
“A urbanização é um poderoso fator de pressão sobre os ecossistemas.
O meio ambiente abastece as demandas crescentes das populações e das
atividades econômicas dos centros urbanos e, ainda, recebe de volta os
resíduos da utilização dos seus recursos naturais” (Metodologia para
elaboração de Informes GEO Cidades, Manual de Aplicação, p. 7).

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO
MUNICÍPIO
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Visualização geral da área urbanizada do Município de São Paulo no contexto regional (Imagem de satélite
da RMSP e trecho do litoral do Estado de São Paulo. Fonte: SVMA).
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F undada em 1554, São Paulo é hoje a maior e uma
das principais cidades do Brasil e da América do

Sul. Abriga 10,4 milhões de habitantes (IBGE, 2001)
em um território de 1.509 km2 (Sempla).

2.1
Localização e contexto
metropolitano

Situada no sudeste do Brasil, a cidade compõe a
capital administrativa do Estado de São Paulo e

atua como núcleo central da Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP), a qual conta com 39 municípios e
uma população de 17,3 milhões de habitantes (IBGE,
2001). Segundo dados da ONU, em 2001 a RMSP teria
atingido cerca de 18,3 milhões, tornando-se o segun-
do maior aglomerado populacional do mundo, atrás
apenas da região metropolitana de Tóquio e igualan-
do-se à Cidade do México (Quadro 2.1 e Figura 2.1).

O Município de São Paulo se encontra subdivi-
dido em 31 subprefeituras (Figura 2.2) e 96 distri-
tos (Figura 2.3), estes últimos como expressão terri-
torial da menor unidade administrativa municipal.
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Quadro 2.1 - População das 10 maiores
metrópoles do mundo.Ano: 2001.

Fonte: United Nations (2002).

Fonte: IPT - Base de Dados Geoambientais do Estado de São Paulo.

Figura 2.1 - Localização do Estado de São Paulo no Brasil e na América do Sul (a); da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP) no Estado (b); e do Município na RMSP (c).

(a) (b)

(c)
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Figura 2.2 - Subprefeituras do município de São Paulo: localização, área e população.

(*) Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000.
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Figura 2.3 - Distritos do município de São Paulo: localização, área e população.

(*) Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000.
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2.2
Aspectos geológicos e
geomorfológicos

“Aoriginalidade geográfica principal do sítio urba-
no de São Paulo reside na existência de um

pequeno mosaico de colinas, terraços fluviais e planí-
cies de inundação, pertencentes a um compartimento
restrito e muito bem individualizado do relevo da por-
ção sudeste do Planalto Brasileiro” (Ab’Saber, 1957).

O Município de São Paulo ocupa terrenos cujo
substrato é composto predominantemente por rochas
cristalinas de idade pré-cambriana e situados em morros,
morrotes e serras; camadas de sedimentos terciários
situados em colinas; e sedimentos relativamente mais
recentes, correspondentes ao período quaternário e
situados em planícies aluvionares (Figura 2.4).

As rochas cristalinas são representadas por grani-
tos, granodioritos, monzogranitos e granitóides indife-
renciados, que ocorrem predominantemente na região
norte, sustentando a Serra da Cantareira e, ao sul, em
corpos isolados; por metassedimentos de natureza
diversificada e metavulcânicas básicas dos grupos São
Roque e Serra do Itaberaba; e por rochas do Complexo
Embu, constituído por migmatitos, gnaisses, xistos e

quartzitos. Essas rochas sustentam relevos mais enérgi-
cos, compostos por morros pertencentes à subzona
Morraria do Embu, do Planalto Paulistano (IPT, 1981) e
se constituem em áreas desfavoráveis à ocupação, por
apresentarem declividades elevadas (com porções
superiores a 60%) e rochas mais suscetíveis à erosão.
Esses condicionantes naturais,quando associados às for-
mas inadequadas de ocupação, intensificam a ocorrên-
cia de escorregamentos, inundação e erosão.

Os sedimentos terciários pertencem à Bacia
Sedimentar de São Paulo e ocorrem em toda a área cen-
tral do Município, bem como ao longo da margem
esquerda do rio Tietê e em manchas isoladas ao sul, ao
norte (região de Santana) e no sudoeste, constituindo-se
no sítio geológico com maior densidade de ocupação
urbana do País. Cerca de 80% do preenchimento sedi-
mentar dessa Bacia são representados por depósitos rela-
cionados a antigas planícies aluviais de rios entrelaçados.
As rochas mais típicas compreendem diamictitos e con-
glomerados com seixos e lamitos predominantemente
arenosos, gradando para arenitos, em meio a sedimentos
síltico-argilosos. Às vezes, esses arenitos ocorrem sob a
forma de lençóis, como no distrito do Rio Pequeno, no
final da continuação da avenida Jaguaré.

Os depósitos arenosos dos antigos rios entrelaça-
dos migram para registros sedimentares de rios mean-
drantes constituídos, predominantemente, por intercala-
ções de arenitos e argilitos, com exposição ao longo do
espigão central da cidade, onde estão instaladas a rua
Heitor Penteado e as avenidas Dr. Arnaldo, Paulista,
Vergueiro e Domingos de Moraes. São vistos, ainda, na
porção oeste da cidade, na região do Jaguaré, Parque
Continental, Rio Pequeno e Cidade Universitária.

Os antigos rios meandrantes desembocam em um
pretérito lago com cerca de 30 milhões de anos, cujos
depósitos hoje são representados por argilas verdes,
intercaladas com argilas cinza-escuro a preta, ricas em
matéria orgânica, didaticamente expostas por ocasião
das escavações da Estação Barra Funda do Metrô.

O relevo sustentado pelos sedimentos da Bacia
Sedimentar de São Paulo é suave, pertencente à subzo-
na Colina de São Paulo, do Planalto Paulistano e consti-
tuem terrenos relativamente menos suscetíveis a pro-
cessos erosivos quando comparados aos de natureza
pré-cambriana (estes se mostram cerca de 6 vezes mais
erodíveis, conforme Santos e Nakazawa, 1992).
Entretanto, os sedimentos terciários podem apresentar
problemas para a ocupação, como os relacionados a
recalques diferenciais na camada mais superficial argi-
losa e dificuldades de escavação.

Até meados do século XX, a urbanização se con-
centrou sobre esses terrenos mais favoráveis à ocupação,
expandindo-se posteriormente para as áreas de relevo
mais acentuado e constituído por rochas cristalinas.

Os sedimentos quaternários são compostos por
depósitos aluviais, que ocorrem ao longo das várzeas
dos rios e córregos atuais, destacando-se as planícies
dos rios Tietê (que na região do Pari e Vila Maria chega
a 14 km de largura), Pinheiros e Tamanduateí, intensa-
mente remodeladas pela ação humana,por meio de reti-
ficações dos canais e aterramento das várzeas.

As planícies aluvionares originalmente meândricas,
dos rios Tietê e Pinheiros foram significativamente des-
figuradas por retificações e inversões de correnteza,como
em raros lugares do mundo tropical (Ab’Saber,1980).

Os principais problemas relacionados aos depósi-
tos aluvionares são os recalques de solos moles, que
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Figura 2.4- Distribuição espacial dos principais
domínios geológico-geomorfológicos que ocor-
rem no Município.

Fonte: SVMA/Sempla (2002).
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podem acarretar danos a estruturas; o lençol freático
raso, que pode prejudicar fundações e, ao mesmo
tempo, torna a água de subsuperfície mais vulnerável à
contaminação; e a ocorrência periódica de inundação.

A ocupação urbana em setores de várzea está
sujeita a inundação e alagamentos, tanto pelo extravasa-
mento das águas de cursos d’água, quanto pelo recebi-
mento das águas pluviais de setores situados a montan-
te, pois com a impermeabilização do solo, as águas de
chuva encontram maior dificuldade de infiltração e
grandes volumes acabam escoando pelas galerias plu-
viais.Essas águas,ao atingir os setores de várzea,exibem
dificuldade natural de escoamento devido às baixas
declividades, propiciando a ocorrência de alagamentos.

Ressalta-se, ainda, a ocorrência de um depósito de
sedimentos quaternários de grande interesse científico,
situado no sul do Município,preenchendo a estrutura cir-
cular denominada Cratera de Colônia (SVMA/Sempla,
2002).A origem dessa estrutura é associada ao possível
impacto devido à queda de meteoro de grandes dimen-
sões, ocorrida no passado geológico.

Localmente ocorrem, ainda, depósitos coluviona-
res de idade quaternária que, quando ocupados inade-
quadamente, podem acelerar processos de instabiliza-
ção de encostas.

2.3
Contexto hidrográfico

A maior parte dos terrenos do Município se situa na
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Unidade de Ge-

renciamento de Recursos Hídricos - UGRHI do Alto
Tietê), da qual fazem parte outros 35 municípios da
região. Porção menor está inserida no contexto de
cursos d’água que drenam para o litoral, situada na
UGRHI da Baixada Santista (Figura 2.5).

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê corresponde
à área de cerca de 5.900 km2 drenada pelo rio Tietê a
partir de suas nascentes no município de Salesópolis
até a altura do município de Pirapora.Apresenta regi-
mes hidráulico e hidrológico extremamente comple-
xos em decorrência de alterações provocadas por
barragens, retificação de canal, remoção de cobertura
vegetal nativa e instalação de usos diversos, como
agricultura, urbanização, mineração, captações de
água, entre outros (Fusp, 1999). O município de São
Paulo se distribui em três sub-bacias da UGRHI do
Alto Tietê:a sub-bacia Cotia-Guarapiranga,a Pinheiros-
Pirapora e a Billings-Tamanduateí.

Os principais cursos d’água que percorrem o
Município são os rios Tietê, Pinheiros,Tamanduateí,
Aricanduva e Embu-Guaçu, além dos córregos Pira-
juçara, Ipiranga, Cabuçu de Cima, Cabuçu de Baixo e
Mandaqui, entre outros. Abriga quase que a totali-
dade do reservatório Guarapiranga e um trecho do
Billings (Figura 2.6), formados artificialmente no
início do século XX, com a finalidade primordial de
geração de energia elétrica. Com o crescimento da
metrópole e com o aumento da demanda do consu-
mo de água, ambos os reservatórios passaram a
constituir importantes áreas de mananciais, hoje
seriamente ameaçadas pela ocupação e degradação
ambiental.
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Figura 2.5 - Localização do município de São Paulo nas Unidades de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHIs) Alto Tietê e Baixada Santista.

Fonte: Fusp (1999).
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2.4
Ecossistema e
cobertura vegetal

OMunicípio se situa nos domínios do bioma ou
ecossistema regional denominado Mata

Atlântica. Em contraste com sua densa mancha urba-
na, possui ainda importantes áreas verdes, localizadas
de forma concentrada (75%) principalmente no extre-
mo sul (Foto 2.1) na Área de Proteção Ambiental
Capivari-Monos, e na região norte da cidade, em área
do parque Estadual da Serra da Cantareira
(SVMA/Sempla, 2002).

A cobertura vegetal existente no Município é
composta por fragmentos de vegetação nativa secun-
dária (floresta ombrófila densa, floresta ombrófila
densa alto montana, floresta ombrófila densa sobre
turfeira, formações de várzea e campos naturais).

A Figura 2.7 ilustra a distribuição espacial dos
principais fragmentos de vegetação nativa existentes
no Município.

A distribuição da arborização urbana, tanto
com espécies nativas quanto com exóticas, mostra-
se, também, desigual no Município. Há ruas bem
arborizadas (Foto 2.2) e ruas onde a vegetação é
ausente (Foto 2.3).
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Figura 2.6 - Principais cursos d’água e repre-
sas do Município.

Fonte: PMSP (2002).

Fonte: SVMA.

Figura 2.7 - Distribuição espacial dos princi-
pais fragmentos de vegetação nativa no muni-
cípio de São Paulo. Ano: 2001.

Foto 2.1 - Área com predomínio de vegetação
nativa (região sul do Município.)
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Foto 2.2 - Trecho dotado de arborização urba-
na (Rua Mercedes, subprefeitura da Lapa).

Fonte: IPT.

Fonte:IPT (a partir de imagem de satélite obti-
da pelo sensor ETM - Enhanced Thematic
Mapper do satélite Landsat-7,em 03.05.2001).
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2.5
Alguns dados
socioeconômicos

Acidade exibe uma ampla diversidade de ativida-
des econômicas e sociais. Embora atualmente

apresente crescimento do número de habitantes em
ritmo relativamente menor,quando comparado ao pas-
sado mais recente, a cidade continua abrigando um
contingente populacional expressivo (Quadro 2.2).

Sob o ponto de vista social, a esperança de vida
média dos habitantes é de 71,6 anos (66,5 para
homens e 75,5 para mulheres).As taxas de mortalida-
de infantil são decrescentes nos últimos cinco anos
(Quadro 2.3).A mortalidade por homicídio é de 56,9
por 100 mil habitantes.

Sob o ponto de vista econômico, ainda que a
cidade tenha apresentado nas últimas décadas uma
redução da participação relativa na produção indus-
trial da RMSP e do Estado, São Paulo responde por
mais de um terço do valor adicionado produzido pela
indústria regional (RMSP), equiparando-se à soma das
produções industriais de Estados como Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Esse processo ocorre pari passu ao
forte crescimento do setor terciário da cidade, que
entretanto não deixa de ser, ainda hoje, um grande e
dinâmico centro industrial e não apenas uma suposta
“metrópole terciária” que algumas análises no início
dos anos 90 pretendiam antever (Rolnik, 2004).

Ainda que apresente uma crise no mundo do tra-
balho,com uma taxa de desemprego de 18,7% (Seade),
em 2003,alguns aspectos ilustram a dinâmica e expres-
são do Município no contexto nacional: reúne 38% das
sedes das 100 maiores empresas privadas de capital
nacional; 63% das sedes de grupos internacionais insta-
lados no País; sedes de 17 dos 20 maiores bancos múl-
tiplos, comerciais e caixas econômicas; sedes de 6 das
10 maiores empresas de cartão de crédito; sedes de 8
das 10 maiores corretoras de valores; sedes de 5 das 10
maiores empresas de seguros; 9 das 10 maiores edito-
ras de revista do País; 3 dos 5 principais jornais brasi-
leiros;7 das 10 maiores editoras de livro;19 das 20 prin-
cipais agências de propaganda do país; 6 das 10 maio-
res empresas de equipamentos de informática;6 das 10
maiores empresas de software; 7 das 10 maiores
empresas de internet que atuam no País (SMRI, 2004).

O Produto Interno Bruto da cidade, em 2000,
era  de 51,5 bilhões de dólares, representando cerca
de 52% do PIB da RMSP e 8,6% do País (Quadro 2.4).

O rendimento médio dos chefes de família é de
R$ 1.325,43 (atualmente cerca de U$ 442), dos quais
10,43% não têm nenhum rendimento; 47,55% ganham
até 5 salários mínimos; 32,58% ganham de 5 a 20 salá-
rios mínimos; e apenas 9,44% ganham mais de 20 salá-
rios mínimos (SMRI, 2004).

O setor de serviços é o que mais emprega. Do
total de 2.102.982 empregos existentes no Município,
56% das vagas se encontram nesse setor (Quadro
2.5).Cerca de 25% da vagas são oferecidas por empre-
sas com mais de 500 empregados (Quadro 2.6).
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Quadro 2.2 - Estimativas populacionais.

Foto 2.3 - Trecho com notável ausência de
arborização urbana (Rua Venâncio Aires, sub-
prefeitura do Butantã).

Quadro 2.3 - Taxas de mortalidade. Quadro 2.5 - Emprego por tipo de estabeleci-
mento.Ano: 2000.

Quadro 2.4 - Produto Interno Bruto - PIB.
Ano: 2000.

(1) Por mil habitantes. (2) Por mil nascidos vivos.

Fonte: IPT.

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000.
Estimativas 2001,2002,2003,2004,2005 e 2010
- realizadas com base na taxa de crescimento
1991/2000. Elaboração: Sempla/ Deinfo.

Fonte: PMSP (2004b)

Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br).

Fonte: Seade (www.seade.gov.br).
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No total, há 129.977 empregos públicos muni-
cipais (92.135 mulheres e 37.842 homens),o que per-
faz cerca de 12 funcionários públicos para cada 1000
habitantes.

A administração municipal contava, em 2004,
com um orçamento da ordem de R$ 13,2 bilhões
(Quadro 2.7), dos quais, cerca de 0,84% são destina-
dos à gestão ambiental pública.

Os indicadores de educação do Município mos-
tram taxa de analfabetismo de 4,88% e taxa de evasão
escolar no ensino fundamental de 1,13%. No que
tange à escolaridade dos chefes de família tem-se:
49,69 % possuem apenas ensino fundamental comple-
to; e 33,68% possuem ensino médio completo. A
média de anos de estudo é de 7,67.

Quanto à saúde,há 147 hospitais,com um total de
26.630 leitos (Quadro 2.8); 385 Unidades Básicas de
Saúde Municipais; e o serviço municipal de atendimen-
to móvel de urgências conta com 70 ambulâncias e 31
bases.

No que tange à infra-estrutura de transporte,
tem-se 19 terminais municipais e 8 corredores de ôni-
bus. As estações de metrô são 52.
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Quadro 2.6 - Emprego por porte de estabe-
lecimento.Ano: 2000.

Fonte: PMSP (2004b).

Quadro 2.7 - Demonstrativo da receita
segundo categorias econômicas.

Fonte: SF (www.prefeitura.sp.gov.br).

Quadro 2.8 - Número de hospitais e leitos
existentes no município de São Paulo. Ano:
2003.

Fonte: PMSP (2004b).
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