BANCO DE DADOS MUNICIPAL
Dados relativos a Estrutura e Educação Ambiental
1-Quando foi implantado no município as oficinas de educação
ambiental formalmente?
Foi implantado no ano de 2017 na CIEI Nahar Soubhia
2-Onde se localiza a estrutura municipal de meio ambiente?
Se localiza na rua: Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359 – Centro de
Nhandeara-SP
3-quem foi o coordenador da Divisão Municipal de Meio Ambiente nos
anos de 2007 á 2016? E quem é o coordenador no ano de 2017?
Foi o Luciano Henrique de Oliveira e atualmente é a Nathieli Fernanda
de Moura silva
4- qual é a formação da coordenadora municipal de meio ambiente?
A coordenadora possui a graduação em biologia e cursa o quinto
período de engenharia agronômica
5- Quantos profissionais da educação hoje em 2017 ministram as
oficinas de meio ambiente no ensino infantil formal?
São três professoras
6-quanta escolas municipais, estaduais e particulares se encontram no
município?
São 4 escolas municipais, sendo uma de educação infantil; são 3 escolas
particulares, sendo duas de educação infantil; e tem duas escolas
estaduais uma em Nhandeara e uma no distrito em Ida Iolanda.

Dados relativos a qualidade do ar
1-a aferição veicular é realizada quantas vezes ao ano?
São duas vezes, sendo os veículos não aprovados enviados a regulagem
ou conserto e depois se realiza novamente a aferição
2- quais as leis municipais que promovem melhoria da qualidade do ar?
Lei 2000/2009
3- quantas são as fabricas e/ou empresas que possuem emissão de
carbono e/ou outra fonte que possa ser poluidora, localizadas no
distrito industrial?
Uma empresa de fundição
Um armazém de grãos
Uma empresa de artefatos de cimento
Um frigorifico (não localizado no distrito)
4- quem realiza as vistorias com a tabela de ringelmann no município?
Ano de 2017 é o coordenador de transporte Adriano Barreto
Nascimento e a coordenadora municipal de meio ambiente Nathieli
Fernanda de Moura Silva
5-quantos focos de queimada urbana foram fiscalizados em 2016?
Foram fiscalizados em média de 10 casos

Dados relativos a uso do solo
1- Quantas propriedades rurais tem cadastradas no município?
Cerca de 780 imóveis
2-Quantos produtores rurais em Nhandeara que fazer agricultura
orgânica certificada?
São Carlos Zoccal, Valdir Jordão, Luciano Henrique de Oliveira, Edge
Rodante, porem já existe mais produtores interessados na mudança da
agricultura convencional para orgânico e agroflorestal
3-quantos locais mapeados existem no município que são destinados a
resíduos ou já foram no passado?
No passado tem dois locais mapeados e atualmente possuímos a área
de transbordo de transferência de resíduos para um aterro sanitário
contratado, essa área foi um aterro em valas a qual finalizou sua
utilização no ano de 2015
4- Quantas propriedades rurais já fizeram o CAR?
712 propriedades
5- o município possui feira para escoamento de produtos agroecológicos
do produtor rural?
Ainda não, está sendo realizado estudo para implantação da mesma
ainda em 2017

Dados relativos a Gestão das águas
1- Quantas nascentes são pertencentes ao município?
353 nascentes
2- Quem é o gestor que fornece agua e trata o esgoto em
Nhandeara?
SABESP
3- A nascente modelo do município ainda se encontra protegida?
Sim, cercada e em fase de regeneração
4- Qual o nome do ribeirão que fornece agua para a SABESP e o
Município?
Ribeirão Ponte Nova
5-quantas nascentes hoje o município tem cadastrada e com projeto de
recuperação?
O município já tem projeto em 11 nascentes do ribeirão ponte nova

Dados relativos a Arborização Urbana
1- Qual o tipo de espécie mais se encontra no município?
OITI
2-quantos podadores tinha cadastrado na prefeitura no ano de 2016?
Cadastrado tem 12 podadores, porem este ano de 2017 será novamente
efetuado a capacitação e novo cadastramento.
3-quando será realizada a capacitação de podadores em 2017?
No mês de abril
4-quais as espécies mais indicadas atualmente para compor a
arborização do município?
Jambo do Norte, Magnólia, dedaleiro, pau ferro, frutíferas, pata de vaca
5-quantas autorizações de supressão de arvores na arborização foram
concedidas em 2017? Houve replantio? Quantas de replantio
Foram autorizadas duas arvores, houve replantio pelos proprietários de
2 arvores, mesma quantidade conforme lei municipal.

Dados relativos a esgoto tratado
1- Quantos anos já está em funcionamento a ETE de Nhandeara?
A nova ETE de Nhandeara foi inaugurada em julho de 2011 e foi
projetada para funcionar 30 anos
2-quantos automonitoramentos foram efetuados em 2016?
Dois
3-quantos automonitoramentos foram efetuados em 2017?
Até o presente momento apenas um
4-quantas ETE possui no município?
Existe uma em Nhandeara e uma em Ida Iolanda (distrito do município)

Dados relativos a resíduos sólidos
1- Quanto é produção média diária de resíduos domésticos?
É em média 7 toneladas dia
2- Quanto tempo tem o funcionamento do centro de coleta seletiva
no município? Foi inaugurado dia 01 de setembro de 2014
3-quantos agentes ambientais que fazem coleta seletiva tem
cadastrados no município?
Tem 6 agentes ambientais
4-quanto de material reciclável é retira do aterro por mês em
Nhandeara? Cerca de 5 toneladas /mês, sendo que estamos trabalhando
para melhorar esse numero
5-hoje qual o destino final dos resíduos do município?
Aterro sanitário terceirizado

Dados relativos a Biodiversidade
1-há invasão de animais silvestres no município? Cite quais espécies já
foram resgatadas e por quem foi resgatada.
Sim já houve ocorrências, sempre os resgastes foram executados pela
Policia Militar Ambiental. Os animais são tamanduá mirim, tamanduá
bandeira, capivara, aves diversas e serpentes.
2-no município existe ONG ou organizações para preservar e proteger os
animais?
Sim, a APAN – Associação protetora dos Animais de Nhandeara e
também tem uma ONG de preservação ambiental, a ONG SOS Rio São
Jose dos Dourados
3- Quanto é área total do município?
43.552,9 ha
4- De formação florestal quanto é área do município?
3.719,6 ha
5- Quanto é a área edificada do município?
É 259,3 ha

Dados relativos a Município Sustentável
1- Local da edificação publica modelo?
Escola municipal Orlando Albernaz André Pereira da Silveira
Na rua José Prates
2- A estudo de drenagem no município?
Sim está em fase de elaboração
3- No município existe algum prédio público com energia solar?
Até o momento não
4- A praça matriz do município remete a sustentabilidade em seus
projetos? Sim, o projeto da praça matriz comtempla a reutilização
da agua da fonte para aguar os canteiros, o chão permite a
drenagem da agua pluvial, na sua composição paisagística existe
espécies nativas como buriti e babaçu centenários.
5- O município está realizando alguma campanha para desenvolver
projetos com material reciclado?
Sim, o natal iluminado, campanha para reutilização de garrafa pet

Dados relativos a Conselho Ambiental
1-qual o número da norma legal que cria o conselho e o fundo municipal
de meio ambiente?
2-atualmente quais os setores e entidades de classe que participam do
conselho?
Setor da saúde, setor de desenvolvimento econômico, departamento de
obras, departamento da educação, promoção social, polícia militar
ambiental, escola estadual Pedro pedrosa, SOPROCAN, Associação
comercial, sindicato rural de Nhandeara, lions clube, ordem demolay,
Associação protetora animais de Nhandeara, ONG SOS Rio São José dos
Dourados.
3-quantas resoluções o conselho criou nos últimos anos?
Nenhuma
4-O município possui fundo municipal de meio ambiente?
Sim e faz uso do mesmo
5-em 2016 o conselho estava em funcionamento pleno?
Não

