indicator resulted in 

a georeferenced thematic map that could be interpreted about its behavior. Finally, 

these maps were integrated to compose the thematic map of IQAU. The results 

showed that the criticality of the environmental quality of the sub-basin region studied 

is related to uncontrolled urban development. Neighborhoods such as Jardim Nova 

Cumbica, JardimArapongas and JardimVermelhão presented lower IQAU, showing 

with emergency needs for improvement by the public power. 

 

Keywords:IQAU, Environmental Quality, Environmental Indicator 

  



 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

A população urbana brasileira, de um modo geral, cresceu de forma 

desproporcional em relação à qualidade da infraestrutura do país. Em regiões 

metropolitanas, como a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a oferta de 

oportunidades profissionais e sociais serve de motivação para as ocupações 

inadequadas. Embora o crescimento populacional tenha recuado nos últimos anos 

(IBGE, 2011), o desenvolvimento urbano continua em franca ascensão. 

O município de Guarulhos compõe a RMSP, e sofreu um processo de 

crescimento desordenado não diferente de outras regiões do país, onde a ocupação 

parte sempre de uma planície próxima ao principal tributário de uma microbacia, 

dirigindo-se a periferia, onde se localizam as nascentes. Um dos principais fatores 

que fomentou, e ainda influênciao crescimentodo munícipio, é a presença de 

grandes rodovias, em especifico a Rodovia Presidente Dutra, principal meio de 

ligação rodoviária ao Estado do Rio de Janeiro. A falta de planejamento urbano 

duranteesse crescimento deteriorou a condição de qualidade do espaço considerado 

habitável na cidade de Guarulhos(OLIVEIRA et al.,2009).  

A constante necessidade de acomodação dos cidadãos, principalmente os 

submetidos a vulnerabilidades sociais, resulta na utilização de regiões inadequadas, 

como áreas demananciais entre outros espaços, por meio de invasões. Tal contexto 

reflete uma agressão ao sistema natural em virtude da necessidade socioeconômica 

(BENINI; ROSIN, 2017). É inevitável, portanto, que tais ocupações resultem em 

espaços habitáveis, porém sem qualidade de vida urbana. 

O aumento expressivo de áreas construídas impacta diretamente a qualidade 

do espaço habitável, influenciando alterações no microclimae doscursos d’água. 

Estas áreas também sobrecarregam o sistema de esgotamento sanitário e de 

abastecimento (TUCCI, 1999). 

Com a intensão de entendermelhor a qualidade ambiental na cidade Guarulhos, 

e observando ferramentas aplicadas em outros locaispara compreensão desse tema 

(BENINI; ROSIN, 2017), o desenvolvimento do Índice de Qualidade Ambiental 

Urbana (IQAU) surge como uma proposta viável, pois agrega importantes elementos 

para uma discussão sobrea condiçãodo espaço habitável da cidade de Guarulhos. 

Assim, esse trabalho avaliou a qualidade ambiental da região das sub-baciaPopuca-

Botinhas e Pedrinhas, do Munícipio de Guarulhos, pertencente à Região 



 
 

Metropolitana de São Paulo, aplicando o Índice de Qualidade Ambiental Urbana 

(IQAU) para a região. 

  



 
 

2.2 METODOLOGIA 

Para a análise da qualidade ambiental da área estudada, o projeto propôs o 

desenvolvimento do índice denominado Índice da Qualidade Ambiental Urbana 

(IQAU). Este foibaseado em indicadores das condições ambientais, infraestrutura e 

serviços urbanos, com diferentes pesos em função da sua capacidade de interferir 

na qualidade das águas superficiais. 

A base de dados utilizada para a construção do IQAU foiobtida por meio da 

―Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por 

setor censitário‖ (IBGE, 2011). E teve como unidade geográfica o Setor Censitário 

(SC). O SC é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente 

contida em área urbana, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo 

conjunto abrange a totalidade da área de estudo(IBGE, 2011). 

Os dados do IQAU por SC foramespacializados em um ambiente de Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), por meio da ―malha dos setores censitários 2010‖, 

disponibilizada no formato shapefile pelo IBGE (2011). O softwarede 

geoprocessamento utilizado foio ArcGIS 10.2 do Laboratório de Geoprocessamento 

do Programa de Mestrado em Análise Geoambiental da Universidade Guarulhos 

(Lab. GEOPRO-UNG). 

O IQAU foicompreendido pelos seguintes Indicadores:Esgotamento sanitário 

(D1), Destino do lixo(D2), Condições do entorno (D3) eAtendimento de água (D4). 

Cada Indicador foiconcebido por seus respectivos subindicadores apresentado 

através da Figura 11. 

Figura 11 - Índice da Qualidade Ambiental Urbana com suas dimensões e respectivos indicadores. 

 
 

Fonte: próprio autor. 

 

 



 
 

Para cada Indicador, foi calculada a média aritmética dos seus 

subindicadores, conforme a Equação 1. 

𝐷𝑛 =  
𝐷𝑎+𝐷𝑏+⋯+𝐷𝑥

𝑛
       (Equação 1) 

 

Onde, Dn é o indicador calculado e Da,...,Dxe n são, respectivamente, os 

Subindicadores utilizados e o total de subindicadores da dimensão analisada. 

O cálculo dos indicadores foi feito de acordo com a Equação 2. 

 

𝐷𝑥 =   
𝑛

𝑡
         (Equação 2) 

 

Onde, Dx é o indicador analisado, n é o número de domicílios de cada setor 

censitário, t é o total de domicílios particulares permanentes de cada setor censitário. 

O cálculo do indicador de Arborização (D3d) foi feito segundo a Equação 3. 

 

𝐷3𝑑 =   
𝐴𝑣𝑒𝑔

𝐴𝑡
         (Equação 3) 

 

Onde, D3d é o indicador de Arborização, Aveg é a área de vegetação arbórea 

calculada para cada setor censitário, At é a área total de cada setor censitário.  

Os resultados desse indicador foram classificados segundo Oke (1973), que 

considerou como situação ideal áreas com cobertura vegetal de 30% ou mais da 

área total (Índice = 1), bem como uma situação crítica (Índice = 0) onde as áreas 

com cobertura arbórea eram inferiores a 5%, características de um deserto. As áreas 

classificadas entre 5 e 30 % de cobertura arbórea tiveram seus índices interpolados 

de acordo com o percentual de cobertura vegetal encontrado.  

Vale ressaltar que o mapeamento da vegetação teve como base as imagens 

orbitais multiespectrais correspondentes às faixas do violeta, visível e infravermelho 

próximo do satélite WorldView-3 (WV-3) de 2016, que possuem resolução espacial 

máxima de 31 cm na sua banda pancromática, e de 1,24 m para as bandas 

multiespectrais. As áreas arborizadas, foram classificadas por meio do 



 
 

reconhecimento visual dessas feições nas imagens com apoio do software ArcGIS 

10.2 do Lab. GEOPRO-UNG. 

As imagens do WV-3 utilizadas, foram aquelas cedidas pela 

DigitalGlobeFundation, no âmbito do projeto de pesquisa denominado: ―Imagens 

Orbitais de Alta Resolução Espacial e Modelagem Computacional Aplicados à 

Geração de Mapas de Ventilação Natural em meio Urbano‖, coordenado pelo 

pesquisador associado neste projeto, o Professor Dr. Anderson Targino da Silva 

Ferreira, coordenador do Lab. GEOPRO-UNG. 

O Indicador doEsgotamento sanitário (D1), correspondeu à proporção de 

domicílios, cujo tipo de esgotamento sanitário dos banheiros ou sanitários dos 

domicílios particulares permanentes, utilizavam: 

 Atendimento de esgoto (D1a), que correspondia à proporção de 

domicílios com atendimento adequado de esgoto, ou seja, quando 

ligado à rede de esgoto ou drenagem, mesmo que sem o tratamento 

posterior; 

 Esgotamento via vala (D1b),quando o banheiro ou sanitário estava 

ligado diretamente a uma vala a céu aberto; 

 Esgotamento via corpo hídrico (D1c),quando o banheiro ou sanitário 

estava ligado diretamente a um corpo hídrico; 

 Outra forma de esgotamento (D1d),quando o banheiro ou sanitário 

estava ligado a uma fossa séptica, rudimentar ou outras formas de 

esgotamento não compreendido nos indicadores anteriores; 

Para a consolidação do Indicador Esgotamento sanitário (D1), foi atribuído 

peso 1 aos domicílios que utilizavam Atendimento de esgoto (D1a) e peso 0 aos 

demais. Para efeitos de cálculo,o Indicador doEsgotamento sanitário (D1)foi 

computado através da porcentagem do total de domicílios que possuíam 

atendimento à esgoto. 

OIndicador doDestino do lixo (D2), correspondeua proporção de domicílios 

cujo destino foialgum dos seguintes indicadores: 

 Coletado por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço de limpeza 

(D2a), quando o lixo do domicílio era coletado diretamente por serviço 

de empresa pública ou privada; ou quando depositado em uma 



 
 

caçamba, tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser 

coletado por serviço de empresa pública ou privada; 

 Jogado em terreno baldio ou logradouro (D2b),quando o lixo do 

domicílio era jogado em terreno baldio ou logradouro público; 

 Jogado em corpo hídrico (D2c), quando o lixo do domicílio era jogado 

diretamente num corpo hídrico; 

 Outra forma de destino (D2d),quando o lixo do domicílio tinha destino 

diferente dos descritos dos indicadores anteriores (queimado, 

enterrado ou outros); 

Para a consolidação doIndicador Destino do lixo (D2),foi atribuído peso 1 aos 

domicílios que utilizavam o Lixo Coletado por serviço de limpeza ou em caçamba de 

serviço de limpeza (D2a) e peso 0 aos demais. Para efeitos de cálculo, oIndicador 

Destino do lixo (D2)foi computado através da porcentagem do total de domicílios que 

possuíamo Lixo Coletado por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço de 

limpeza 

O Indicador Condições do entorno (D3),correspondeua proporção de 

domicílios onde foram encontradas no entorno as seguintes condições: 

 Esgoto a céu aberto (D3a), quando na face ou na sua face 

confrontante, existia vala, córrego ou corpo d’água onde habitualmente 

ocorria lançamento de esgoto doméstico; ou valeta, por onde escorria, 

na superfície, o esgoto doméstico a céu aberto; 

 Lixo acumulado (D3b), quando na face ou na sua face confrontante, 

existia local de depósito e acúmulo de lixo; 

 Pavimentação (D3c), quando no trecho do logradouro, na face 

percorrida, existia pavimentação da via pública coberta por asfalto, 

cimento, paralelepípedos, pedras etc. 

 Arborização (D3d),quando existia árvore ao longo de trechos 

pavimentados ou não, calçada/passeio e/ou em canteiro que dividia 

pistas de um mesmo logradouro, mesmo que apenas em parte. 

Para a consolidação do Indicador Condições do entorno (D3), foi atribuído 

peso 0,25 para cada Subindicador. Para oSubindicador Esgoto a céu aberto (D3a) 

foramcomputados os domicílios onde se encontrou esgoto a céu aberto.  Para o 

Subindicador Lixo acumulado (D3b) foram computados os domicílios onde se 



 
 

encontrou lixo na superfície. Para oSubindicador Pavimentação (D3c) foram 

computados os domicílios que estão localizados em trechos de vias públicas coberto 

por asfalto, paralelepípedo, pedra ou cimento. O indicador seguiu o cálculo da 

Equação 5 

O Indicador doAtendimento de água (D4), compreendeuà proporção de 

domicílios com atendimento adequado de água feito pela rede geral de água. 

 Atendimento pela rede geral de distribuição de água (D4a),quando o 

domicílio ou o terreno, ou a propriedade estava localizado, estava 

ligado a uma rede geral de distribuição de água; 

 Outra forma de abastecimento (D4b),quando a forma de abastecimento 

de água do domicílio era proveniente de poço ou nascente fora da 

propriedade, carro-pipa, água da chuva armazenada de outra forma, 

rio, açude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de água, 

diferente das descritas anteriormente. 

 

Para a consolidação Atendimento de água (D4), foi atribuído peso 1 aos 

domicílios que utilizam o Atendimento pela rede geral de distribuição de água (D4a) 

e peso 0 aos demais. Para efeitos de cálculo, oIndicador Destino do lixo (D2)foi 

computado através da porcentagem do total de domicílios que possuem o Lixo 

Coletado por serviço de limpeza ou em caçamba de serviço de limpeza 

O cálculofinal do IQAUfoi consolidado pela somatória dos valores obtidos em 

cada dimensão multiplicado pelo seu respectivo peso.  

Para eficácia na distribuição do peso dos indicadores do IQAU foi aplicadoo 

PAH(Processo de Análise Hierárquica) resultando a fórmula final do IQAU (Equação 

3). 

No processo de aplicação do PAH (Quadro 03),utilizou-sea escala de 

ponderação de Saaty (2008) com suas respectivas taxas de consistência (aceitáveis 

< 0,10). Nesta escala, os pesos variam de grau de importância de 1 - 9, para os mais 

importantes, e de 1/3 - 1/9 para os menos importantes.Na Composição da Matriz 

Inicial (Tabela 01) a escala foi aplicada observando–se a relação de cada indicador 

analisado com o respectivo indicador relacionado. Dez profissionais da área de 

gestão ambiental realizaram a ponderação para cada indicador e extraiu-se a média 

das respostas,obtendo-se osvalores da matriz inicial (Tabela 01). 



 
 

 

 

Quadro 03 - Escala de ponderação de Saaty (2008) aplicada no Processo Analítico de Hierarquia 
para obtenção da importância relativa das variáveis físicas 

 

Fonte: próprio autor 

Tabela 01–Matriz Inicial de Ponderação dos indicadores Método PAH 

Indicadores analisados 

Indicadores relacionados 

Esgotamento 
Sanitário (D1) 

Destino Lixo 
(D2) 

Condições 
Entorno (D3) 

Abastecimento 
Água (D4) 

Esgotamento Sanitário (D1) 1 7 7 1 

Destino Lixo (D2) 3 1 5 1 

Condições Entorno (D3) 7 9 1 5 

Abastecimento Água (D4) 1 1 5 1 

Somatória Vertical 12 18 18 8 

Fonte: próprio autor 

Para cada célula obtém-se o peso representativo em função da somatória de 

todos os valores das colunas representado pela linha denominada ―Somatória 

Vertical‖ (Equação 4). Os pesos encontrados foram somados e consolidados na 

matriz final de ponderação (Tabela01). 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  𝑃𝐴𝐻 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑎  𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎

𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡𝑝 ó𝑟𝑖𝑎   𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
  (Equação 4) 

Tabela 02–Matriz Final de Ponderação dos indicadores Método PAH 

Dimensões 
Esgotamento 
Sanitário (D1) 

Destino Lixo 
(D2) 

Condições 
Entorno (D3) 

Abastecimento 
Água (D4) 

Somatória 
Horizontal 

Esgotamento 
Sanitário (D1) 0,08 0,31 0,39 0,13 1,96 

Destino Lixo (D2) 0,25 0,06 0,28 0,13 0,72 

Condições Entorno 
(D3) 0,58 0,56 0,06 0,63 1,83 

Abastecimento 
Água (D4) 0,08 0,06 0,28 0,13 0,53 

Somatória Vertical 
    

5,04 

Fonte: próprio autor 



 
 

E finalizou-se a ponderação aplicando novamente a Equação 4 na coluna 

somatória horizontal da Matriz Final de Ponderação(Tabela 02), e obteve-se os 

pesos finais de cada dimensão (Quadro 04). 

Quadro 04 -Ponderação Final de cada Dimensão do IQAU 

Esgotamento 
Sanitário (D1) 

Destino Lixo 
(D2) 

Condições 
Entorno (D3) 

Abastecimento 
Água (D4) 

0,40 0,14 0,36 0,10 

Fonte: próprio autor 

A Tabela 03 compõe o resultado final do IQAU bem como, pela soma desses 

produtos, como mostra a Equação 5. 

𝐼𝑄𝑈𝐴 = 𝐷1 ∗ 28 + 𝐷2 ∗ 16 + 𝐷3 ∗ 42 + 𝐷4 ∗ 14   (Equação 5) 

Tabela 03- Esquema geral do sistema de indicadores propostos e os seus respectivos pesos. 

Dimensões Índices Parciais Peso das dimensões 

Esgotamento sanitário (D1) 0 - 1 40 

Destino do lixo (D2) 0 - 1 14 

Condições do entorno (D3) 0 - 1 36 

Atendimento de água (D4) 0 - 1 10 

Fonte: próprio autor 

 

Por fim, os resultados do IQAU, foramclassificados conforme o nível de 

qualidade ambiental urbana da Tabela 04. 

 

Tabela 04- Classificação do Índice de Qualidade Ambiental Urbana 

Valor do IQAU Nível de qualidade ambiental urbana 

86-100 Ótimo 

66-85 Bom 

51-65 Intermediário 

31-50 Ruim 

0-30 Péssimo 

 Fonte: Adaptado de Dias et al. (2011). 

 

Para os Indicadores D1 - Esgotamento Sanitário, D2 - Destino do lixo, D4 - 

Atendimento de Água utilizou-se o Tabela de Dados – Domicílios (IBGE, 2010). A 

Tabela distribui os dados consolidados em colunas específicas. Foram utilizadas as 

respectivas colunas. 



 
 

 D1 - Esgotamento Sanitário -Coluna V111 

 D2 - Destino do Lixo -Coluna V035 

 D4 - Atendimento de Água -Coluna V012 

 

Para a composição do Indicador D3 – Condições de Entorno, utilizou-se a Tabela 

de Dados Arquivo Entorno 01 (IBGE, 2010). A Tabela distribui os dados 

consolidados em três grupos: domicílios próprios, domicílios alugados e domicílios 

cedidos. Sendo assim, para a composição do mapa de cada subindicador foi 

necessário aplicar a somatória dos valores obtidos sempre das três colunas dos 

arquivos.  Foi elaborado também o mapa de arborização no entorno dos domicílios, 

D3d – Indicador de arborização no domicílio.  

Foram utilizadas as respectivas colunas para consolidar o indicador D3 – 

Condições de Entorno. 

 D3a - Indicador de existência de esgoto a céu aberto: Colunas V050, 

V052, V054 

 D3b –- Indicador de Lixo Acumulado: Colunas V056, V058, V060. 

 D3c –- Indicador da existência de pavimentação: Colunas V012, V014, 

V016 

 

O mapeamento da cobertura vegetal, indicador D3d foi gerado com o software 

ArcGIS 10.2, por meio da classificação supervisionada pelo classificador Máxima 

Verossimilhança (MAXVER). Esse classificador baseia-se em critérios estatísticos de 

média, variância e covariância, de modo que o cálculo estima a probabilidade de um 

pixel pertencer a uma classe pré-definida (amostras de treinamento) (JENSEN, 

2005a; b). As amostras de treinamento foram aquelas representativas dos 17 tipos 

de padrão geométrico de cobertura do solo(Figura 12) bem como da combinação 

deles, de acordo com Stewart &Oke (2012). Essas tiveram como base as imagens 

orbitais multiespectrais correspondentes às faixas do violeta, visível e infravermelho 

próximo do satélite WorldView-3 de outubro de 2016 (DGF, 2017). 

A avaliação da exatidão da classificação do mapa de cobertura arbórea foi 

realizada por meio da técnica analítica do índice kappa (k, Equação 6), que, a partir 

de áreas de referência (n) distribuídas aleatoriamente na imagem, calcula a medida 

da diferença e a probabilidade de concordância entre os valores de referência e da 

classificação (CONGALTON & GREEN, 2009). 



 
 

Como áreas de referência foram utilizados 50 polígonos (CONGALTON, 

1991), representativos desta classe, observados nas imagens da alta resolução 

espacial do software Google Earth Pro (FERREIRA et al., 2017). 

 

k = N ∑ Xii - ∑ Xi+ X+i / N2- ∑ Xi+ X+i     (Equação 6) 

 

Onde, Xii é a concordância observada; Xi+ e X+i (produto das marginais) é a 

concordância esperada, e N é o total de elementos observados. 

 

 

Figura 12 - Tipo de cobertura do solo segundo a classificação de Stewart &Oke,. 

 

 

Fonte:Stewart &Oke, (2012). 

 

  



 
 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apresentação dos resultados inicia-se com o mapa de uso e Ocupação do Solo 

na região das sub-bacias hidrográficas Popuca-Botinhas e Pedrinhas, que fomenta 

informações acerca da ocupação antrópica na região, bem como a densidade 

populacional em cada setor censitário estudado. Na sequência são analisados cada 

indicador que compõe o IQAU para a região.Primeiramente são apresentados os 

indicadores D1 - Esgotamento Sanitário, D2 - Destino do lixo e D4 - Atendimento de 

Água, uma vez que eles possuem uma análise menos complexa e também estão 

correlacionados com os subindicadores necessários para a formulação do indicador 

D3 – Condições do Entorno, que é apresentado por último. Para melhor avaliar cada 

indicador do IQAU, realizou-se um diagnóstico fotográfico como apoio a 

compreensão dos resultados. Para descrever os resultados, foi aplicada a 

terminologia da classificação do IQAU (Tabela 04) em cada um dos mapas 

confeccionados. Por fim, é apresentada a consolidação final do IQAU e os 

apontamentos e correlações com outros trabalhos consultados, além daqueles já 

citados na fundamentação teórica.  

O Mapa de Uso e Ocupação apresentou uma grande extensão de cobertura do 

tipo solo baixo e compacto (Figuras 13A e 14). Associando o tipo de cobertura do 

solo com a densidade demográfica do local, observa-se que as regiões classificadas 

como Baixo e Compacto, nos setores a leste e a norte,a densidadedemográficaé 

grande.  

O tipo de cobertura vegetação herbácea apresentado no Mapa de Uso e 

Ocupação esteve presente mais ao centro daregião, assim também como o tipo de 

cobertura baixo e espaçado (Figuras13B,E e 14). Essa região caracteriza-se por ser 

uma área de muito tráfego de caminhões que atende as necessidades operacionais 

dos galpões industriais que existem em grandes quantidades na região. Nos locais 

de predominância de vegetação herbácea é possível encontrar pouca densidade 

demográfica (Figura 14).  

A vegetação esparsa (Figura 13C e 14) foi encontrada ao longo de muitos pontos 

das sub-bacias estudas, mas não em grandes concentrações, exceto na área 

central. O solo exposto (Figura 13D e 14) foi encontrado somente em algumas 

poucas regiões à leste, próximo aos bairros Jardim Arapongas e Jardim Santo 

Afonso (Figura 09).   

 



 
 

 

 

 

Figura 13 – Tipos de Cobertura de Solo da Região 

 

 

A) Baixo e Compacto 

 

B) Vegetação Herbácea 

 

C) Vegetação Esparsa 

 

D) Solo Exposto 

 

E) Baixo e Espaçado 

Fonte:próprio autor 
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Figura 14 –Densidade Demográfica x Uso e Ocupação do Solo 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

Figura 15 - Indicador D1 – Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: próprio autor.



 
 

O Indicador D1- Esgotamento Sanitário demonstra que existe infraestrutura para 

coleta de esgoto nestes locais (Figura 15, Quadro 5).Encontrou-se três regiões com 

aglomeração de alguns setores censitários que se apresentaram como péssimas. 

Entre elas está a região da Rua Cararu (Figura 16), no bairro Jardim Arapongas 

(Figura 09), onde o relevo facilita o despejo de dejetos no meio ambiente. As 

construções estão abaixo do nível da rua e, consequentemente, os dejetos são 

despejados nos fundos dos terrenos, bem próximo a um dos tributários do córrego 

Pedrinhas. Há um conjunto de construções irregulares localizado ao Sul dessa 

região que estão sobre a corpo d’água do tributário (Figura 16 e 17). Em todas as 

construções são utilizados materiais sólidos, como blocos, e até lajes de concreto, 

existindo muitos sobrados em direção ao Pedrinhas (Figura 17). Ainda, observa-se 

em corpos d’água dos tributários da região um grande volume de despejo do esgoto 

das residências, não sendo utilizada a coleta de esgotos da rede pública. (Figura 

18). 

 

Quadro 05 -Consolidação do Indicador de D1 - Esgotamento Sanitário (Setores Censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

13% 9% 8% 15% 55% 

Fonte: próprio auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 16 –Rua Cararu – Desnível a sul favorecendo o despejo de dejetos 

 

Fonte:Google Earth



 
 

 

Figura 17 – Construções irregulares próximas ao Tributário na Rua Cararu no Jardim 

Arapongas 

 

Fonte:próprio autor 

Figura 18 – Despejos de esgotodiretamente no Tributário na Rua Cararu, no Jardim 

Arapongas 

  

Fonte:próprio autor 

 



 
 

Os bairros Jardim Cumbica II e Vila Nova Cumbica,às margens do córrego 

Popuca,apresentaram uma condição de esgotamento sanitário péssimapor toda 

extensão do córrego, conforme identificado nos Pontos 01 e 02 da Figura 19. O uso 

e ocupação do solo da região apresentou predominância de domicílios baixos, 

compactos e aglomerados, praticamente sem acesso físico (Figura 20). Percebe-se 

uma grande concentração de pequenas residências sem infraestrutura e coleta de 

esgotos, caracterizando ausência total de planejamentourbano.O acesso físico aos 

domicílios, em muitos pontos, se dá por vielas e becos(Figura 21).   

 

Figura 19– Localização geográfica dos pontos que apresentaram problemas 

decondições de Esgotamento Sanitário no Jardim Cumbica II e Vila Nova Cumbica 

 

Fonte:Google Earth 

 

 

Existe uma série de domicílios construídos nas duas Margens do córrego 

Popucanas imediações do Ponto 02 da Figura 19, sendo construções com mais de 

um pavimento, caracterizando amaior densidade populacional da região. Por toda a 

extensão do córrego pode ser visto as áreas irregulares(Figura 20).  

 

 

 



 
 

Figura 20 – Ocupações antrópicas nas duas margens do córrego Popuca nas 

imediações da Avenida Cataguases em toda a sua extensão 

 

 

 

Fonte:próprio autor 

 

Nas imediações do Ponto 2 da Figura 19,a forma de acesso à região se dá por 

vielas e becos. Algumas vielas ainda possuem uma passagem adequada a veículos 

pequenos, mas sem padrão ordenado,inviabilizando o trânsito de veículos de grande 

porte, onde provavelmente a coleta de lixo municipal não deve atuar. Outras vielas 

apresentam-se apenas como meio dos moradores se deslocarementre os domicílios. 

O declive também contribuipara o despejo dos dejetos no córrego Popuca. Ainda, 

nas imediações do Ponto 2 da Figura 19,tem-se um tributário com volume 

considerável de água e muitas casas construídas sobre o corpo d’água e tambéma 

margem do rio, substituindo a mata ciliar (Figura 22D e 23). As residências ao longo 

da ruaIndiaporãpossuem inclusive garagem de veículos automotores sobre o 

córrego (Figura 22A). 

 

 

 



 
 

 

Figura 21 – Acesso físico aos domicílios da região sul da ruaArgerita e rua dos Jesuítas 

 

 

 

Fonte:próprio autor 

 

Nas imediações do Ponto 1 da Figura 19, o córrego Popuca é praticamente 

ocultado pela ocupação antrópica sobre o curso d’água. Uma grande concentração 

de moradores vive sobre o córrego. Construções são erguidas, em sua grande 

maioria, com no mínimo dois pavimentos, sendo o primeiro pavimento 

aproximadamente no nível do leito do córrego. Em muitos pontos não é possível 

encontrar o corpo d’água aparente. O córrego funciona como principal coletor dos 

dejetos da comunidade (Figura 22B e 23) 

Nas imediações do ponto 03 da Figura 19, no Jardim Cumbica, a ocupação é 

irregular, e as casas estão construídas sobre um dos tributários do córrego Popuca, 

ao norte da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da rua Birigui. Existem 

construções de alvenaria e construções em materiais leves (restos de madeira e 

compensado) ao longo de todo o percurso do tributário, sendo um local sem nenhum 

sistema de coleta de esgotos. As residências estão abaixo do nível que se encontraa 



 
 

rodovia e o escoamento de água superficial de todo o bairro se dirige a esse ponto. 

(Figura 24A,B e C) 

Figura 22 –Condições do tributário nas proximidades daruaIndiaporã 

 

a) Garagem sobre o córrego 

 

b)  Despejo de detritos no córrego 

 

c) Lixo sobre a superfície 

 

d) Construções irregulares sobre a mata 
ciliar do córrego 

Fonte:próprio autor 

 

Figura 23 – Localização do Córrego Popuca ao longo da ruaParandu 

 

a) Córrego Popucaoculto em meio as 
construções 

 

b) Construções no nível do leito do córrego 
na Vila Nova Cumbica 

  

Fonte:próprio autor 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 24–Problemas de saneamento na rua Birigui 

 

a) Construções em alvenaria materiais leves 

 

b) Casas abaixo do nível da 
rodovia  

 

c) Despejo de Detritos no tributário 
canalizado  

Fonte:próprio autor 

 

O Indicador de D2 - Destino do lixo (Figura 25) mostrou os melhores resultados 

em toda a região estudada. O Mapa demostrou como ótimo em 99% dos setores 

censitários. Um setor apresentou condição ruim, localizado no o bairro Jardim 

Cumbica II,em específico, próximo à Praça Imperatriz, às margens do córrego 

Popuca, onde existe, a sudeste, um grande conjunto de ocupações sem acesso 

direto às vias públicas, podendo ser a explicação do comportamento do indicador 

(Figura 21). 

O Indicador de D4 - Atendimento de Água (Figura 26) também demonstrou-se 

ótimo 98% da região estudada. Apenas 2% em outras condições e a área do bairro 

Jardim Vermelhão localizada a leste colaborou para essa totalização (Figura 27). 

  



 
 

Figura 25 - Indicador de D2 - Destino do lixo 

 

Fonte: próprio autor.  



 
 

Figura 26 - Indicador de D4 - Atendimento de Água 

 

Fonte: próprio autor.



 
 

O Jardim Vermelhão apresentou domicílios sem acesso ao fornecimento de água 

e também sem acesso à coleta de esgoto. Analisando a condição do local, é 

possível perceber que o bairro é novo. Possivelmente, no período de coleta das 

informações pelo IBGE (2011) ainda não existia pavimentação e, 

consequentemente, rede de abastecimento de água e esgotos em todos os 

domicílios.  

Em visita de campo ao bairro, observou-se que ele passou por um processo de 

reurbanização, onde algumas vias foram pavimentadas com ladrilho (figura 28D) e 

implantado alguns pontos de abastecimento de água. No entanto, muitas casas 

foram construídas sem nenhum planejamento urbano, possuindo muitos domicílios 

irregulares e vias de acesso inexistentes. As construções estão localizadas nos 

locais onde deveria estar a mata ciliar do córrego Pedrinhas, apesar de existir na 

região sinalização e pontos de isolamento da mata neste local (Figura 28 A, B e C).  

 

Figura 27–Localização Geográfica do bairro Jardim Vermelhão 

 

Fonte:Google Earth



 
 

 

Figura 28 – Infraestrutura urbana Jardim Vermelhão.  

 

a) Isolamento da mata ciliar Pedrinhas 

 

b) Construções Irregulares na mata ciliar 

Pedrinhas 

 

c) Despejo de Lixo Pedrinhas 

 

d) Estrutura Pavimentação Jardim 

Vermelhão 

Fonte:próprio autor 

Para o Indicador D3 – Condições do Entorno foi possível analisar o 

comportamento de cada subindicador detalhadamente. Os primeiros indicadores 

analisados foram: D3a - Esgoto a Céu Aberto (Figura 29) e D3b – Lixo a Céu Aberto 

(Figura 30). 

O primeiro Subindicador D3a - Esgoto a Céu Aberto (Figura 29) apresentou uma 

condição muito pior se comparado com o resultado do indicador D1 – Esgotamento 

Sanitário (Figura 15, Quadro 06).  

 

Quadro 06 -Consolidação do Subindicador D3a - Esgoto a Céu Aberto (setores censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

38% 15% 9% 7% 31% 

Fonte: próprio autor 



 
 

Percebe-se que, mesmo os moradores possuindo o serviço de esgoto, ainda 

existem muitos pontos na região que o serviço não é oferecido de forma adequada. 

Nestes pontos, muitos deles na Vila Nova Cumbica, é possível observar as 

construções aglomeradas em cima do próprio córrego, e a canalização do esgoto 

domiciliar implantada diretamente no leito do Popuca (Figura 20 e 22B).  

Ainda, nesta mesma região, o mapa de uso do solo (Figura 14) mostrou a maior 

concentração de construções do tipo baixa e compacta, e também a maior 

densidade de ocupação antrópica, deixando claro a exposição de uma grande 

população a diversos tipos de doenças. As construções possuem na grande maioria 

múltiplos pavimentos que comprovam a alta densidade demográfica (Figura 21).   

O resultado do Sub-indicador D3b – Lixo a Céu Aberto (Figura 30,Quadro 07) se 

mostrou um pouco melhor do que o subindicador D3a - Esgoto a Céu Aberto. Porém 

comparado com o Indicador D2 – Destinodo Lixo percebe-se que os dados apontam 

a existência de coleta de lixo na região, e uma coleta excelente o que não se 

confirmou na visita a campo através de muitas imagens. Uma das hipóteses para 

essa discrepância pode ser o próprio formato da pergunta elaborada pela equipe do 

IBGE onde é apenas solicitado se existe o serviço de coleta que atende o domicílio. 

Foi possível encontrar a presença de resíduos sólidos na superfície em boa parte 

dos pontos que apresentaram problemas de Esgoto a Céu Aberto. Em alguns 

pontos, havia caçambas coletoras deterioradas (Figura 31) e uma prática muito 

comum de lançamento de lixo diretamente no córrego e seus tributários. 

 

Quadro 07 -Consolidação do SubindicadorD3b - Lixo a Céu Aberto (setores censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

24% 14% 11% 12% 39% 

Fonte: próprio autor 

 



 
 

Figura 29.Subindicador D3a- Esgoto a Céu Aberto 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

Figura 30.Subindicador D3b- Lixo a Céu Aberto 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

 

Figura 31–Lixo na superfície na região das duas bacias hidrográficas. 

 

a) Lixos dentro do córrego Popuca 

 

b) Caçamba coletora deteriorada 

 

c) Lixo colocado no córrego Pedrinhas  

 

d)Lixo acumulado no logradouro da região de 

Vila Nova Cumbica 

 

Fonte:próprio autor 

 

O resultado do Sub-Indicador D3c- Existência de Pavimentação (Figura 32, 

Quadro 08) pôde ser melhor compreendido após visita e levantamento fotográfico 

realizado em alguns pontos da região. A grande maioria dos pontos visitados 

mostraram ausência de pavimentação, e pequenos trechos de vielas e ruas com 

pavimentação adaptada ao desenho que a ocupação foi tomando a longo do tempo 

(Figura 21).Fobilet al. (2012), em seu trabalho na cidade de Gana, observaram que 

regiões com características similares ao Jardim Vermelhão possuem uma facilidade 

de instalações de sistemas de esgotamento sanitários precários e amadores, que 

leva a não utilização do serviço público ofertado. As comunidades com estas 

características sempre descartam águas com excesso de nutrientes nas vias, sendo 

atrativos para insetos e ratos transmissores de muitas doenças. 



 
 

 

Quadro 08-Consolidação do SubindicadorD3c–Existência de Pavimentação (setores censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

13% 11% 27% 10% 39% 

Fonte: próprio autor 

 

O resultado do Sub-Indicador D3d- Arborização (Figura 33) apresentou 

situaçãocrítica conforme apontado o Quadro 09 

 

Quadro 09-Consolidação do SubindicadorD3d- Arborização (setores censitários) 

Ideal Critica 

11% 89% 

Fonte: próprio autor 

 

Principalmente nos pontos com problemas de esgotamento sanitário, sendomais 

umaevidência acerca do uso e ocupação desordenado na região. Ferreira et al. 

(2017) apontam que regiões que apresentam situaçãocrítica no quesito arborização 

estão sujeitas a problemas de enchentes devido ao alto escoamento superficial a 

baixa absorção da água pelo solo. O escoamentode águas na superfície da região é 

responsável por transportar resíduos sólidos como o lixo, que são dispensados nas 

vias públicas sem nenhum controle(Figura 31). 

As cidades com o índice de arborização ótimo conforme classificação Oke (1978) 

são beneficiadas pela redução das temperaturas, auxiliando no conforto do ambiente 

habitável, conforme apontado por Dias (2003) emestudos na região metropolitana de 

Salvador. Dessa forma, as regiões estudadas que apresentaram uma situação 

crítica em relação a arborização, além de serem regiões mais suscetíveis a 

enchentes, também tem sua qualidade ambiental diminuída pelo desconforto 

térmico. 

 

 

 

 



 
 

Figura 32.Subindicador D3c- Existência de Pavimentação 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

Figura 33.Subindicador D3d Arborização 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

 

OIndicador D3 – Condições do Entornoapresentou situação péssima em grande 

parte da área estudada (Figura 34,Quadro 10). Observa-se que lixo e esgoto a céu 

aberto foram os subindicadores que mais contribuíram para os resultados ruins e 

péssimos. Ao analisar o mapa do Subindicador D3 – Condições do Entorno, verifica-

se que os locais de classificação ruins ou péssimos coincidem com os pontos que 

também apresentaram condição ruim ou péssima pelo Indicador D1 – Esgotamento 

Sanitário (Figura 15). Ainda, essas mesmas regiões também foram classificaram 

como críticas para o subindicador arborização(Figura 32), acentuando ainda mais a 

baixa qualidade do ambiente habitável desses locais.  

 

Quadro 10-Consolidação do Indicador D3 – Condições do Entorno (setores censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

27% 19% 7% 32% 15% 

Fonte: próprio autor 

 

Apesar de existir a oferta dos serviços de esgotamento sanitário e coleta de 

lixoem parte da região estudada, conforme apontados pelas Figura 15 e 25, 

percebe-se, pouca motivação na utilização correta desses serviços, possivelmente 

pela falta de consciência ambientale da importância desses serviços para a saúde 

da população local. É importante salientar que as políticas públicas que fomentam a 

importância do despejo de lixo e esgotos em meios corretossão ineficazes. Em 

locais como o Jardim Arapongas vemos que o projeto previsto para coleta de 

esgotos não atende a área ocupada que se localiza abaixo no nível da rua. Em 

muitas regiões ocupadas, episódios como esgotos diretamente nos córregos são 

encarados como algo comum pois a facilidade do despejo e economia nos custos 

desse tipo de implantação acabam sendo os únicos meios que comunidades 

possuem ou conhecem de descartar o esgoto. Os pontos onde foi constatado lixo a 

céu aberto ou lixerias cheias, evidencia uma deficiência na frequência da coleta e 

logística para esse tipo de atendimento e é muito provável que os habitantes 

objetivando afastar o lixo de suas residências, optam por utilizar o córrego para 

prover esse afastamento. 

A constatação da situação é que a população ainda se utiliza de meios de 

descarte equivocados nas suas residências. Dias (2003), na análise da região 



 
 

Metropolitana de Salvador, observouque a existência de lixo em superfície e esgotos 

a céu aberto tende a crescer em algumas regiões, demostrando-se como um fator 

permanente no cotidiano da população urbana. 

O lixo descartado no meio onde há ocupação antrópicaleva a contaminação das 

águas e do solo, criando ambientes propícios a presença de animais transmissores 

de doenças, impactando a vida de todos os moradores conforme apurado por Fobilet 

al. (2012)em Gana. 

Uma questão crítica observada no diagnóstico fotográfico da região foi que, 

embora os dados censitários apontarem para muitos locais considerados bom ou 

ótimos, o problema do despejo de esgotos e lixo na superfície foi constatado ao 

longo de todas as sub-bacias estudadas, sendo um dos problemas que mais 

comprometeram as condições do entorno. 

 



 
 

Figura 34.Indicador D3- Condições do Entorno 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

Após avaliar separadamente cada um dos indicadores que compuseram o IQAU, 

o cálculo do índice foi consolidado (Figura 35, Quadro 11), observando-se em sua 

grande maioria a condição regular.   

 

Quadro 11-Consolidação do IQAU (setores censitários) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

11% 17% 37% 7% 28% 

Fonte: próprio autor 

 

O resultado mostrou que o IQAU foi bastante dependente dos Indicadores D1 e 

D3, visto a estabilidade da condição boa e/ou ótima nos indicadores D2 e D4.Esrey 

(1996) observou que os serviços de atendimento de água e lixo normalmente 

conseguem acompanhar o crescimento populacional, mas os serviços de esgoto, de 

um modo geral, não acompanham. Após os resultados dos subindicadores de 

condições de entorno é possível levantar a hipótese dos dados disponibilizados 

referentes a coleta do lixo serem ineficazes para uma análise mais minuciosa.  

O IQAU apresentou valores mais altos (66 a 100) na região leste, contemplando 

os bairros mais próximos a região dos Pimentas. Todos os indicadoresavaliados, 

que compuseram o IQAU,estiveram entre as classificações ótima e/ou boanesta 

região, que é totalmente destinada a moradia e, historicamente, foi ocupada antes 

das demais regiões. 

O único bairro da região leste que mostrou problemas foi o Jardim Vermelhão. 

Nele a ocupação é recente e,possivelmente, as condições precárias de saneamento 

devem se acentuar ainda mais ao longo dos anos, pois obairro possui muitas 

construções ainda em desenvolvimento, sem acabamento e totalmente desordenas, 

evidenciando uma ausência de suporte por parte do poder público.Nele, foram 

encontradas muitas residências praticamente dentro da mata ciliar do Córrego 

Pedrinhas, que precisam ser removidas rapidamente. Muitas construções são 

iniciadas e abandonadas conforme apontado nas imagens do bairro (Figura 28B) 

O Jardim Vermelhão se assemelha às condições encontradas na periferia de 

Salvador, onde Dias (2003)identificouum modelo de ocupação desordenadoque 

criou comunidades sem nenhuma condição de salubridade, com os problemas se 

agravandoao longo dos anos. A visita de campo mostrou que a região vem 

crescendo com construções sem qualquer preocupação com a salubridade dos 



 
 

moradores, que possui alto índice de esgoto a céu aberto(Figura 29).No local foi 

identificado iniciativas de órgãos municipais e da polícia ambiental, visando o 

cumprimento das diretrizes estaduais fiscalizadas pela CETESB, e municipais 

discutidas pelo CONDEMA,através de placasde orientação e cerca de isolamento da 

mata ciliar do córrego Pedrinhas (Figura 28A). Apesar dessas medidas,averiguou-se 

em outros pontos a grande facilidade de construções e degradação ambiental do 

córrego (Figura 28B e C). 

 

 



 
 

Figura 35. Mapa IQAU MicrobaciaPopuca/Botinhas e Pedrinhas 

 

Fonte: próprio autor. 



 
 

 

Outros bairros que também estão com o IQAU péssimo se localizam na região 

oeste. Nestes locais o IQAU foi influenciado principalmente pelo destino do esgoto. 

No trabalho de Isekiet al. (2004), no Japão, o acompanhamento de dados da 

qualidade ambiental urbana, em específico sobre o destino dado ao esgoto, resultou 

em uma tomada de decisão que reduziu consideravelmente algumas doenças. 

Fobilet al. (2012)aplicou a análise de qualidade ambiental e identificou necessidades 

de melhorias no sistema de esgotos para amenizar o avanço de doenças como a 

malária, em Gana. Um olhar atento para essa região de Guarulhos, como feito no 

Japão e em Gana, pode resultar em medidas ambientais que ocasione inclusive a 

melhoria da saúde coletiva dos moradores das duas sub-bacias. 

Os bairros que apresentaram situação péssima tinham em comum a falta de 

infraestrutura, serviços urbanos e alta densidade populacional. Estas são 

característicasde regiões de periferia em grandes metrópoles ao redor do mundo 

conforme apontado por Minaki e Amorim(2012) em seu estudo de qualidade 

ambiental aplicado a região metropolitana de Salvador. As medidas de melhoria são 

complexas nesses contextos e requerem muito esforço do poder público conforme 

apontaramMelo eUeno (2013) ao observarem a alta densidade demográfica e baixa 

qualidade ambiental em bairros estudados da cidade de Belém do Pará. 

Na Rússia,conforme apontaramA Yeprintsevet al. (2018), regiões com 

complicações no quesito esgoto foram classificadas como propensas ao risco de 

vetorização de doenças. As regiões que apresentaram péssima condição no IQAU 

nas duas sub-bacias se assemelham ao resultado obtido por A Yeprintsevet al. 

(2018), podendo ser classificadas da mesma forma. 

Diaset al. (2011) observaram que os resultados ruins, apresentados pelo IQAU 

obtido para a região de Cuiabá, estiveram sempre alinhados com a falta de 

esgotamento sanitário. Observando a região das duas sub-bacias, o IQAU também 

refletiu as péssimas condições de esgotamento. 

Ao centro do mapa, uma considerável área apresentou o IQAU em situação 

regular, porém nos indicadores condições de entorno e esgotamento sanitário 

apresentou-se ruim. Não é caracterizada como uma área de moradias, visto a baixa 

densidade demográfica, mas é um nicho de convivência de um grupo muito diverso. 

Existem trabalhadores locais, visto a existência de muitas industrias e/ou galpões 

comerciais,e também motoristas de lugares distintos da RMSP, todos em busca das 



 
 

oportunidades locais. O relacionamento desses grupos nesta região osexpõe a um 

grande risco decontaminação de doenças,uma vez que há ausência de boas 

condições de qualidade ambiental urbana.  

Regiões similares, comoFujimoto (2002) identificou em Porto Alegre,requerem 

atenção especial por serem consideradas pontos estratégicos para surtos 

epidemiológicos, principalmente pelas águas contaminadas produzidas. Águas 

contaminadas na superfície são fatores atrativos para insetos que servem como 

vetores de doenças como malária, dengue cólera e outras doenças transmissíveis 

por mosquitos, principalmente o Aedes Aegipty. 

Olixo a céu aberto também foi um fator que contribuiu para o IQAUregularna 

região central do mapa. A presença de lixo na área pode significar uma falta de 

orientação dos próprios frequentadores,que contribuem com o tratamento 

indevido,acentuando ainda mais o problema. É viável ponderar também uma 

ausência de políticas que visam a preservação dos córregosda região. Certamente 

os transeuntes não conhecem a importância do córrego no local.  A região central é 

uma das poucas regiões que ainda é possível realizar obras e implantação de 

políticas sem o complicador da densidade demográfica e, talvez, consequente 

necessidade de remoção de famílias. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.4 CONCLUSÃO 

O IQAU mostrou condições boas e ótimas para os indicadores abastecimento de 

água (D2) e coleta de lixo (D4) em toda a região estudada. Porém ao analisar o 

Indicador de Condições do Entorno (D3), surge a proposta de uma análise mais 

eficiente nos dados visto principalmente a discrepância do indicador Destino de Lixo 

(D2) contraposto ao subIndicadorLixo a Céu Aberto(D3b) onde os dados remetem 

aexistência de coleta excelente de lixo na região que não se confirmou na visita a 

campo através de muitas imagens.  

As regiões consideradas péssimas estiveram sempre condicionadas ao indicador 

D1 (Esgotamento Sanitário) e em alguns locais agravadas com os dados do 

indicador D3 (Condições do Entorno).  

Foi possível perceber,através do Indicador D3,que as condições do meio físico 

retratam uma região com consideráveis limitações no cuidado com o meio ambiente, 

tornando-se claro a ausência de políticas de educação ambiental aliadas a situações 

de descaso tanto da comunidade local,como do poder público. 

Merecem atenção especial do poder público os bairros do Jardim Vermelhão, 

Jardim Arapongas, Jardim Nova Cumbica, Vila Nova Cumbica e a região da rua 

Birigui no Cidade Jardim Cumbica. Existe a necessidade de implantação de políticas 

públicas de saneamento ambiental nessas regiões. Possíveis surtos epidemiológicos 

podem surgir desses pontos em Guarulhos. 

No bairro do Jardim Vermelhão foi evidenciado uma tentativa de controle da 

qualidade ambiental das novas ocupações através de delimitações no entorno do 

córrego Pedrinhas e placas sinalizadoras, mas a baixa efetividadetambém foi 

observada com a invasão de determinados locais sem sinalização adequada, ao 

ladoda nascente do córrego, requerendo dos órgãos competentes medidas mais 

enérgicas. 

Podemos concluir, através da aplicação do IQAU, que as diferenças estruturais 

nos bairros inseridos nas sub-baciasPopuca-Botinhas e Pedrinhasforam facilmente 

percebidas e comprovadas, sendo que osbairros com maiores aglomerações de 

moradias nas proximidades dos corpos d’água tenderam a apresentar sempre a 

qualidade ambiental comprometida.   
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3. CAPITULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método de IQAU demostrou-se factível de ser aplicado, analisado e 

confirmado no trabalho em questão. Aliado ao diagnostico fotográfico, os dados 

expostos pelo IBGE (2011) demostram-se capaz de ilustrar de forma precisa a 

realidade ambiental urbana das sub-baciasPopuca-Botinha e Pedrinhas do 

município de Guarulhos. Porém com relação ao indicador D2 coleta do lixo, 

percebeu-se que as informações desse indicador se comportaram diferente a 

apurada em campo, podendo existir uma deficiência na resposta do questionário do 

IBGE sobre o assunto.   

Dos bairros observados na região estudada, os localizados ao longo do córrego 

Botinhas, apresentaram condições regulares, visto ainda ser uma área com grandes 

propriedades industriais e ocupação por moradia menos densa. Ainda é um local 

passível da criação de infraestrutura que permita o cuidado com o meio ambiente. 

A Qualidade Ambiental no entorno do córrego Pedrinhas sofre uma agressão 

brusca logo nas proximidades da sua nascente. O Jardim Vermelhão mostrou-se 

comoum caso muito crítico, onde o ambiente habitável sofre o descaso tanto dos 

órgãos governamentais, que não fiscalizam áreas próximas aos corpos d’água, 

como também da consciência ambiental dos próprios moradores, que continuam a 

ocupar as matas ciliares do córrego. A região ainda está em expansão, dessa forma, 

faz-se necessário a aplicação de políticas de saneamento eficazes e de curto prazo 

para evitar a degradação total do ambiente habitável na região. 

A qualidade ambiental da população do entorno do córrego Popuca é a mais 

caótica. Além dos problemas de invasão e da falta de fiscalização, já existe uma 

comunidade totalmente consolidada e acomodada nessas condições. A baixa 

qualidade ambiental do espaço habitável aparenta ser parte do cotidiano das 

famílias. As construções observadas possuem aparência antiga, caracterizando uma 

ocupação de longa data. Medidas de melhorias para essa região são as mais 

complexas, porque somente a consciência não seria a solução dos problemas, mas 

sim obras estruturais complexas, e fatalmente seria necessário a remoção de 

famílias, sendo um grande complicador providenciar novas moradias para essas 

famílias. 



 
 

Os assentamentos irregulares podem ser observados pelo mapa de uso e 

ocupação do solo, e se os órgãos governamentais buscarem investir na área de 

monitoramento através de geoprocessamento, certamente a aplicação de políticas 

de contenção das invasões seriam mais rápidas e provavelmente mais eficazes. 

Como sugestão para trabalhos futuros, a aplicação de um estudo que leve em 

consideração um segundo indicador relacionado a condição de algumas doenças 

relacionadas ao saneamento básico, pode enriquecer a discussão, agregando ainda 

mais ao estudo ambiental e seus impactos sociais, podendo servir de instrumento 

para construção de novas políticas públicas municipais. 
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