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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento, Produto 2 – Caracterização Municipal, é
resultado do Contrato Nº 50/2019, firmado entre ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO
SUL - AGEVAP e a empresa Cerne Ambiental, que tem como objetivo a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
PMGIRS do município de Jambeiro/SP, nos termos da Lei Federal n°
12.305/2010 que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS.

PMGIRS

10

2. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL
2.1. Localização e acessos
O município de Jambeiro/SP está localizado a 120 km da capital do
estado, São Paulo, na macrorregião do Vale do Paraíba Paulista, com
coordenadas de latitude 23º15’13” S e longitude 45º41’16” W (Prefeitura
Municipal de Jambeiro/SP, 2019).
O município possui uma área territorial de 184.413 km² e a população
estimada, no ano de 2019, era de 6.602 habitantes. No censo de 2010 a
densidade demográfica era de 29,01 hab/km². O município de Jambeiro/SP
possui altitude de 695 metros acima do nível do mar (IBGE, 2019).
Os municípios limítrofes a Jambeiro/SP são Caçapava/SP e São José
dos Campos/SP ao norte, Paraibuna/SP ao sul, na parte leste do seu território
com o município de Redenção da Serra/SP e a oeste com Jacareí/SP e Santa
Branca/SP.
Os acessos ao município de Jambeiro/SP são realizados pela rodovia
BR 116 (Rodovia Presidente Dutra) ou pela BR 070 (Rodovia Governador
Carvalho Pinto), as duas rodovias se ligam a rodovia BR 103 (Rodovia João
do Amaral Gurgel), a qual passa pela área urbana do município. A BR 103 liga
o município de Jambeiro/SP aos municípios de São José dos Campos/SP,
Paraibuna/SP e Caçapava/SP. As rodovias encontram-se em bom estado de
conservação. A localização e os acessos a Jambeiro/SP podem ser
visualizados na figura 1.
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Figura 1: Localização do município de Jambeiro/SP
Fonte: Adaptado por Cerne Ambiental (CPRM, IBGE, IGG e MMA), 2020
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O quadro 1 apresenta a distância entre o município de Jambeiro/SP e
a capital do Estado, São Paulo, bem como os municípios que fazem divisa
com o município de Jambeiro/SP. As distâncias entre municípios próximos
devem ser consideradas para avaliar a implementação de consórcios públicos
para o manejo de resíduos sólidos, visando a otimização da gestão e o melhor
aproveitamento dos recursos financeiros.

Quadro 1: Distância do município de Jambeiro/SP à capital e municípios
limítrofes
Município/UF
Distancia em km
São Paulo/SP
120,0
Caçapava/SP
25,1
Paraibuna/SP
23,8
Redenção da Serra/SP
27,4
São José dos Campos/SP
34,8
Santa Branca/SP
46,9
Jacareí/SP
43,4
Fonte: Google Maps, 2020

Os resíduos sólidos domiciliares do município de Jambeiro/SP têm sua
destinação final no próprio município, facilitando o transporte até o aterro
sanitário, diminuindo o tempo gasto no percurso, bem como os custos
relacionados ao transporte.

2.2. Histórico do município de Jambeiro/SP
O início do povoamento do município de Jambeiro/SP ocorreu às
margens do Rio Capivari, neste local foi construída em 1871 a Capela de
Nossa Senhora das Dores, através de terrenos doados pelo Capitão Jesuíno
Antônio Batista. O povoado se tornou freguesia em 10 de abril de 1872, com
a publicação da Lei Provincial n° 52. A freguesia foi denominada de Capivari
e pertencia ao município de Caçapava/SP (Prefeitura Municipal de
Jambeiro/SP, 2020).
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Para permitir a expansão do perímetro urbano, Luiz Bernardes de
Almeida Gildo ou seus terrenos, vizinhos ao povoado, aos novos moradores
que construíram suas casas (IBGE, 2020).
As altas produções cafeeiras alcançadas pelos fazendeiros locais
promoveram o desenvolvimento da freguesia que foi elevada, em1876, à
categoria de vila (Lei Provincial n° 56, de 30 de março de 1876)
desmembrando-se de Caçapava/SP. A vila passou a se chamar Jambeiro no
ano de 1877, através da Lei Provincial nº 36, de 08 de maio de 1877, devido
à abundância desta árvore frutífera. O povoado se tornou cidade por meio da
Lei Municipal nº 7, de 15 de julho de 1898 (Prefeitura Municipal de
Jambeiro/SP, 2020).

2.3. Turismo, cultura e lazer
O município de Jambeiro/SP não é uma cidade turística. Algumas
festividades são promovidas durante o ano, onde se pode destacar o
aniversário de emancipação como a principal festa, celebrado no dia 30 de
março, e a produção e comercialização de artesanato local. Além das
comemorações alusivas ao dia do município, outras atrações movimentam a
cidade durante o ano, entre elas o carnaval, a festa do Tropeiro (realizada no
final do mês de julho) e a festa da Padroeira do município (realizada no mês
de setembro). Também, são organizadas rodas de violas aos domingos na
praça municipal, para os munícipes ouvirem músicas regionais e divulgarem
seus trabalhos (Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP, 2020).
A Prefeitura Municipal não tem uma estimativa do número de pessoas
que participam das festividades do município durante o ano. Ter o controle do
aumento da população nesses dias de festividades é importante, pois além
de movimentar a economia do município, o crescimento populacional aumenta
a quantidade de resíduos sólidos gerados, o qual o município de Jambeiro/SP
é responsável pela gestão.
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Para melhorar o gerenciamento do manejo de resíduos sólidos gerados
nestas festividades é preciso realizar o levantamento do número de pessoas
que visitam o município e quais são as características destas festas. Estes
dados são necessários para dimensionar o volume de resíduos que poderá
ser gerado, suas características (recicláveis, orgânicos e rejeitos) e verificar
quais os equipamentos necessários para acondicionamento, transporte,
número de colaboradores necessários para coleta dos resíduos e o local para
destinação final dos resíduos.

2.4. Geografia física
O Os elementos que compõem a parte natural da geografia física do
município têm grande influência e impacto na tomada de decisões no que diz
respeito ao manejo dos resíduos sólidos. Através da análise dos elementos
naturais de um determinado território, é possível planejar o local ideal para a
disposição final dos resíduos sólidos ou qualquer outra obra municipal.
O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos gera
impactos, tanto ambientais quanto na saúde da população. Considerando-se
a tendência de crescimento do problema, os resíduos sólidos vêm ganhando
destaque como um grave problema ambiental contemporâneo mundial
(GOUVEIA, 2012).
Dessa forma, para a elaboração de itinerários de coletas, transporte e
disposição final de resíduos no município é preciso conhecer a parte física
(clima, geologia, geomorfologia, declividade, relevo, hidrografia, clima),
garantindo assim, a melhoria e eficiência na gestão dos resíduos, bem como
evitar que os serviços de manejo de resíduos sólidos possam vir a provocar
danos no meio ambiente.
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2.4.1.

Climatologia
O clima é um dos mais importantes componentes do ambiente natural,

pois ele afeta os processos geomorfológicos, a formação dos solos e o
crescimento e desenvolvimento das plantas. Os organismos, incluindo o
homem, são influenciados pelo clima (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL –
Org., 2009).
Os elementos que constituem o clima são a temperatura, a umidade e
a pressão atmosférica, enquanto que os fatores geográficos são a latitude, a
continentalidade, a vegetação, a altitude, a maritimidade e as atividades
humanas. Ou seja, para entender o clima de um determinado local são
diversos os elementos e fatores a serem considerados (TOMINAGA;
SANTORO; AMARAL – Org., 2009).
A caracterização do clima é baseada na análise de série de dados
registrados em estações meteorológicas durante longos períodos. Segundo o
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura
(CEPAGRI), o clima da região de Jambeiro/SP é denominado de Classificação
de Koppen (Cwa), sendo quente e úmido, com inverno seco e temperatura
média anual de 20°C (temperatura do mês mais frio inferior a 18°C e a do mês
mais quente superior a 22°C).
O processo de decomposição dos resíduos sólidos, a disposição
inadequada e o não tratamento dos resíduos sólidos, principalmente dos
resíduos orgânicos, concentram muitos poluentes, o que gera a produção de
chorume.
O chorume é um líquido percolado produzido pela infiltração da água
das chuvas e pela degradação de compostos que percolam através da massa
de lixo aterrada, carreando materiais dissolvidos ou suspensos (LIMA, 2009).
Esse líquido, que pode contaminar o solo e a água, contribui para o
aquecimento global e, consequentemente, com as mudanças climáticas
(PBMC, 2016).
Além disso, a decomposição de resíduos orgânicos em aterros é uma
das principais fontes de emissão na atmosfera de um dos gases de maior
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impacto no aumento do efeito estufa — o metano (CH4), um gás ainda mais
prejudicial à atmosfera que o próprio dióxido de carbono (CO2), considerado
o grande vilão do efeito estufa (LIMA, 2009).
De acordo com todas as projeções climáticas
regionalizadas para os biomas brasileiros, é previsto
um aumento da temperatura do ar na superfície entre
2ºC e 6ºC no período de 2040 a 2100. Com esse
aquecimento, cresce também a probabilidade de maior
ocorrência de eventos climáticos extremos, tais como
tempestades

severas

e

inundações.

Assim,

a

persistência das deficiências na gestão de resíduos
sólidos, em um futuro mais quente e úmido, poderá
resultar em maior risco de contato da população com
substâncias perigosas, pragas e insetos vetores
(PBMC, 2016).

Dessa forma, percebe-se a relevância da gestão de resíduos sólidos,
buscando-se alternativas viáveis e que contribuem para evitar o aquecimento
global e, consequentemente, possíveis mudanças climáticas.

2.4.1.1.
No

Chuvas
município

de

Jambeiro/SP

ocorrem

diferentes

índices

pluviométricos em decorrência das variações do relevo (ICMBio, 2020). As
precipitações médias mensais e anuais para o município de Jambeiro/SP e
sua distribuição são apresentadas na figura 2, onde se pode observar que as
médias anuais de precipitações foram no período de 1977 a 2006, sendo que
a precipitação média é em torno de 1.300 mm por ano, concentrada no verão.
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Figura 2: Mapa das precipitações do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

A figura 3 mostra os meses com as maiores médias de chuvas para o
município de Jambeiro/SP. Entre os meses de abril e setembro ocorrem os
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menores índices pluviométricos. Já nos meses de outubro a março as
concentrações de chuvas são mais elevadas. A partir das informações
trazidas na figura 3, observa-se que as precipitações anuais acumuladas do
município de Jambeiro/SP chegam a 1.329,1 mm.

JAMBEIRO/SP

Figura 3: Precipitações médias anual para o município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

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

2.4.2.

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

a matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que
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ocorrem desde a sua origem e a estrutura e distribuição que a sua superfície
possui até os dias atuais (ICMBio, 2020).
O município de Jambeiro/SP é composto por rochas graníticas,
divididas em biotita gnaisses, gnaisses, tonalitos, dentre outras subdivisões,
conforme pode ser observado na figura 4.
Para tanto, o manejo adequado dos resíduos sólidos é uma importante
estratégia de preservação do meio ambiente, assim como de promoção e
proteção da saúde. Uma vez que, não acondicionados em aterros sanitários,
os resíduos sólidos podem comprometer a qualidade do solo, da água e do
ar, por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e
metais pesados, entre outros. A decomposição da matéria orgânica presente
no resíduo resulta na formação de um líquido de cor escura, o chorume, que
pode contaminar o solo e as águas superficiais ou subterrâneas pela
contaminação do lençol freático (GOUVEIA, 2012).
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Figura 4: Mapa geológico do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.3.

Geomorfologia
A geomorfologia é um elemento importante a ser considerado no

planejamento ambiental do município. As altitudes afetam diretamente os
elementos físicos e bióticos da região, gerando paisagens e diversidade
(ICMBio, 2020).
A figura 5 apresenta vista panorâmica da cidade, e as acentuadas
declividades dos ‘mares de morros’ que se localizam no território municipal de
Jambeiro/SP e adjacências.

Figura 5: Panorâmica da geomorfologia parcial da região do município
de Jambeiro/SP
Fonte: Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP, 2020

O município de Jambeiro/SP, localizado no domínio da Floresta
Atlântica, apresenta grande complexidade topográfica e climática, que resulta
na presença de inúmeras fitofisionomias, como os Campos de altitude,
Floresta Estacional Semidecidual e Florestas Ombrófilas Densa e Mista
(SERAFIM et. al., 2008).
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Através do uso de programa computacional, onde características
físicas do município são cruzadas, elabora-se a carta ou mapa de
suscetibilidade para movimentos gravitacionais de massas e inundações
específica para área municipal. Com estes mapas é possível definir áreas
suscetíveis a riscos ambientais, além disso, definir as áreas com
potencialidades para realização de obras, como por exemplo, a construção de
aterros sanitários.
A disposição de resíduos no solo, mesmo que em aterros sanitários
com captação de gases e efluentes, esbarra no esgotamento de áreas físicas
apropriadas para esse fim de determinados municípios, uma vez que são
muitas as restrições que determinam a área para a implantação desse tipo de
empreendimento (GOUVEIA, 2012).
Ao analisar a figura 6, observa-se que as áreas mais sensíveis a
enxurradas, localizam-se ao sul do município de Jambeiro/SP.
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Figura 6: Mapa de suscetibilidade para o município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

Por meio do mapa (figura 6), verificaram-se quais as áreas municipais
que estão mais suscetíveis a movimentos gravitacionais de deslizamentos e
para inundações.
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A coleta e a disposição final dos resíduos são importantes para que não
causem danos ao meio ambiente e, consequentemente, não altere a
qualidade de vida da população (BENDA, 2008). Dessa maneira, o
conhecimento das áreas suscetíveis a deslizamentos e ou alagamentos
auxilia no planejamento do manejo dos resíduos sólidos.
A frequência de desastres com escorregamentos no município, no
período entre os anos de 2000 a 2011, foi de cinco episódios (AGEVAP,
2014).
A suscetibilidade de deslizamentos é alta em 2,48% do território do
município de Jambeiro/SP, 22,95% é de suscetibilidade média e 74,57% do
território do município é de baixa suscetibilidade, quadro 2. Estas
características devem ser levadas em consideração no caso de planejamento
de futuras obras para construção de novo aterro sanitário, áreas de
transbordo, centrais de triagem e compostagem, entre outras obras.
No que se refere às áreas sujeitas a inundações no município de
Jambeiro/SP, conforme se observa no quadro 3, há possibilidade “alta” de
ocorrência em 0,98% do território do município, “média’ possibilidade em
5,65% do território e 9,16% do território com “baixa” possibilidade de
inundação.
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Quadro 2: Características e intensidade para deslizamentos no município de Jambeiro/SP
Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa

Características predominantes
Relevo: serras, morros altos e morros baixos;
- Forma das encostas: retilíneas e côncavas, com
anfiteatros de
cabeceiras de drenagem abruptos;
- Amplitudes: 60 a 140 m;
- Declividades: >25º;
- Litologia: trondhjemitos, gnaisses, migmatitos e
ortognaisses, biotita gnaisses, tonalitos, granitos e
granodioritos;
- Densidade de lineamentos/estruturas: alta;
- Solos: Argilosos Vermelho-Amarelos; e
-Processos: deslizamentos e queda de rochas.
- Relevo: morros altos e morros baixos;
- Forma das encostas: convexas e retilíneas e
côncavas, com anfiteatros de cabeceiras de
drenagem;
- Amplitudes: 40 a 80 m;
- Declividades: 10 a 30º;
- Litologia: trondhjemitos, gnaisses, migmatitos e
ortognaisses, biotita gnaisses, tonalitos, granitos e
granodioritos;
- Densidade de lineamentos/estruturas: média;
- Solos: Argilosos Vermelho-Amarelos; e
- Processos: queda de rochas e rastejo.
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Área

Área
Urbanizada/
edificada

Km²

%(*)

Km²

%(**)

4,56

2,48

0,09

0,096

Km²

%(*)

Km²

%(**)

42,23

22,95

0,87

9,38
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Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa

Características predominantes

Área

Área
urbanizada/
edificada

Km²
%(*)
Km²
%(**)
- Relevo: planícies e terraços fluviais,
morros baixos e morrotes;
- Forma das encostas: convexas
suavizadas e topos amplos;
137,2
74,57
8,32
89,66
- Amplitudes: <60 m;
- Declividades: < 15º;
- Litologia: trondhjemitos, gnaisses,
migmatitos e ortognaisses, biotita gnaisses,
tonalitos, granitos e granodioritos;
- Solos: Aluviais e Argilosos VermelhoAmarelos; e
- Processos: deslizamentos, queda de
rochas e rastejo.
(*) Porcentagem em relação à área do município. (**) porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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Quadro 3: Características e intensidade para inundações no município de Jambeiro/SP
Características predominantes
Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa
Local

PMGIRS

Bacia de
drenagem
contribuintes

- Relevo: planícies aluviais atuais, com
amplitudes e declividades muito baixas (<2º);
- Solos: hidromórficos, em terrenos situados
ao longo de curso d’água, mal drenados e
com nível d’água subterrâneo aflorante a
raso;
- Altura da inundação: até 2m em relação à
borda da calha do leito regular do curso
d’água; e
- Processos: inundação, alagamento e
assoreamento..

- Área de
contribuição: grande;
- Formato: tendendo
a circular;
- Densidade de
drenagem: alta;
- Padrão dos canais
fluviais: tendendo a
sinuoso; e
- Relação de relevo:
amplitude baixa e
canal longo.

- Relevo: terraços fluviais baixos e/ou flancos
de encostas, com amplitudes e declividades
baixas (<5º);
- Solos: hidromórficos e não hidromórficos,
em terrenos argilo-arenosos e com nível de
água subterrâneo raso a pouco profundo;
- Altura de inundação: entre 2 e 6 m em
relação à borda da calha do leito regular do
curso d’água; e
- Processos: inundação, alagamento e
assoreamento.

- Área de
contribuição:
intermediária;
- Formato: circular a
alongado;
- Densidade de
drenagem: média;
- Padrão dos canais
fluviais: sinuoso a
retilíneo; e
- Relação de relevo:
amplitude média e
canal principal
intermediário.

Área
urbanizada/
edificada

Área
Km²

%(*)

Km²

%(**)

1,81

0,98

0,21

2,41

10,40

5,65

1,04

11,9
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Características predominantes
Classe de
Suscetibilidade

Foto ilustrativa
Local
- Relevo: terraços fluviais altos e/ou flancos
de encostas, com amplitudes e declividades
baixas (<5º);
- Solos: não hidromórficos, em terrenos siltoarenosos e com nível d’água subterrâneo
pouco profundo;
- Altura de inundação: acima de 6 m em
relação à borda da calha do leito regular do
curso d’água; e
- Processos: inundação, alagamento e
assoreamento.

Km²

%(*)

Km²

%(**)

16,86

9,16

1,65

18,9

Bacia de
drenagem
contribuintes
- Área de
contribuição:
pequena;
- Formato: tendendo
a alongado;
- Densidade de
drenagem: baixa;
- Padrão dos canais
fluviais: tendendo a
retilíneo; e
- Relação de relevo:
amplitude alta e
canal principal curto.

Área
urbanizada/
edificada

Área

(*) Porcentagem em relação à área do município. (**) porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.
Fonte: A partir da Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações. Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.4.

Relevo

O conhecimento do relevo do município de Jambeiro/SP é
determinante na seleção de áreas adequadas para a disposição de resíduos
sólidos. É um processo demorado e dispendioso, envolve exigências legais e
resistência por parte da população, isso porque muitas áreas utilizadas para
este fim apresentam elevado potencial de contaminação do solo e da água
(subterrânea e superficial) (BENDA, 2008).
A presença de planícies aluviais é uma indicação de que o lençol
freático está próximo a superfície ou sob o nível do solo, mantendo o solo
encharcado boa parte do tempo. A disposição irregular de resíduos nas
planícies de inundações pode ocasionar a contaminação do lençol freático.
Na figura 7 é possível observar no município de Jambeiro/SP, planícies
e terraços fluviais, morrotes, morros baixos e morros altos.
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Figura 7: Mapa com padrões do relevo do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.4.1.

Altitudes

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

para

minimizar

os

impactos

ambientais

inerentes

ao

empreendimento. As análises podem ser realizadas com dados de
mapeamentos pedológicos, geomorfológico, profundidade do lençol freático,
geológico-geotécnico, hidrografia, sistema viário e núcleos populacionais,
hipsometria e declividades (BENDA, 2008).
A figura 8 apresenta as altitudes do município de Jambeiro/SP, isto é,
a altura em relação ao nível do mar. Percebe-se que as cores mais escuras
(vermelho), equivalem aos pontos mais altos do município, chegando a 1.123
m de altitude, enquanto as cores mais claras (verde) equivalem as menores
altitudes do local, chegando a 616 m. Toda parte central do território (seguindo
a calha dos rios) e a região sul do município caracterizam-se como planícies.
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Figura 8: Mapa hipsométrico do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.4.2.

Declividade

No que diz respeito a inclinação das vertentes (figura 9), quanto mais
íngreme for o terreno, maior é a inclinação das vertentes, chegando a 45º
(cores marrom e vermelho do mapa) em alguns pontos do município de
Jambeiro/SP. Isso significa que o relevo é altamente acidentado nas áreas
noroeste e sudeste.
As declividades que mais predominam no município se concentram
entre 5º e 17º, representadas pelas cores azul e verde claro do mapa. Isso se
deve ao formato natural das microbacias no território, de acordo com o relevo
existente.
As declividades determinam os divisores de águas que formam as
microbacias municipais ou até intermunicipais. Os cursos hídricos podem ter
suas nascentes localizadas no município de Jambeiro/SP, porém muitos têm
a sequência do seu leito em outros municípios ou vice-versa. Dessa forma, a
possível contaminação de um recurso hídrico pode trazer problemas para
todos os municípios inseridos na mesma bacia hidrográfica. Assim, o estudo
das declividades dentro de uma mesma bacia hidrográfica é relevante na hora
de planejar o uso do solo do território municipal.
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Figura 9: Mapa das declividades do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018

As declividades determinam os divisores de águas que formam as
microbacias municipais ou até intermunicipais. A possível contaminação de
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um recurso hídrico pode trazer problemas para todos os municípios inseridos
na mesma bacia hidrográfica. Assim, o estudo das declividades dentro de uma
mesma bacia hidrográfica é relevante na hora de planejar o uso do solo do
território municipal.
Além disso, ao planejar o uso e ocupação do solo no território, deve-se
considerar a inclinação das vertentes para evitar pontos de alagamentos ou
deposição de sedimentos, trazidos pelas chuvas.

2.4.4.3.

Solos

As áreas de lançamentos de resíduos são locais de transição das
substâncias inclusas e liberadas pelos diversos tipos de resíduos. O solo está
diretamente afetado por essas substâncias o que pode acarretar modificações
em suas características físico-químicas (MANGIERI; TAVARES FILHO,
2015).
Essas modificações ocasionadas através da liberação de líquidos
produzidos pelos resíduos podem gerar impactos negativos no meio físico,
como o grau de compactação do solo, isto é, a diminuição na capacidade de
o mesmo reter umidade (MARQUES, 2011).
Estudos demonstram que a origem e evolução dos solos sofrem a
influência do clima, dos materiais de origem, organismos, vegetais e animais,
relevo e tempo. A influência conjunta dos fatores responsáveis pela formação
dos solos, determinados fenômenos se manifestam simultaneamente, em
diferentes intensidades. Isso quer dizer que o solo ameniza a maioria dos
contaminantes, sendo a zona não saturada mais propícia para a disposição
de dejetos humanos e águas residuais, tornando-se primordial ter esse tipo
de estudo para disposição adequada dos resíduos sólidos (BENDA, 2008).
De acordo com o tipo de solo existente em determinado local, as
características de infiltração das águas das chuvas influenciam na
suscetibilidade de deslizamentos e impermeabilização do solo para obras,
entre outros. Estudos demonstram que a origem e evolução dos solos sofrem
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influência do clima, dos materiais de origem, dos organismos, dos vegetais e
animais, do relevo e do tempo.
A influência conjunta dos fatores responsáveis pela formação dos solos
se manifesta simultaneamente, em diferentes intensidades. Dependendo das
características, o solo pode reter parte dos contaminantes que são dispostos
na superfície, sendo a zona não saturada mais propícia para a disposição de
dejetos humanos e águas residuais (BENDA, 2008).
Os principais tipos de solos no município de Jambeiro/SP são os
Gleissolos e os Argissolos, cuja espacialização pode ser vista na figura 10.
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Figura 10: Mapa pedológico do município de Jambeiro/SP
Fonte: Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
Governo de São Paulo; IPT e CPRM, 2018
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2.4.5.

Recursos naturais

2.4.5.1.

Flora

A má disposição dos resíduos sólidos acarreta diversos problemas de
ordem ambiental, como a modificação das características do solo e,
consequentemente, a dificuldade de recuperação vegetal nativa. São
inúmeras as possibilidades de malefícios que a contaminação no solo pode
acarretar à flora, pela má disposição de resíduos sólidos, torna-se necessário
o contínuo monitoramento do solo e processos de remediação e manejo do
mesmo (MAMEDES et. al., 2017).
Os principais ecossistemas encontrados no município de Jambeiro/SP
são as vegetações do domínio Mata Atlântica, com destaque para Floresta
Ombrófila Densa. Na região ocorrem dois biomas de grande relevância
mundial, a Mata Atlântica e o Cerrado, conhecidos como Hotspots, ou seja,
áreas de grande diversidade biológica, mas com intenso risco de supressão e
degradação (SÃO PAULO, 2009). Isso porque é uma área de transição entre
esses dois biomas.
Dentre as principais espécies arbóreas existentes na região do
município de Jambeiro/SP estão o Pinheiro do Paraná (Araucaria
angustifólia), o Pinheirinho-bravo (Podocarpus lamberti), o Palmito (Euterpe
edulis) e o Xaxim (Dicksonia sellowiana) (ICMBio, 2020).
A preservação da fauna e flora é um dever conforme cita a Política
Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e considerando que o resíduo sólido é um
agente poluidor, o mesmo não manejado adequadamente gera impacto em
todo meio ambiente, afetando a fauna.
Ainda, nessa região, existem inúmeras espécies endêmicas, que só
vivem nesse local, como é o caso das famílias Arácea, Bromeliaceae,
Cactaceae, Gesnericaeae, Orchidaceae e as Pteridófitas. Deve-se destacar a
alta diversidade e complexidade natural da área, resultantes das inúmeras
combinações entre tipos de relevo, altitudes, características topográficas, rede
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de drenagem, substrato rochoso, solos e cobertura vegetal natural. É um
território com endemismos, refúgios ecológicos e espécies ameaçadas de
extinção (LAPLA-FEC-UNICAMP, 1998).
A figura 11 apresenta o mapa do inventário florestal do município de
Jambeiro/SP, onde 2,49% do território municipal é composto por mata, 5,81%
por capoeiras e 8,73% por reflorestamento e o restante é utilizado pela
agricultura e pecuária (SIGAM, 2007).
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Figura 11: Mapa do inventário florestal do município de Jambeiro/SP
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2004

2.4.5.2.

Fauna

É importante destacar e atender no PMGIRS em todos os quesitos da
legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal no que se
refere aos cuidados com a fauna e flora. Isso se atribui nas diversas fases dos

PMGIRS

41

resíduos sólidos: produção, coleta, translado, tratamento e disposição final
dos mesmos para que a fauna não seja afetada.
A fauna do município de Jambeiro/SP é rica e diversificada, o que pode
ser explicado pela presença de uma grande variedade de fragmentos de
hábitats da Mata Atlântica e do Cerrado (ICMBio, 2020).
Algumas espécies estão ameaçadas de extinção e são constantemente
procuradas por caçadores, como os primatas sagui-da-serra-escuro, o monocarvoeiro (ou muriqui-do-sul), a onça-pintada (Panthera onça) e onça-parda
ou suçuarana (Pantera capricornensis), este último encontrado somente nos
domínios da Mata Atlântica. A presença de espécies como a onça-pintada
também enfatiza a importância da proteção das áreas da mata (ICMBio,
2020).
O muriqui, considerado primata da América é encontrado na Mata
Atlântica. Em áreas mais abertas, como nas bordas da mata, encontra-se o
furão (Galictis vittata), o veado-mateiro (Mazama americana) e o cachorro-domato (Cerdocyon thous) (ICMBio, 2020).
Várias espécies de anfíbios foram encontradas pela primeira vez nas
matas do Vale do Paraíba, que é rica em endemismo, isto é, são espécies que
são encontradas somente nesta região. Dentre as espécies de invertebrados
ameaçadas de extinção, destaca-se duas espécies de borboletas: Euselasia
eberti e a Voltinia sanarita (ICMBio, 2020).
Existem 156 espécies de mamíferos concentradas na região da Mata
Atlântica, das quais 40 espécies estão nas matas localizadas no Vale do
Paraíba, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um inventário
realizado nas matas do Vale do Paraíba, dentre os quais, localiza-se o
município de Jambeiro/SP, resultou no registro de 35 espécies de anuros
(sapos, rãs e pererecas) (SERAFIM et. al., 2008).
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2.4.6.

Hidrografia

2.4.6.1.

Águas superficiais

O município de Jambeiro/SP está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul. O município apresenta abundância de corpos hídricos em seu
território, 184 km² de sua área é banhada pela represa de Santa Branca,
formada pelas águas dos rios Paraibuna e Paraitinga. A sede domunicípio é
cortada pelo Rio Capivari (afluente do Rio Paraíba) que nasce no perímetro
urbano, formado pela junção dos ribeirões Jambeiro e dos Francos, que
atravessam a cidade (Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP, 2020). Além
destes, o município abriga o Rio Piraí, o riacho da Serra e os ribeirões
Tapanhão e Taperão.
A disponibilidade per capita de água superficial (m3/hab.ano) em 2014
para o município de Jambeiro/SP foi de 14.561,84 m 3/hab (CBH-PS,2015). De
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) são necessários
diariamente 110 litros de água por pessoa (110.000 m 3/dia/hab.) para atender
as necessidades básicas.
A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Interestadual – 02
(UGRHI-02) tem mantido seus indicadores em condições relativamente
confortáveis, entretanto, dada a sua vocação, é preciso cautela na gestão,
pois a bacia do Rio Paraíba do Sul possui importantes mananciais que
atendem a três Estados (CBH-PS, 2019).
A

bacia

hidrográfica

é

a unidade básica

físico-territorial

de

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

pertence

a

dois

estados

e

ambos

devem

fazer

o

gerenciamento/planejamento dessa bacia (CBH-PS, 2019).
As condições relativamente confortáveis a que se referem o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, dizem respeito a falta de problemas
sérios por falta ou usos múltiplos da água. Porém, uma das desvantagens em
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construir um aterro sanitário em uma dessas planícies é que podem “poluir os
corpos d’água, o solo e o ar” do local (BENDA, 2008).

2.4.6.2.

Águas subterrâneas

A água subterrânea distribui-se nos diferentes aquíferos presentes no
Estado de São Paulo, distintos por suas características hidrogeológicas como,
por exemplo, tipo de rocha e forma de circulação da água.
Os aquíferos são rochas que armazenam água, de acordo com as
características de cada uma, podendo ser fissural ou fraturado (a água fica
nas fraturas que são pequenos espaços existentes nas rochas), sedimentar
(a água fica armazenada entre os poros da rocha) e cárstico (a água fica
armazenada em bolsões que se formam entre as rochas, espaços vazios,
ocos). O Estado de São Paulo possui aquíferos de dois grandes grupos: os
aquíferos sedimentares e os fraturados (IRITANI; EZAKI, 2012).
No Estado de São Paulo, destacam-se, pela capacidade de produção
de água subterrânea, os Aquíferos Guarani, Bauru, Taubaté, São Paulo e
Tubarão (IRITANI; EZAKI, 2012).
Embora os aquíferos geralmente representem unidades de dimensão
regional, não necessariamente apresentam características geológicas e
hidrológicas homogêneas por toda a sua extensão. O grupo dos aquíferos
fraturados reúne aqueles formados por rochas ígneas e metamórficas. As
rochas ígneas formaram-se pelo resfriamento do magma, sendo o granito a
rocha mais comum. Destacam-se o Aquífero Serra Geral-verdes e o Aquífero
Cristalino-azuis (IRITANI; EZAKI, 2012).
No município de Jambeiro/SP é explorada água do aquífero Serra
Geral, caracterizado por ser fissural ou fraturado, isto é, a água fica
armazenada em pequenas fraturas que ocorrem nas rochas e nos diversos
sentidos (horizontal/vertical/diagonal), representado na cor verde escuro,
cujas vazões ficam entre 7 a 100 m³/h.
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A figura 12 apresenta a espacialização geográfica dos Sistemas
Aquíferos do estado de São Paulo, com destaque em círculo laranja para a
localização do município de Jambeiro/SP.

Figura 12: Principais unidades aquíferas do Estado de São Paulo,
com destaque para Jambeiro/SP
Fonte: CETESB, 2015

A disponibilidade per capita de água subterrânea (m3/hab. ano) em
2014 para o município de Jambeiro/SP foi de 1.483,66 m 3/hab. (CBH-PS,
2015). Observou-se que há fragilidades no que se refere ao uso e ocupação
do solo no município para garantir essa qualidade da água subterrânea. A
construção e execução de obras como, por exemplo, aterro sanitário e
estação de tratamento de esgoto podem causar vazamento de poluentes, que
se infiltrarão no solo e, consequentemente, contaminando as águas do
sistema aquífero.
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2.5. Organização territorial e político administrativo
O município de Jambeiro/SP teve sua organização territorial e
administrativa iniciada por meio da Lei Provincial n° 52, 10 de abril de
1872,com a criação da Freguesia denominada de Capivari no município de
Caçapava/SP. Anos mais tarde, a Freguesia foi elevada à categoria de vila
por meio da Lei Provincial n° 56, de 30 de março de 1876, desmembrada de
Caçapava, constituída de Distrito Sede. Passou a se chamar de Jambeiro no
ano de 1877, através da Lei Provincial nº 36, de 08 de maio de 1877.
O local passou a categoria de cidade por meio da Lei Municipal nº 7,
de 15 de julho de 1898. Em divisão administrativa realizada pelo Brasil no ano
de 1911, o município de Jambeiro/SP figura como Distrito Sede,
permanecendo nesta condição até o ano de 1933.
Em divisões territoriais data de 31 de dezembro de 1936 e 31 de
dezembro de 1937 e no quadro anexo ao Decreto-Lei Estadual nº 9.073, de
31 de março de 1938, o município de Jambeiro/SP pertence ao termo
judiciário de Caçapava, da comarca de Caçapava, e figura somente com o
Distrito Sede, Jambeiro/SP.
O Decreto Estadual nº 9.775, de 30 de novembro de 1938, para o
período de 1939-1943, o município de Jambeiro é composto do Distrito Sede
e pertence ao termo de Caçapava, da comarca de Caçapava (IBGE, 2020).

2.5.1. Distritos
O município de Jambeiro/SP é composto pelo Distrito Sede (área
urbana) e pela área rural.

2.5.2. Poderes
O poder executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos
secretários municipais. Atualmente a administração municipal encontra-se
organizada conforme apresentado a seguir:
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 Seção de Administração;
 Seção de Saúde;
 Seção de Obras;
 Seção da Educação;
 Seção de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
 Seção de Esportes; e
 Seção de Desenvolvimento Social.
O poder legislativo é exercido pela câmara de vereadores, que é
composta por 9 vereadores, sendo que a mesa diretora é composta pelo
presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário.

2.5.3. Características urbanas
O município de Jambeiro/SP é composto por uma área urbana, a qual
é o distrito Sede e por uma área rural. A divisão territorial do município auxilia
na etapa de planejamento das atividades de coleta e transporte dos resíduos,
bem como, da limpeza urbana.
O município possui um terminal rodoviário para o transporte
intermunicipal de passageiros. O município não possui aeroporto e estação
ferroviária. Os principais meios de comunicação, no município, estão ligados
as redes de TV aberta do Brasil e uma rádio local, a Rádio Jambeiro 104,9
FM.
Compete observar que,

além dos veículos de comunicação

destacados, o município conta com acesso a revistas e jornais de circulação
regional e nacional, além de um jornal presente na cidade, o Jornal
Jambeirense. Vale ainda destacar, que o município possui acesso à internet
por meio das empresas Vivo e Net.
O município de Jambeiro/SP possuía no ano de 2000 uma taxa de
urbanização de 48,45%, passando para 47,88% em 2010, uma variação de
1,33% entre os últimos Censos do IBGE (2000-2010), a cidade apresenta uma
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pequena redução da população residindo na área urbana para o período
(ATLAS BRASIL, 2020).
O tratamento e a distribuição da água, bem como o tratamento de
esgoto são realizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP) na área urbana. Na zona rural a água é oriunda de
poços e o esgoto tem como destino as fossas sépticas rudimentares. A
distribuição de energia elétrica é de responsabilidade das empresas EDP
Bandeirantes e CEDRAP. A iluminação pública atende a área urbana,
recentemente foi trocado todo o sistema de iluminação, passando a utilizar
lâmpadas de LED.
A coleta de resíduos sólidos domiciliares, realizada pela Prefeitura
Municipal de Jambeiro/SP, tem como destino final o aterro sanitário do Grupo
ENGEP.

2.5.4. Dispositivos legais de zoneamento urbano, disciplinadores de
ocupação e uso do solo
De acordo com o Plano Diretor do município de Jambeiro/SP, que no
momento encontra-se em processo de revisão, o território municipal tem seu
macrozoneamento definido pelas seguintes Macroáreas e Núcleos Urbanos:
I-Macroárea Central de Urbanização Consolidada (MAUC);
II- Macroáreas de Baixo Impacto Urbano (MABIU 1, MABIU 2 e MABIU 3);
III- Macroáreas de Desenvolvimento Econômico (MADE 1, MADE 2, MADE 3;
MADE 4 e MADE 5);
IV- Macroárea de Urbanização em Desenvolvimento (MAUD);
V- Macroáreas de Proteção Ambiental (MAPA 1, MAPA 2 e MAPA 3);
VI- Macroárea Rural (MARU);
VII- Núcleos Urbanos Isolados (NURIS).
Delimitar geograficamente as áreas do município, geralmente, de uso
residencial, industrial e comercial, facilita os gestores no planejamento e
execução das atividades a serem desenvolvidas no município como, por
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exemplo, a gestão dos resíduos sólidos. O conhecimento das características
das áreas facilita todo o processo de elaboração e, posterior, implementação
do PMGIRS.

2.5.5. Demografia
Para obtenção dos dados populacionais do município de Jambeiro/SP,
foi consultado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O
município apresentou uma estimativa populacional de 6.602 habitantes no ano
de 2019. A população residente no município vem crescendo nos últimos
anos, conforme pode ser observado nos valores da série histórica (quadro 4).

Quadro 4: Série histórica da população do município de Jambeiro/SP
População População
Ano
Habitantes Homens Mulheres
Urbana
Rural
1991
3.285
1.745
1.540
1.369
1.916
2000
3.992
2.082
1.910
1.934
2.058
2010
5.349
2.769
2.580
2.561
2.788
2019*
6.602
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020
* Estimativa

Estes dados refletem o crescimento da população do município de
Jambeiro/SP, demonstrando que ao longo do tempo a infraestrutura deve se
adequar ao crescimento populacional para oferecer serviços com qualidade.
Juntamente com o crescimento populacional vem o aumento da geração de
resíduos sólidos urbanos, e consequentemente torna-se necessário um
aprimoramento na gestão para acompanhar este desenvolvimento urbano.
Na figura 13 é apresentado a distribuição da faixa etária do município
de Jambeiro/SP.
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Figura 13: Distribuição da população por sexo e faixa etária
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2010

De acordo com a figura 13 é possível observar que a população de
Jambeiro/SP tem maior concentração de pessoas na faixa etária de 14 a 34
anos. Tais dados devem ser analisados, pois a geração de resíduos pode
variar conforme a renda da população, bem como a faixa etária, implicando
desde o consumismo indiscriminado até a consciência ambiental, buscando a
redução, correta separação, reaproveitamento e/ou reciclagem dos resíduos.

2.6. Macroinformações socioeconômicas
Nos últimos anos, programas de distribuição de renda do governo
federal têm fomentado alterações significativas nos rendimentos per capita
dos consumidores. Diante dessa realidade, surge a preocupação em garantir
o atendimento das futuras demandas, como o aumento da geração de
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resíduos sólidos e, consequentemente, a prestação de um serviço de manejo
de resíduos de sólidos com qualidade para a população.
A nova distribuição socioeconômica no município representou
elevações da demanda por diversos produtos que passaram a ser
consumidos em diferentes escalas, favorecendo a geração dos resíduos. O
levantamento do perfil socioeconômico tem por meta analisar as
características da sociedade e da economia do município de Jambeiro/SP e
suas influências na composição e geração de RSU no município.
Nesse contexto, verifica-se que um dos principais problemas na
atualidade correlatos a saúde, saneamento e gestão ambiental, estão a
geração e gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

2.6.1.

Educação
A falta de conhecimento dos impactos negativos causados pela má

destinação do resíduo pode causar interferências no meio ambiente, bem
como para a saúde.
Uma das formas de mudar o problema relacionado aos resíduos
sólidos é inserir a educação ambiental nas escolas. O tema vem ganhando
espaço no ambiente escolar, porém ainda não é o suficiente para mudar a
realidade vivida pela maioria dos municípios, como a falta de conhecimento
da importância da separação dos resíduos. A educação ambiental é parte
integrante do PMGIRS, podendo ser realizada através da rede de ensino
disponível no município.
No município de Jambeiro/SP há quatro instituições de ensino formal,
sendo uma escola de ensino infantil (creche e pré-escolar), duas escolas de
ensino fundamental e uma escola de ensino médio (IBGE, 2018). O número
de alunos matriculados, conforme cada fase escolar, pode ser visualizado no
quadro 5.
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Quadro 5: Número de alunos matriculados nas instituições de ensino
formal do município de Jambeiro/SP
Fase escolar/ ano

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ensino infantil

245

180

110

214

201

230

270

264

281

262

268

265

Ensino fundamental

804

838

981

930

936

931

917

887

856

803

799

768

Ensino médio

213

199

212

218

203

218

191

221

214

227

231

223

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

Em 2010, 85,05% da população de 6 a 17 anos do município estava
cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idadesérie. Em 2000 eram 83,42% e, em 1991, 70,78%. Dos jovens adultos de 18
a 24 anos, 11,28% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000
eram 3,94% e, em 1991, 1,69% (ATLAS BRASIL, 2020).
O Indicador Expectativa de Anos de Estudo sintetiza o número de anos
de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência
deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou
de 9,53 anos para 9,67 anos, no município (ATLAS BRASIL, 2020).
O indicador ainda aponta o percentual da população de 18 anos ou
mais com o ensino fundamental completo. Entre 2000 e 2010, esse percentual
passou de 33,22% para 55,93%. No ano de 2010, considerando-se a
população municipal de 25 anos ou mais de idade, 8,80% eram analfabetos,
49,72% tinham o ensino fundamental completo, 37,83% possuíam o ensino
médio completo e 8,18%, o superior completo (ATLAS BRASIL, 2020).
Nos dados mencionados anteriormente, pode-se observar que a taxa
de alunos frequentando as escolas vem aumentado com o passar dos anos.
Porém, com o aumento da idade dos alunos, menor é a frequência dos
estudantes na escola, isso se deve em muito, pela necessidade de trabalhar
e ajudar a família no complemento da renda, nesse sentido muitos acabam
abandonando os estudos para ajudar a família (IBGE, 2018).
Dessa forma, percebe-se que a educação ambiental de forma contínua
no espaço escolar desde os primeiros anos abrangerá um maior número de
alunos, se comparado com as séries finais e, assim, poderá proporcionar que
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os temas relacionados ao meio ambiente, incluindo a temática resíduos
sólidos, chegue a um maior número de pessoas.

2.6.2.

Trabalho e renda
No início do século XX, até meados de 1930 a principal fonte de

trabalho e renda da população de Jambeiro/SP era voltada para a cultura do
café. Com a decadência da cafeicultura, grande número de famílias se mudou
para a cidade em busca de emprego nas indústrias que começaram a se
instalar no município.
No final dos anos 70, foi a vez das indústrias de grande porte se
instalarem no município de Jambeiro/SP (Papel Simão, depois, Votorantim),
estas arrendaram grande parte das fazendas do município e, empregaram
mão-de-obra barata para iniciarem a plantação, com o posterior corte de
eucalipto. O ramo industrial ganhou mais força no final do século passado,
com a criação do distrito industrial e comercial de Jambeiro/SP no Bairro
Santa Bárbara, o que incrementou a atividade comercial no município
(Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP, 2020).
Com a migração da população da área rural para área urbana do
município ocasionou a necessidade de criação de escolas, mercados,
hospitais, entre outros serviços essenciais, para garantir as necessidades dos
munícipes. Consequentemente, com o aumento dos centros urbanos e com a
busca de trabalho e melhores rendas, serviços públicos passaram a ser
essenciais para manter a organização do espaço, entre eles o manejo dos
resíduos sólidos urbanos.
O número de pessoas economicamente ativa tem influência sobre a
geração de resíduos, pois com uma renda mais alta os índices de consumo
aumentam, gerando maior quantidade de resíduos.
No município de Jambeiro/SP, a população economicamente ativa era
de 64,56% em 2000 e de 70,64% em 2010, demonstrando um crescimento de
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6,08%. Ainda referente ao ano de 2010, cerca de 4,96% da população estava
desocupada e 24,4% estava economicamente inativa (ATLAS BRASIL, 2020).
A renda per capita média do município de Jambeiro/SP no ano de 2010
era de R$ 738,52. A taxa média anual de crescimento nesse período foi de
4,53%. A proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$
140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 15,24%, em 2000 para
4,88%, em 2010 (ATLAS BRASIL, 2020).
Os valores apresentados acima demonstram que a renda da população
vem aumentando nos últimos anos, e com um poder de aquisição maior a
população tende a adquirir mais bens de consumo e, consequentemente,
aumento da quantidade de resíduos sólidos.

2.6.3. Saúde e indicadores epidemiológicos
A delimitação dos estabelecimentos de saúde e das condições da
saúde da população é um indicativo do volume de resíduos de serviços de
saúde (RSS) gerados no município.
A relação de estabelecimentos de saúde registrados junto ao SUS
presentes no município de Jambeiro/SP, conta com uma Unidade Básica de
Saúde (UBS), Obrajam Jambeiro (Clínica de Fisioterapia), além de uma base
do SAMU (CNES, 2020).
Estas unidades de saúde presentes no município não contam com
leitos disponíveis, sendo disponibilizados apenas serviços de consulta clinica
básica, odontologia, enfermagem e imunização. O município de Jambeiro/SP
não conta com hospital municipal, sendo os mais próximos localizados nos
municípios de Caçapava/SP e São José dos Campos/SP.
O encaminhamento dos resíduos de saúde para locais inadequados
configura-se em impactos significativos para o meio ambiente, pois a
decomposição dos materiais gera substâncias altamente tóxicas que
contaminam diretamente o solo, as águas, o ar e, chegando as pessoas,
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principalmente os resíduos oriundos dos sistemas de saúde que podem estar
contaminados.
Como mencionado, a má gestão dos resíduos além de causar impactos
ambientais e problemas de saúde. A qualidade da gestão dos resíduos sólidos
pode ser medida por meio de indicadores, entre eles, a taxa de natalidade,
taxa de mortalidade, a esperança de vida ao nascer e a taxa de fecundidade.

2.6.3.1.

Taxa de natalidade

A taxa bruta de natalidade representa o número de nascidos vivos, por
mil habitantes, na população residente. O quadro 6 apresenta o número de
nascidos vivos no município de Jambeiro/SP.

Quadro 6: Natalidade do município de Jambeiro/SP
Ano
N° nascidos vivos
2000
66
2002
69
2004
52
2006
59
2008
43
2010
53
2012
60
2014
69
2015
46
Fonte: Sistema de Saúde, 2020

Conforme pode-se observar no quadro anterior o número de nascidos
vivos no município manteve uma média entre 45 e 70 nascimentos por ano. A
taxa de natalidade demonstra o crescimento da população em um
determinado local. Esse dado, juntamente com a taxa de mortalidade, auxilia
no acompanhamento da taxa de crescimento da população do município,
onde é possível estimar com mais precisão o volume de resíduos gerados e
realizar um planejamento a longo prazo.
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2.6.3.2.

Taxa de mortalidade

Um dos principais indicadores da qualidade de vida de uma população,
diretamente relacionado ao sistema de saúde, é a mortalidade infantil. Este
indicador é afetado por diversos componentes, como por exemplo, a
qualidade do saneamento básico (manejo de resíduos sólidos). A redução
gradual da taxa de mortalidade vem da melhoria das condições de vida urbana
e do avanço da saúde coletiva e preventiva.
A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de um
ano de idade, por mil nascidos vivos, esta taxa vem diminuindo nos últimos
anos no município, no ano de 1991 era de 18,03 crianças, 13,0 óbitos em
2000 e 12,4 óbitos em 2010 (quadro 7).

Quadro 7: Mortalidade infantil no município de Jambeiro/SP
Ano
1991
2000
2010
N° de Crianças
18,03
23,00
12,40
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020

Em 2017, o município registrou a taxa de mortalidade materna foi de 0
óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. No município, entre 1996 a 2017, o
número de óbitos maternos foi de 0 (Portal ODS, 2020).
A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano, em 1995, era
de 0 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2017, aumentou para 59,70 óbitos.
Vale observar que o número total de óbitos de crianças menores de um ano,
de 1995 a 2017, foi 19 (Portal ODS, 2020).
A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos, em 1995, era
de 0 óbitos a cada mil nascidos vivos; em 2017, este percentual passou para
59,70 óbitos a cada mil nascidos vivos, indicando aumento da mortalidade. O
número total de óbitos de crianças menores de 5 anos no município, de 1995
a 2017, foi 24 (Portal ODS, 2020).
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O manejo correto dos resíduos sólidos evita problemas relacionados a
saúde pública, pois os resíduos sólidos urbanos se não forem destinados em
locais apropriados, podem atrair vetores, contaminar recursos hídricos, solo,
ar, animais entre outros seres vivos, entre eles o homem. A contaminação do
ambiente pode causar inúmeras doenças e levar ao aumento da taxa de
mortalidade.

2.6.3.3.

Esperança de vida ao nascer

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a
dimensão longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). No município de Jambeiro/SP, a esperança de vida ao nascer
cresceu 0,5 ano na última década, passando de 76,1 anos, em 2000, para
76,6 anos, em 2010. A esperança de vida no município é superior se
comparada com o Brasil e o estado de São Paulo. Em 1991, era de 72,1 anos
(ATLAS BRASIL, 2020). O quadro 8 apresenta os dados, comparando-os com
o Estado de São Paulo e com o Brasil.

Quadro 8: Esperança de vida ao nascer (em anos)
Ano
Jambeiro/SP
São Paulo
1991
72,1
65,1
2000
76,1
67,0
2010
76,6
73,5

Brasil
64,7
68,6
73,9

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020

A expectativa de vida no município de Jambeiro/SP vem aumentando
nos últimos anos, isso se deve a prestação de serviços com maior qualidade,
como por exemplo, aos serviços de saúde e de saneamento básico. Neste
contexto, o manejo correto dos resíduos sólidos pode evitar a propagação de
doenças junto à população, bem como evita a contaminação de solos, água,
e outros fatores presentes no meio ambiente.
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2.6.3.4.

Taxa de fecundidade

A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que
uma mulher pode ter até o fim de seu período reprodutivo (15 a 49 anos de
idade) (Altas Brasil, 2020). Ao longo dos anos no município de Jambeiro/SP
ocorreu uma redução nesse número, conforme pode ser visualizado no
quadro 9.

Quadro 9: Taxa de fecundidade do município de Jambeiro/SP
Ano
1991
2000
2010
Número médio
3,3
2,5
2,3
de filhos
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020

A taxa de fecundidade tem relação com o nível socioeconômico da
população, em regiões mais pobres, este valor é maior que em locais onde a
classe econômica é elevada. Esse fator, em grande parte, se deve à falta de
informação, em relação aos meios contraceptivos.
A alta taxa de fecundidade nestes locais gera uma maior concentração
de pessoas, em ambientes menores, e se os resíduos gerados nestes locais
não forem destinados corretamente, pode levar a um aumento das causas de
doenças causadas por vetores ou pela contaminação dos recursos naturais.
A população com poder aquisitivo menor, muitas vezes não tem acesso aos
serviços de saneamento, cabendo aos gestores públicos desenvolver
programas para levar serviços básicos até os locais mais carentes.

2.6.3.5.

Morbidade

O manejo adequado dos resíduos sólidos evita inúmeros problemas de
saúde pública como, por exemplo, proliferação de vetores, poluição,
contaminação dos recursos naturais, entre outros. Parte das doenças que são
transmitidas por vetores, como por exemplo, a malária, febre amarela,
leishmaniose, dengue, dentre outras doenças, se desenvolvem por meio de
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hospedeiros que se encontram nos resíduos sólidos e aumentam a
propagação. Dessa maneira, a destinação correta dos resíduos sólidos
urbanos auxilia no controle dos vetores e na propagação de doenças entre a
população.
No município, entre 2001 e 2016, houveram 58 casos de doenças
transmitidas por mosquitos (vetores), dentre os quais nenhum caso
confirmado de malária, nenhum caso confirmado de febre amarela, 1 caso
confirmado de leishmaniose e 57 notificações de dengue.
Em uma situação ideal, os óbitos ocorreriam apenas por mortes
naturais, em idades avançadas. Porém, no contexto das transições
epidemiológica, demográfica e nutricional, bem como na globalização dos
padrões de consumo, de alimentação e hábitos de vida, as doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) são um dos principais problemas de saúde em
todo mundo e que impactam diretamente da taxa de mortalidade (Portal ODS,
2020).
O quadro 10 apresenta o número de óbitos entre 2006 e 2017 no
município de Jambeiro/SP, segmentado por sexo e idade.

Quadro 10: Número de óbitos por idade no município de Jambeiro/SP
2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sexo/óbitos
Masculino

15

19

1

1

17

17

22

17

19

14

19

15

15

Grupo de idade
Menos de 1 ano

1

1

1
1

1 a 4 anos
1

5 a 9 anos

1

1

1

10 a 14 anos
15 a 19 anos

2

1
1

20 a 29 anos
30 a 39 anos

1

40 a 49 anos

1

4

50 a 59 anos

2

60 a 69 anos

2

70 a 79 anos
80 anos ou mais
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1

1

2

1

1

4

1

3

2

3

2

2

3

3

6

1

3

5

3

3

8

2

3

6

4

1
1

1

2

1

2

2

1

2

3

5

2

1

3

2

2

1

9

2

5

5

5

4

4

5

4

3

3

3
1

59

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sexo/óbitos
1

Idade ignorada
7

Feminino

11

7

6

13

1
11

10

10

13

9

10

Grupo de idade
1

Menos de 1 ano

3
1

1 a 4 anos

1

1

5 a 9 anos
10 a 14 anos

1

15 a 19 anos
1

20 a 29 anos
1

30 a 39 anos
1

40 a 49 anos

3

1

2

2

1

50 a 59 anos
60 a 69 anos

1

2
2

70 a 79 anos

1

3

80 anos ou mais

5

3

3
2
2

7

1

1

1

5

3

2

1

1

1

1

2

2

4

1

3

4

6

1

1

1

5

1

12

4

4

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

No quadro 10, é possível identificar que o número maior de mortes
ocorre entre os 40 e 70 anos. De acordo com o relatado anteriormente, a
expectativa de vida no município de Jambeiro/SP no ano de 2010 era de 76
anos. É possível observar que as mortes ocorrem em maior número antes
dessa idade. Isso se deve a presença de doenças, que em muitos casos tem
relação direta com a gestão dos resíduos, pois inúmeras doenças têm sua
propagação em meio aos resíduos sólidos, e também devido a contaminação
que estes podem gerar no meio ambiente.
O quadro 11 apresenta a causas dos óbitos, bem como o número óbitos
em uma série histórica de 2006 a 2017.

Quadro 11: Número de óbitos no município de Jambeiro/SP conforme
sua causa
2017

2

2016

1

2015

2013

1

2014

2012

2

2011

2

2010

2009
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2007

Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

2006

CAUSA

1
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

2010

3

2009

2006

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

2007

CAUSA

8

3

2

6

4

3

4

3

3

2

6

2

2

1

2

1

3

2
1

6
1
1

9
5
2

1

1

1

1

2

5
1

4
1
1

7
5
2

4
3
1

4
2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7
1

14
2

9
3

2

4

3

1

1

9
3

1

2

3

2

3

10

5

5

6

3

6

1

1

4

7

2

1

2

5

2

4

1

3

1

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

Algumas doenças têm relação direta com os resíduos sólidos como,
por exemplo, as doenças parasitárias e infecciosas, tornando importante a
prestação de serviços de manejos de resíduos sólidos adequados, bem como
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a destinação final do mesmo, a fim de evitar a propagação de vetores e a
contaminação dos recursos naturais.

2.6.4. Economia
O município de Jambeiro/SP possui atividades econômicas voltadas
para a agropecuária, tais dados são de grande relevância para conhecimento
da geração de resíduos. Da mesma forma, o conhecimento dos resíduos
gerados na área urbana, como de origem industrial, do comércio e serviços e
da população local, são importantes para o setor público poder organizar a
prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos.
As empresas além de gerar resíduos através de sua produção atraem
trabalhadores para a cidade aumentando a população e, consequentemente,
a necessidade de melhorias na infraestrutura, bem como na prestação de
serviços municipais, a qual podemos citar a coleta de resíduos sólidos
urbanos.
A crescente taxa de produção e consumo de produtos associa-se ao
aumento da geração de resíduos, os quais são responsáveis por grande parte
dos impactos ambientais causados pelas ações humanas. A figura 14
apresenta a evolução do valor bruto por ramo de atividade entre os anos de
1999 a 2015 para o município de Jambeiro/SP (IBGE, 2015).
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Figura 14: Valor bruto por atividade por ano
Fonte: IBGE, 2015

Neste gráfico é possível perceber que a indústria e a prestação de
serviços são as que mais movimentam recursos no município e,
consequentemente, as que mais geram resíduos.

2.6.4.1.

Agricultura

Na agricultura o destaque se dá para a produção de feijão e arroz, com
74 ha de área cultivada. O quadro 12 apresenta a produção agrícola do
município de Jambeiro/SP.

Quadro 12: Produção agrícola do município de Jambeiro/SP
Produtos
Área Cultivada (ha)
Produção (T)
Arroz
4
12
Feijão
70
90
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018
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Conforme

informações

obtidas

pela

Prefeitura

Municipal

de

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

2.6.4.2.

Pecuária

As crises do café, nas primeiras décadas do século XX, alteraram a
economia de Jambeiro/SP que passou a se basear na pecuária leiteira (IBGE,
2020). Na pecuária, além da bovinocultura leiteira aparecer como uma força
no setor primário do município, a criação de suínos é a mais relevante, com
26.100 cabeças. O quadro 13 demonstra o efetivo dos rebanhos de
Jambeiro/SP.

Quadro 13: Efetivo de rebanhos do município de Jambeiro/SP
Efetivo
Bovinos
Bubalino
Caprinos
Equinos
Galináceos
Ovinos
Suínos

Número total
12.918 cabeças
1 cabeça
42 cabeças
198 cabeças
980 cabeças
71 cabeças
26.100 cabeças

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2018
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De acordo com o quadro 13 é possível observar que a bovinocultura e
a suinocultura são as maiores fontes de renda do setor pecuarista. A geração
de resíduos deste setor está relacionada a produção de dejetos e a geração
de embalagens (frascos) de medicamentos utilizados para tratamento dos
animais.
Conforme informações obtidas da Prefeitura Municipal, os dejetos são
utilizados como adubo na agricultura. As embalagens (frascos) de
medicamentos utilizados no tratamento, controle e prevenção de doenças,
atualmente, são enterradas no solo, o que pode ocasionar a contaminação do
solo. Dessa forma, quanto as embalagens de medicamentos, é necessário
que o município promova a implementação da logística reserva.

2.6.4.3.

Silvicultura e extração vegetal

O município de Jambeiro/SP possui, na silvicultura, apenas a produção
de eucalipto, com uma área de 2.000 hectares (IBGE, 2018). A geração de
resíduos nesta atividade está relacionada com os restos de galhos e troncos.
Conforme dados levantados junto a Prefeitura Municipal os restos de galhos
e troncos permanecem no local e servem como proteção para o solo e com o
tempo acabam decompondo, gerando matéria orgânica para o solo.

2.6.4.4.

Indústria, comércio e serviços

Para os setores de indústria, comércio e serviços, temos no município o
registro de 882 unidades atuantes, conforme o registro na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. As empresas estão descritas no
quadro 14, conforme o segmento empresarial. Estes setores econômicos do
município de Jambeiro/SP empregam 2.815 munícipes, com uma média
salarial de 3 salários mínimos, conforme dados do IBGE (2017) e Econodata
(2020).
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Quadro 14: Empresas do município de Jambeiro/SP conforme o
segmento empresarial
Segmento Empresarial
Quantidade
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
323
aquicultura
Indústrias extrativas
1
Indústrias de transformação
65
Eletricidade e gás
1
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e
8
descontaminação
Construção
48
Comércio; reparação de veículos automotores e
171
motocicletas
Transporte, armazenagem e correio
54
Alojamento e alimentação
62
Informação e comunicação
6
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
3
Atividades profissionais, científicas e técnicas
8
Atividades administrativas e serviços complementares
39
Administração pública, defesa e seguridade social
4
Educação
11
Saúde humana e serviços sociais
10
Artes, cultura, esporte e recreação
7
Outras atividades de serviços
59
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017 e Econodata, 2020

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

2.7. Disponibilidade de recursos
Para análise da disponibilidade de recursos, que, a critério do
município, serão ou não aplicados em ações voltadas ao correto manejo dos
resíduos sólidos, deve ser realizado estudo das finanças públicas municipais.
Este ramo das ciências econômicas se dedica ao estudo da circulação
do dinheiro e visa analisar a obtenção, a gestão e a administração de recursos
da esfera pública. As finanças públicas são compostas pelas políticas que
instrumentam os gastos públicos e as receitas (tabela 1).

Tabela 1: Receitas e despesas do município de Jambeiro/SP
Finanças Públicas –
Jambeiro/SP

2019

2018

Receitas Municipais
Variação anual
Despesas
municipais
Variação anual
Superávit/Déficit
primário anual

33.206.367,85
10,75%
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2017

2016

29.982.019,31
5,70%

28.365.918,23
-2,89%

29.211.591,64

29.309.088,93

26.394.706,51

24.920.098,26

25.665.548,44

11,04%

5,92%

-2,90%

3.897.278,92

3.587.312,80

3.445.819,97

Variação
média

R$
4,52%
4,68%

3.546.043,20

67

ICMS Ecológico Repasse
Fundo de
Participação dos
municípios (FPM)
Investimentos
Amortização da
dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

7.392.561,37

6.810.159,87

6.396.092,92

6.605.699,72

6.801.128,47

1.801.022,79

838.699,39

348.535,98

6.605699,72

817.983,10

421.087,67

171.743,38

6.432,89

0,00

149.815,99

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

As receitas municipais de Jambeiro no Estado de São Paulo, entre os
anos de 2016 e 2019, tiveram um crescimento médio de 4,52%. Já as
despesas municipais para o mesmo período tiveram um crescimento médio
de 4,68% (TCE-SP, 2020). As contas públicas do município de Jambeiro/SP,
apresentaram superávit primário em todos os períodos apurados (PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA, 2020).
O município de Jambeiro/SP não recebeu ICMS Ecológico no período
de 2016 a 2019. A média de repasse do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) para o município de Jambeiro/SP foi de R$ 6.801.128,47 (TESOURO,
2020).
A média de gastos com investimentos foi de R$ 817.983,10. Já, a média
com amortização da dívida pública foi de R$ 149.815,99 (PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, 2020).

2.8. Indicadores sanitários, ambientais e socioeconômicos
A construção de indicadores de sustentabilidade especificamente para
a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) é importante por proporcionar
orientação essencial para a tomada de decisões. Esses indicadores podem
traduzir informações estratégicas para a gestão de RSU e identificar aspectos
da relação da sociedade com o meio ambiente.
O tratamento e distribuição de água no município de Jambeiro/SP são
realizados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP) e atende uma população de 4.691 habitantes, contêm 1.776
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ligações de água, todas ativas. A produção de água é de 1.008 m³/dia, e
atende todo o perímetro urbano do município (SNIS, 2018).
Quanto a coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares gerados
no município, tais serviços são realizados pelo próprio município, ao passo
que a disposição final, é realizada em aterro sanitário terceirizado da empresa
ENGEP Ambiental Ltda, devidamente licenciado, localizado no próprio
município. No ano de 2018 foram enviadas 1.200 toneladas de resíduos
sólidos urbanos para o aterro sanitário, referente aos resíduos sólidos
domiciliares do município de Jambeiro/SP (SNIS, 2018).
No município de Jambeiro/SP, no ano de 1991, 97,50% dos moradores
urbanos tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos
um cômodo. Em 2010, esse percentual subiu para 97,68%. Em 1991, 89,19%
dos moradores urbanos tinham acesso à rede de esgoto adequada (rede geral
ou fossa séptica), este índice subiu para 95,40% em 2010 (Portal ODS, 2020).
No IDH os únicos dados provenientes são daqueles oriundos dos
censos demográficos do IBGE (quadro 15), nos resultados extraídos do censo
de 2010, o município aparece com 0,756, mostrando um alto índice de
desenvolvimento humano, a mensuração para este indicador utiliza como
parâmetro fatores como: educação, saúde e renda, tendo como nota entre 0
e 1 (quanto mais próximo do 1 melhor a qualidade de vida).

Quadro 15: Evolução do IDH do município de Jambeiro/SP
Ano
IDH-M
1991
0,457
2000
0,645
2010
0,756
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020

A geração de resíduos sólidos mensurados hoje está fortemente
relacionada com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mais
especificamente com a sua riqueza e com o seu Produto Interno Bruto (PIB).
Com maior poder aquisitivo, a população tende a adquirir mais produtos e,
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consequentemente, a geração de resíduos aumenta, sendo necessários
investimentos nos serviços básicos de saneamento, entre eles, o manejo de
resíduos sólidos.
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