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1 Introdução 

O Estatuto da Metrópole, promulgado em 2015 pela Lei nº. 13.089, estabeleceu a 

obrigatoriedade da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 

como instrumento norteador do planejamento permanente e das diretrizes para o 

desenvolvimento das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas. 

A Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ) foi a primeira AU a ser institucionalizada no 

Estado de São Paulo, pela Lei Complementar Estadual nº 1.146 de 24 de agosto de 

2011. 

O Diagnóstico da Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ) é um dos documentos 

básicos indispensáveis ao desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI). Resulta do aprofundamento do documento Panorama Regional, que 

serviu de base para as discussões das questões regionais que ocorreram por ocasião 

da Oficina Regional, realizada em 28 de agosto de 2017, no município de Jundiaí, com 

a presença de participantes dos sete municípios que compõem a Aglomeração. 

O processo de elaboração do PDUI prevê diversas etapas, a serem construídas em 

conjunto pelos poderes públicos estadual e municipal e com a sociedade civil 

organizada. Além da Oficina Regional, deverá contar com a realização de reuniões, 

grupos de trabalho e audiências públicas, para discussão das questões relacionadas 

às Funções Públicas de Interesse Comum (FPCIs), que foram estabelecidas na lei de 

criação da Aglomeração Urbana de Jundiaí, a saber: planejamento e uso do solo, 

transporte e sistema viário regional, habitação, saneamento básico, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e atendimento social. 

Formada pelos municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, 

Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, a AUJ abriga 790 mil habitantes (1,75% da 

população paulista), segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2017, e é responsável por 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 

estadual, em 2015. 

A AUJ é formada por um eixo de urbanização quase contínuo entre duas regiões 

metropolitanas, São Paulo e Campinas, e é servida por um complexo viário que 

permite o acesso aos principais aeroportos do Estado e ao maior porto da América 

Latina, o Porto de Santos. Trata-se de uma região intensamente industrializada e de 

ampla acessibilidade com as regiões vizinhas. Destaca-se no cenário estadual pela 

sua importância na logística de distribuição e pelo potencial industrial. 

O PDUI deve se estruturar de maneira a organizar as ações estratégicas dos 

municípios, Estado e União naquilo que é inerente às Funções Públicas de Interesse 

Comum (FPICs) e cujos tratamentos e soluções ultrapassem os territórios municipais. 

Dessa forma, o PDUI da AUJ representa uma oportunidade de participação do poder 

público e da sociedade civil, por meio de propostas, que devem contemplar as 

expectativas e entendimentos de problemas que a região apresenta e buscar a melhor 

forma de solucioná-los. 

Dessa forma, este Diagnóstico é o resultado de estudos técnicos já elaborados sobre 

a região buscando incorporar as contribuições resultantes da Oficina Regional, e 

acolhendo as principais questões elencadas pelos agentes municipais e estaduais e 

pela sociedade civil atuantes na Aglomeração.  
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Neste relatório, as questões relevantes ao PDUI foram tratadas segundo as Funções 

Públicas de Interesse Comum (FPICs) e estão destacadas em “box”, diretamente em 

cada item. 
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2 Desenvolvimento Urbano e Econômico  

2.1 Perfil Demográfico 

O perfil demográfico da Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ), exposto pelo 

agrupamento de informações sobre população, densidade e crescimento demográfico, 

pode ser observado na Tabela 1. 

A região possui uma população total de 698.724 habitantes em 2010, representando 

1,7% da população do estado de São Paulo em uma área de 1.269,46 Km². 

A maior parte da população está concentrada em Jundiaí, com 370.126 habitantes, 

aproximadamente 53% do total de sua população. Além de Jundiaí, a região possui 

somente um município com mais de 100 mil habitantes (Várzea Paulista). Na faixa 

seguinte, há apenas o município de Campo Limpo Paulista, com aproximadamente 80 

mil habitantes. Com menor população, encontram-se municípios abaixo de 45 mil 

habitantes: Cabreúva (41.604), Itupeva (44.859), Louveira (37.125) e Jarinu (23.847). 

Os dados referentes á estimativa da população para o ano de 2017 foram 

considerados para efeito de visualização do volume de população atualizada, porém 

não há grandes mudanças de tendências entre o período de 2010 a 2017. 

Em 2017, a população da AUJ atingiu a cifra de 769.695 habitantes, estando assim 

distribuída pelos seus municípios: Jundiaí com 397.353 habitantes responde por 

51,62% da população total do Aglomerado seguido por Várzea Paulista com 116.785 

habitantes ou 15,17% do total; Campo Limpo Paulista com 80.282 habitantes,10,43%; 

Itupeva com 54.901 habitantes, 7,13%; Cabreúva com 47.068 habitantes, 6,12% e 

Louveira com 45.236 habitantes correspondendo a 5,88% da população total do 

Aglomerado.  

A Taxa Geográfica de Crescimento Anual (TGCA) projetada para o período 2010-2030 

é mais de duas vezes superior ao crescimento populacional estimado para o estado de 

São Paulo. Os principais destaques são os municípios de Itupeva (3,20% a.a.), 

Louveira (2,80% a.a.) e Jarinu (2,71% a.a.). 

A população adicional no período equivale a 23% da população total de 2010 (161.491 

habitantes). Estima-se que Jundiaí deverá participar com um aumento de 57.277 

habitantes entre 2010 e 2030, ou seja, 35,5% do crescimento total da Aglomeração. 
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Tabela 1: Perfil Demográfico 

Fonte: IBGE, 2010; Seade, 2017. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Quanto à densidade demográfica, tanto em 2010 como em 2017, Várzea Paulista é o 

município que apresenta a maior taxa de ocupação, destacando-se sua inserção 

regional em expressiva conurbação com os municípios vizinhos, Jundiaí e Campo 

Limpo Paulista. Ressalta-se que Jundiaí, apesar de possuir a maior população, 

apresenta densidade inferior a Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista (858 hab./km² 

em 2010 e 921 hab./km2 em 2018). 

Por meio da visualização da densidade populacional líquida no território da 

Aglomeração para o ano de 2010, Mapa 1, pode-se verificar como se estruturam as 

concentrações populacionais no seu interior, sendo o principal destaque localizado no 

eixo que compreende os três municípios conurbados: Jundiaí, Várzea Paulista e 

Campo Limpo Paulista. 

Vale dizer que a densidade populacional líquida só foi calculada para 2010 pois é 

obtida considerando-se a população encontrada nos setores censitários de 2010, 

dividida pela área da soma dos polígonos residenciais resultante do mapeamento do 

uso do solo da Emplasa.   

A distribuição etária da população da AUJ, Gráfico 1, permite comparar as alterações 

entre a estrutura da pirâmide de 2016 e aquela composta pela estimativa em 2030. 

 

  

Município 
População 

Área (km²) 

Densidade 
Demográfica 

(hab./km²)                  
TGCA 

2010/2030 

População 
Adicional 
2010/2030 

2010 2018 2010 2018 

Cabreúva 41.604 47.842 260,23 160 184 2,13 14.257 

Campo Limpo Paulista 74.074 81.126 79,40 933 1.022 1,31 14.841 

Itupeva 44.859 56.285 200,82 223 280 3,20 24.882 

Jarinu 23.847 28.642 207,55 115 138 2,71 10.840 

Jundiaí 370.126 400.549 431,21 858 929 1,03 57.277 

Louveira 37.125 46.225 55,13 673 838 2,80 17.514 

Várzea Paulista 107.089 118.022 35,12 3.049 3.361 1,34 21.880 

AU Jundiaí 698.724 778.691 1.269,46 550  613 1,50 161.491 

Estado de São Paulo 41.262.199 43.993.159 248.219,63 166 177 0,63 3.466.451 
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Gráfico 1: Pirâmide Etária 2016-2030 

 
Fonte: IBGE, 2010; Seade, 2017. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Verifica-se na AUJ a mesma tendência de transição demográfica identificada no 

estado de São Paulo e no Brasil, o que, em termos gerais, indica envelhecimento da 

população. A situação decorre tanto pela diminuição da população de faixas com 

menor idade, redução das taxas de natalidade, como pelo aporte da migração, cujas 

taxas podem adicionar população em diversas faixas de idade, porém, o mais comum 

é que sejam pessoas em idade ativa. 

Essa característica impacta na razão de dependência1 da população, ou seja, a 

relação entre a população “dependente” e a população em idade ativa. No caso da 

AUJ, a taxa de dependência será alterada de 0,39 em 2016 para 0,44 em 2030. 

Pode-se avaliar que essa mudança na estrutura etária é seguida de diferentes 

desafios em termos de políticas públicas para a região. Diante desse cenário, o poder 

público deve agir para minimizar impactos em diversos segmentos, como saúde, 

transportes e educação, e também na economia, com a necessidade de inclusão no 

mercado de trabalho de pessoas com maior faixa de idade. 

                                                           
1
 Razão entre a população “dependente” (0 a 14 anos e acima de 65 anos de idade) e a população em idade ativa (15 a 64 anos).   



 

 
 

 

                     Mapa 1: Densidade Populacional Líquida, 2010 
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2.2 Ocupação Atual do Território 

A AUJ está inserida no centro de importante eixo de desenvolvimento da 

Macrometrópole Paulista (MMP), formado por grandes rodovias que interligam os 

núcleos urbanos das regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo e Baixada 

Santista e da Aglomeração Urbana de Piracicaba. O território da AUJ é cortado por 

quatro importantes rodovias: Anhanguera, dos Bandeirantes, Edgard Máximo 

Zambotto e Marechal Rondon. Esses eixos rodoviários conectam o núcleo principal da 

Aglomeração ─ formado pelos municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo 

Paulista ─ com as demais unidades regionais da MMP. Há, também, uma intensa 

concentração de desenvolvimento urbano e econômico no eixo 

Anhanguera/Bandeirantes, em detrimento ao das rodovias Edgard Máximo Zambotto e 

Marechal Rondon. 

Dessa forma, a AUJ se beneficia economicamente dessa integração, mas também 

reproduz o mesmo modelo de espraiamento urbano verificado nos núcleos urbanos 

das demais unidades regionais da Macrometrópole Paulista, onde o núcleo principal é 

dinâmico, multifuncional e bem dotado de infraestrutura, e, à sua volta, se forma um 

grande “anel” de uso predominantemente residencial. A valorização do preço da terra 

na área central de Jundiaí direciona a ocupação em direção à periferia ou mesmo para 

zonas rurais e municípios vizinhos, cujos preços da terra são mais baratos. Este 

fenômeno de expansão ocorre em velocidade superior à capacidade do poder público 

em implementar infraestrutura adequada aos usos de novas áreas. Os resultados são 

grandes áreas com ocupação monofuncional e de infraestrutura precária. A AUJ é, 

portanto, um território heterogêneo e de grandes contrastes socioeconômicos. 

Outro aspecto dessa heterogeneidade está na escala regional. Há grande contraste 

entre a expressiva ocupação verificada no sentido norte-sul em comparação ao eixo 

leste-oeste. No entorno da Rodovia Anhanguera, mais intensamente na parcela sul do 

território, próximo à RM São Paulo, está o núcleo central da AUJ, com forte 

concentração de emprego e renda. Na região norte, lindeira à RM Campinas verifica-

se também grande ocupação do entorno da Rodovia Bandeirantes, principalmente 

pela atividade industrial. 

Em situação oposta, está a porção leste, seccionada pela Rodovia Edgard Máximo 

Zambotto (SP-354), onde há, inclusive, intenso fluxo de veículos em razão de ser a 

única opção de ligação ao Sistema Anhanguera–Bandeirantes e do núcleo central à 

Rodovia Dom Pedro I – o que sobrecarrega sua limitada capacidade. O grande fluxo 

de veículos nesse eixo é forte indutor de um crescimento desordenado no entorno da 

citada rodovia, que atravessa grandes áreas de uso rural – especialmente no 

município de Jarinu. 

Outra condicionante é a ocupação esparsa no eixo leste-oeste, devido aos 

condicionantes ambientais, que restringem a ocupação em vista da necessidade de 

preservação dos ativos ambientais. No eixo oeste da Rodovia Marechal Rondon, a 

ocupação se limita ao município de Itupeva, que possui, inclusive, grandes indústrias. 

Situada nos municípios de Cabreúva e Jundiaí, a Serra do Japi traz, como patrimônio 

ambiental, a necessidade de conservação da vida animal, hídrica e vegetal. 
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        Imagem 1: Uso do Solo Urbano, 2010 

        Fonte: Emplasa. Elaboração: Emplasa 
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Ordenamento territorial existente 

 

A análise do mapeamento existente a partir dos planos diretores e leis de uso e 

ocupação do solo dos municípios (Mapa 2) da AUJ permitiu a identificação dos 

conceitos, características e diretrizes mais utilizados nos ordenamentos territoriais 

municipais. A partir dessa análise, observa-se a permissão, de modo geral, do uso 

urbano em uma área muito superior ao da mancha urbana existente efetivamente. 

Essa condição permitirá o prosseguimento da tendência de espraiamento da área 

urbana, especialmente com uso habitacional, sobre áreas verdes ou de atividades 

rurais, o que exigirá ainda mais investimento em infraestrutura, além de incentivar o 

distanciamento ainda maior entre o local de moradia e o de emprego, bem como o 

afastamento da produção agrícola do consumidor final. 

Outro aspecto verificado é a descontinuidade entre zoneamentos que possuem 

tratamentos diferentes para áreas limítrofes entre municípios. 

O PDUI, por ter uma visão territorial, considera as questões intermunicipais uma 

oportunidade para que certas áreas com condições e usos semelhantes venham a ter 

tratamento parecido ou igual nos planos diretores municipais. Nas zonas de fronteiras, 

é possível identificar territórios contíguos que recebem tratamento diferenciado 

segundo as óticas dos municípios. 

Essa situação é mais evidente em seis pontos assinalados no Mapa 3. Verificou-se 

que a lei de uso e ocupação do solo de um município define uma zona como urbana 

ou industrial enquanto que no município vizinho a área contígua é zoneada como de 

preservação ambiental ou de uso rural. Isso acontece nos seguintes locais: 

1. Na divisa entre Cabreúva e Itupeva, próximo ao município de Jundiaí. Itupeva 

permite um setor industrial lindeiro à zona de conservação hídrica de 

Cabreúva.  

2. O município de Itupeva permite o uso industrial lindeiro à zona de proteção 

agrícola e desenvolvimento do turismo rural de Jundiaí 

3. Na fronteira entre Jundiaí e Louveira, nas duas margens da Rodovia 

Anhanguera. Louveira permite o uso industrial na zona lindeira à Jundiaí que 

propõe proteção e recuperação ambientais. 

4. Na fronteira entre Várzea Paulista e Jundiaí. Várzea Paulista permite uma zona 

de estruturação urbana que faz divisa com uma zona de Jundiaí de 

preservação ambiental. 

5. Em dois pontos da divisa entre Campo Limpo Paulista e Jarinu. De um lado, 

Jarinu pretende manter o uso multifuncional rural e de outro, Campo Limpo 

Paulista disciplina a área vizinha para o uso urbano misto de densidade Média-

Baixa. 
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          Mapa 2: Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais existentes 
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               Mapa 3: Macrozoneamentos Municipais 

                Fonte: Prefeituras Municipais, Planos Diretores. Elaboração: Emplasa 
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2.3 Questão Habitacional 

No texto do Panorama Regional, afirma-se que a situação de precariedade 

habitacional na AUJ tem expressiva deterioração no período compreendido entre 2000 

e 2010, cujo crescimento do número de domicílios em assentamentos precários 

passou de 7.840 para 29.088 domicílios. Evidentemente, esse fenômeno passa pela 

compreensão de processo semelhante no contexto da Macrometrópole Paulista, 

especialmente, no que se refere à continuidade territorial com os municípios da porção 

norte da Região Metropolitana de São Paulo, como Francisco Morato. 

Em que pese à expressiva deterioração mencionada, pode-se observar na Tabela 2, 

que a AUJ apresenta a maior taxa de variação percentual da Macrometrópole Paulista. 

Entretanto, dada à importância desse eixo de expansão metropolitano, a simples 

presença dessa precariedade exige a previsão de ações de políticas públicas. 

Investimentos adequados devem ser capazes de frear o tipo de ocupação que vem 

acontecendo e devem-se oferecer alternativas habitacionais, entre outras ações, 

capazes de fazer face ao crescimento da precariedade com tudo o que isso significa 

dos pontos de vista social e ambiental. 

 

Tabela 2: Variação do número de domicílios em assentamentos precários 2000 a 

2010 

Região 

2000 2010 

Variação total 
domicílios  

(2000 - 2010) 
Domicílios 

Totais 

Domicílios em 
Assentamentos 

Precários 

% Domicílios 
em 

assentamentos 
Precários 

Domicílios 
Totais 

Domicílios em 
Assentamentos 

Precários 

% Domicílios 
em 

assentamentos 
Precários 

RMSP 4.931.276 662.137 13,43% 6.048.199 782.262 12,93% 22,65% 

RMBS 423.417 69.199 16,34% 526.841 95.393 18,11% 24,43% 

RMC 644.798 56.852 8,82% 857.402 110.495 12,89% 32,97% 

RMVPLN 528.818 9.722 1,84% 648.375 41.325 6,37% 22,61% 

AUJ 148.297 7.840 5,29% 205.797 29.088 14,13% 38,77% 

Total 6.676.606 805.750 12,07% 8.286.614 1.058.563 12,77% 24,11% 

Fonte: CEM/CEBRAP, 2013. Elaboração: Emplasa, 2017 

A Oficina Regional que discutiu os temas mais relevantes abordados no Panorama 

Regional focou basicamente três aspectos no tocante à questão habitacional: i) 

necessidade de regularização fundiária para os núcleos precários, ii) provisão de 

novas habitações e iii) assistência técnica à produção. 

As irregularidades fundiária e urbanística nas áreas urbanas constituem-se grandes 

desafios para o poder público. Ao longo dos anos, várias políticas visando à 

regularização fundiária foram desenhadas não apenas por parte de governos 

estaduais, mas também pela União e diferentes municípios. Em São Paulo, o 

Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal (2), 

implantado desde 2007, foi formulado para implementar, agilizar e desburocratizar 

                                                           
2
 O Decreto Estadual n

o
 52.052/2007 institui, no âmbito da Secretaria da Habitação, o Programa Estadual 

de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal, destinado a orientar e apoiar tecnicamente os 
municípios no processo de regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos 
ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana, assim definidas 
por legislação municipal. Foi regulamentado pela Resolução da Secretaria da Habitação SH nº 03/08. 
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ações e processos relativos à regularização fundiária em parceria e assistência a 

municípios conveniados.  

 

Tabela 3: Núcleos e Domicílios conveniados ao Programa Cidade Legal, 2017 

Município 

Número 

Núcleos Domicílios 

Cabreúva 13 1.322 

Campo Limpo Paulista 6 404 

Itupeva 21 2.866 

Jarinu 7 4.770 

Jundiaí 257 16.828 

Louveira 10 535 

Várzea Paulista 43 3.924 

TOTAL  357 30.649 

Fonte: Secretaria Estadual de Habitação - Cidade Legal 

Elaboração: Emplasa, 2017 

 

A identificação e o mapeamento das áreas para regularização fundiária são 

importantes subsídios para a estruturação urbana. Foram georreferenciados os 

núcleos habitacionais que se encontram em processo de regularização, denominados 

"núcleos conveniados" informados pelas prefeituras municipais. 

Os domicílios em assentamentos precários na AUJ, conforme levantamento do 

CEM/CEBRAP3 são em números absolutos (29.088) muito próximos do número de 

domicílios conveniados no Programa Cidade Legal (30.649). O Mapa 4 verifica se é 

apenas uma coincidência numérica ou se os municípios da AUJ já teriam 

encaminhado alguma solução para esses assentamentos, visto que a precariedade e 

a habitação precária não foram tão enfatizadas na Oficina Regional. Em Cabreúva, 

Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, pode-se observar alguma coincidência nos 

pontos e polígonos georreferenciados.  

Em relação ao município de Jundiaí, o Programa Cidade Legal não possui dados. A 

regularização fundiária urbana de interesse social é tratada pelo próprio município e de 

forma separada para a regularização fundiária urbana e regularização de interesse 

específico. A primeira é tratada pela Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) e a 

segunda, pelo Departamento de Regularização Fundiária (DAF), vinculado à Unidade 

de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA). Já as aprovações 

dos loteamentos, tanto os de Interesse Social quanto os de Interesse Específico são 

feitas pelo DAF, pois a FUMAS não tem competência legal para aprovar projetos, mas 

conduz e executa todo trabalho de regularização bem como conduz os projetos 

habitacionais de interesse social. O último Plano Diretor (Lei 8683/2016) definiu os 

principais zoneamentos para regularização fundiária.  

 

                                                           
3
 CEM/CEBRAP - 2013 
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     Mapa 4: Núcleos do Programa Cidade Legal e Assentamentos Precários 
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Em relação ao segundo aspecto abordado na Oficina Regional, que é a provisão 

habitacional, o exame de dados sobre a oferta de HIS já realizada, especialmente em 

relação ao PMCMV e Família Paulista, mostra que não houve atendimento aos 

municípios com maior precariedade relativa, quais sejam, Jarinu, Várzea Paulista e 

Cabreúva. Jundiaí foi o mais atendido e é o município que concentra o maior número 

absoluto de unidades precárias, mas, ainda assim, muito longe da necessidade 

apresentada.  

Estes aspectos da questão habitacional não foram tratados de forma mais específica. 

Eles apareceram mais associados à questão que envolve as áreas de mineração. O 

município sede da AUJ, Jundiaí, é grande produtor de areia, pedra e cerâmica, sendo 

importante a manutenção ou expansão dessas áreas, sob pena de encarecimento 

excessivo desses itens, especialmente, na habitação de interesse social.  

O levantamento dos Planos Diretores Municipais indica as zonas de interesse social  

(ZEIS) destinadas à provisão de HIS. Foram mapeadas as áreas, setores ou zonas 

especiais de interesse social dos municípios de Jundiaí, Itupeva4, Jarinu e Campo 

Limpo Paulista. Em Cabreúva e Várzea Paulista, não foram encontradas leis ou 

delimitações de ZEIS, e em Louveira ainda não foi possível realizar o mapeamento, 

embora exista um mapa com suas delimitações. Observa-se no Mapa 5 abaixo, que 

algumas zonas coincidem com áreas de assentamentos precários, principalmente em 

Jundiaí e Campo Limpo Paulista. 

O município de Cabreúva, de acordo com o PLHIS (Plano Local de Habitação de 

Interesse Social) explicita a necessidade de demarcação de ZEIS que não estão 

previstas em seu Plano Diretor. Várzea Paulista e Jarinu não têm os Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social, embora o Plano Diretor de Várzea Paulista faça a 

previsão, sem, entretanto, demarcá-las. A preocupação em planejamento, em relação 

à Habitação de Interesse Social, é justamente de não permitir o avanço sobre áreas de 

mineração e de restringir a expansão da mancha urbana.  

O terceiro aspecto abordado diz respeito à necessidade de assistência técnica à 

produção. Como tampouco foi um tema muito explorado, depreende-se que essa 

necessidade está mais associada ao desenvolvimento institucional, assunto não 

tratado no panorama regional, nem na Oficina Regional. 

A AUJ, segundo estudo realizado pelo CEM/CEBRAP, com base na MUNIC do IBGE 

(2011) possuía 70% dos seus municípios com órgão específico para a gestão 

habitacional, tendo evoluído desde 2004, data em que possuía menos de 60%. 

Entretanto, é a região, entre as cinco estudadas pelo CEM (RMSP, RMBS, RMC, 

RMVPLN e AUJ), com o menor percentual em relação a esse quesito. O percentual de 

municípios com Secretaria Municipal exclusiva para a gestão habitacional é de 14,3%. 

Municípios com setor habitacional subordinado a outra secretaria correspondem a 

28,6% e municípios sem estrutura específica correspondem a 28,6% do total dos 

municípios da Aglomeração. Já em relação ao Conselho de Habitação, em 2011, já 

havia sido criado em mais de 80% dos municípios. Em 2004, existiam em apenas 20% 

dos municípios da AUJ. 

 

 

                                                           
4
 No caso do município de Itupeva, as áreas de assentamentos precários representadas foram enviadas 

pelo Município, após a realização das oficinas. 
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       Mapa 5: Zonas Especiais de Interesse Social e Assentamentos Precários 
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Esse quadro de capacidades institucionais que a AUJ apresenta pode levar à 

necessidade de apoio técnico na gestão de programas habitacionais em qualquer uma 

das ações, inclusive a produção de novas habitações. 

Em termos de gastos, percebe-se uma centralidade da política habitacional, pois 

esses gastos ocupam o terceiro lugar, atrás apenas dos gastos com vinculações 

constitucionais como Saúde e Educação. Na verdade, a AUJ apresenta, na média, um 

percentual de gastos em urbanismo e habitação superior ao apresentado pela 

totalidade da Macrometrópole Paulista, o que parece paradoxal. 

 

2.4 Perfil Econômico Regional 

O Produto Interno Bruto da AUJ, Tabela 4, somou em 2014 R$ 57,5 bilhões, o que 

corresponde a 3,1% do PIB do estado de São Paulo. O município de Jundiaí é 

responsável por 63% do PIB da Aglomeração. Quando analisado em relação ao 

tamanho da população, destaca-se o PIB per capita do município de Louveira com R$ 

220 mil, maior que o dobro do verificado em Jundiaí, e cerca de 11 vezes o PIB per 

capita dos municípios de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. 

 

Tabela 4: Produto Interno Bruto Municipal, 2014 

Município 

PIB 
Municipal 

(milhões de 
Reais) 

PIB per capita 
(Reais) 

Cabreúva 2.876 64.310 

Campo Limpo Paulista 1.569 20.207 

Itupeva 3.546 70.048 

Jarinu 1.556 59.198 

Jundiaí 36.339 93.978 

Louveira 9.245 220.247 

Várzea Paulista 2.344 20.775 

AUJ 57.476 77.587 

Estado de São Paulo 1.858.196 43.545 
Fonte: IBGE; Seade. Elaboração: Emplasa, 2017. 

Quando analisada a distribuição do valor adicionado (VA) por setor, Tabela 5, nota-se 

que a indústria é responsável, na Aglomeração, por 30,4% do VA, 8,4 pontos 

percentuais superiores ao verificado para o estado de São Paulo. 
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Tabela 5: Valor Adicionado por Setor (%) - 2014 

Município Agropecuária  Indústria  

Serviços 

Total Administração 
Pública 

Total (exclusive 
Administração 

Pública) 

Cabreúva 1,2 42,9 7,3 48,6 100,0 

Campo Limpo Paulista 0,6 31,5 18,3 49,5 100,0 

Itupeva 1,3 38,8 8,3 51,5 100,0 

Jarinu 2,9 13,2 7,9 76,0 100,0 

Jundiaí 0,4 28,4 5,4 65,8 100,0 

Louveira 0,4 32,3 3,3 64,0 100,0 

Várzea Paulista 0,1 39,3 17,2 43,4 100,0 

AU de Jundiaí 0,6 30,4 6,3 62,7 100,0 

Estado de São Paulo 1,8 22,0 9,7 66,5 100,0 
Fonte: IBGE; Seade. Elaboração: Emplasa, 2017. 

A renda per capita média mensal da Aglomeração, captada pelo Censo 2010, equivale 

a R$ 900,34, com grande amplitude entre os municípios. A renda média do município 

de Várzea Paulista corresponde a 64% da média da Aglomeração e 51% da renda 

média do município de Jundiaí. 

 

Tabela 6: Renda per capita Média Mensal (R$) - 2010 

Município Setores Urbanos Setores Rurais Total 

Cabreúva 608,20 444,28 583,17 

Campo Limpo Paulista 678,61 - 678,61 

Itupeva 765,23 561,43 738,59 

Jarinu 636,05 518,04 609,22 

Jundiaí 1.138,01 786,03 1.122,86 

Louveira 813,73 525,82 802,62 

Várzea Paulista 574,73 - 574,73 

AUJ 914,38 634,17 900,34 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração: Emplasa, 2017. 
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 2.5 Emprego e Renda 

O Gráfico 2 mostra a distribuição setorial do emprego na região, onde o setor de 

serviços responde pela maior parte dos empregos formais. 

 

Gráfico 2: Distribuição Setorial do Emprego, 2015 (%) 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (Rais) / Ministério do Trabalho e Emprego - 2016. 

Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

O Mapa 6: Densidade de Empregos 2014 apresenta a densidade de empregos na 

região por Unidade de Informação Territorializada (UIT). Nota-se a concentração ao 

longo das rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, e 

também ao longo da ferrovia, nos municípios de Campo Limpo Paulista, Várzea 

Paulista e, principalmente, Jundiaí. 

A Tabela 7 mostra a relação entre a População em Idade Ativa (entre 15 e 65 anos de 

idade) e os empregos formais em cada um dos municípios da Aglomeração. Enquanto 

a média da região é de 0,5 empregos para cada membro da PIA, nos municípios de 

Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista essa relação é 0,22 e 0,23, respectivamente, 

explicitando possíveis desequilíbrios entre os locais de trabalho e de moradia. 
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                      Mapa 6: Densidade de Empregos 2014 
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Tabela 7: População em Idade Ativa e Empregos Formais - 2015 

Município 
População em 

Idade Ativa (A) 

Empregos 

formais (B) 

Empregos/PIA 

(B/A) 

Cabreúva 32.427 14.747 0,45 

Campo Limpo 

Paulista 
56.703 13.193 0,23 

Itupeva 37.781 23.797 0,63 

Jarinu 19.139 7.379 0,39 

Jundiaí 280.671 181.692 0,65 

Louveira 31.820 17.877 0,56 

Várzea Paulista 82.979 18.151 0,22 

AUJ 541.520 276.836 0,51 

Fonte: Seade, RAIS-MTE. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

A remuneração média do trabalho formal na AUJ é de R$ 2.880. Verifica-se que a 

administração pública e os serviços industriais de utilidade pública respondem pelos 

maiores salários médios, respectivamente R$ 4.367 e R$ 4.356. Quando analisados 

os três principais setores da economia (Gráfico 3), nota-se que a indústria apresenta o 

maior salário médio em todos os municípios da Aglomeração. 

A indústria soma 87.502 empregos na região, dos quais 23%, ou 20.367 empregos, 

estão em indústria de alta tecnologia5, 19% em industrial de média-alta tecnologia, 

35% em indústria de média-baixa tecnologia e 22% em indústria de baixa tecnologia. 

Os Serviços Intensivos em Conhecimento (SICs) representam 33% do total dos 

empregos do setor de serviços, com destaque para os serviços intensivos em 

conhecimento tecnológico (10%) e serviços intensivos em conhecimentos sociais 

(10%). A título de comparação, na Região Metropolitana de São Paulo 34% dos 

empregos em serviços são SICs. 

Cabe destacar que, apesar da elevada proporção dos empregos em serviços 

intensivos em conhecimento e em indústrias de alta tecnologia, estes empregos ainda 

encontram-se bastante concentrados no município de Jundiaí. Dos serviços intensivos 

em conhecimento da região, 91% estão em Jundiaí, assim como 69% dos empregos 

em indústrias de alta tecnologia. 

 

  

                                                           
5
 TORRES-FREIRE, Carlos et al. Conhecimento e tecnologia: atividades industriais e de serviços para 

uma São Paulo Competitiva. Metamorfoses paulistanas: Atlas geoeconômico da cidade. São Paulo: 
Sempla/Cebrap/Imprensa Oficial/Editora Unesp, 2010. 

Este trabalho congrega e relaciona à CNAE a taxonomia utilizada pela OCDE (alta, média-alta, média-
baixa e baixa intensidade tecnológica) para a indústria e adapta à realidade brasileira a classificação dos 
serviços intensivos em conhecimento (SICs) proposta pelo autor a partir da Classificação OCDE para KIS 
(Knowledge Intensive Services). 
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Gráfico 3: Remuneração Média do Trabalho Formal – 2015 (R$) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 2016. 

Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

2.6 Estrutura Produtiva  

A AUJ tem na indústria a sua principal atividade econômica. Diversos segmentos 

estão presentes na região, atraídos pela localização estratégica, com acesso às 

principais rodovias do estado de São Paulo e a grandes mercados consumidores, 

como São Paulo, Campinas e Sorocaba. A presença do aeroporto em Jundiaí e a 

proximidade com o aeroporto de Viracopos, em Campinas, também possibilitam o 

escoamento da produção. A localização privilegiada foi determinante para o 

desenvolvimento do setor logístico na região. Diversos centros de distribuição e 

armazenamento de produtos dos mais variados segmentos encontram-se na AUJ, 

como os da Procter&Gamble, DHL, Magazine Luiza, Avon, BR Foods, Marfrig, 

Mondelez, Dafiti e Via Varejo (atende às marcas Casas Bahia, Bartira, Pontofrio, Extra 

e Barateiro). 

Por outro lado, a existência de áreas verdes preservadas por toda a região possibilitou 

o desenvolvimento de atividades turísticas ligadas ao meio ambiente e ao setor rural. 

No entanto, a presença de amplas áreas com restrição ambiental também representa 

um obstáculo à expansão da atividade industrial. O mesmo acontece com a 

agricultura, que, além dos limites impostos pelas áreas de proteção ambiental, 

também está restrita pela topografia montanhosa, embora seja beneficiada pelas 

condições climáticas favoráveis e pela boa qualidade da terra da região. 
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2.6.1 Indústria
6 

A indústria de transformação da AUJ vem ganhando importância na Macrometrópole 

Paulista. Em 2000, representava 3,4% do total da MMP, passando a 4,2% de 

participação em 2010. Esse processo se deveu ao incremento na produção de bens 

de capital e consumo durável, que representava 21% em 2000 e passou para 26% em 

2010, e de bens de consumo intermediário, que representava 37% da produção em 

2000, passando para 40% em 2010. Essa modificação significou uma redução da 

indústria de bens de consumo não duráveis na estrutura da produção industrial de 

2010 (18,5%).  

As principais divisões da indústria de transformação respondiam por 57,2% do Valor 

de Transformação Industrial (VTI) da região, como demonstrado no Gráfico 4. 

Destaca-se a Fabricação de Produtos Alimentícios e Bebidas, com 15,1% de 

participação. No entanto, entre 2000 e 2010, o setor teve declínio de 47% no VTI. A 

indústria alimentícia da região atua tanto no mercado interno, como na exportação. 

Destacam-se a produção de derivados de carne bovina, suína e aves, congelados, 

enlatados e moagem de trigo e derivados. Grandes empresas do setor estão 

presentes na AUJ, como BRF, JDE Coffee, Frigor Hans, Mondelez, Castelo Alimentos, 

todas em Jundiaí, Yakult em Campo Limpo Paulista, Jundiaí e Várzea Paulista, Marfrig 

em Itupeva e Louveira, entre outras.  

A indústria de bebidas da AUJ, presente em quase todos os municípios, apresenta 

duas naturezas de produção. Por um lado, a fabricação de vinhos é uma atividade 

tradicional na região, que é uma das maiores produtoras em todo o país. No entanto, 

vem sofrendo desaceleração, enfrentando dificuldades geradas pela expansão de 

outros produtos, como a cerveja. De outro lado, há a produção de refrigerantes e 

sucos para atender o consumo de massa, destacando-se as presenças da Coca-Cola 

Femsa e da AmBev, em Jundiaí, e da Natural One, em Jarinu. Há, ainda, a produção 

de sidras e espumantes, como a CRS Brands (Cereser) em Jundiaí. Um ramo que 

teve crescimento expressivo na região é a produção de água mineral, principalmente 

no município de Jundiaí, onde se localiza a produção da Danone, entre outras 

empresas. 

Em seguida, a Fabricação de Máquinas e Equipamentos responde por 12,1% do VTI, 

com crescimento expressivo no período (181%). Entre as empresas do setor estão a 

Deca Metais, do grupo Duratex, a Husky e a Korper, em Jundiaí, e a KSB em Várzea 

Paulista. Embora apresente participação um pouco menor (9,6%), a Fabricação de 

Artigos de Borracha e Material Plástico vem em processo de recuperação, com 

crescimento de 10% entre 2000 e 2010. O setor tem grande importância na AUJ, uma 

vez que é o segundo que mais emprega na região, atrás apenas da indústria 

automotiva, de acordo com os dados de 2014 da RAIS. 

Destaca-se a produção de embalagens, impulsionada pela presença das indústrias de 

alimentos e bebidas, com importantes empresas como a Amcor Rigid Plastics, 

localizada em Jundiaí, a líder de mercado em embalagens PET no Brasil. Também em 

Jundiaí encontram-se a Plascar, a líder no mercado brasileiro de autopeças, com 

atuação mundial, e um centro tecnológico de desenvolvimento e fabricação da 

HellermannTyton, do campo de gerenciamento de fios e cabos.  

                                                           
6
 Os dados analisados nesta seção referem-se a tabulações especiais da Pesquisa Industrial Anual, feitas 

pelo IBGE para o Plano de Ação da Macrometrópole.  
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Gráfico 4: Participação das Principais Divisões da Indústria de Transformação 

no total do Valor de Transformação Industrial da AUJ, 2000-2010 

 
Obs: Devido às alterações na CNAE no período e para comparar os anos da série, optou-se por adotar o 

seguinte procedimento no caso da CNAE 2.0: na divisão Fabricação de Produtos Químicos somou-se a 

Fabricação de Produtos Farmacêuticos e na divisão Fabricação de Produtos Alimentícios somou-se a 

Fabricação de Bebidas. 

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual – Tabulações Especiais.  Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Em movimento de redução da participação, os setores de Produtos Químicos e 

Veículos Automotores respondiam por, respectivamente, 7,7% e 7,5% do VTI em 

2010. Na indústria química, o segmento de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal 

tem grande relevância na Aglomeração em termos de produção e de geração de 

empregos diretos e indiretos, como nas áreas de logística e de embalagens. Conta 

com a presença de importantes empresas, como a Natura, em Itupeva e Jundiaí, a 

Fareva e a Souvie, em Itupeva. 

Há, também, a fabricação de gases especiais e outros produtos químicos, uma das 

mais antigas e consolidadas atividades industriais da região, com destaque para a 

Linde, a Air Liquide e a White Martins. Sobressaem-se, ainda, na fabricação de 

produtos químicos, a Akzo Nobel, em Itupeva, Jundiaí e Várzea Paulista, a Dow 

Chemical e a Henkel, em Jundiaí, e a Elekeiroz, em Várzea Paulista. Por sua vez, na 

indústria automobilística, a fabricação de peças e acessórios para automóveis em 

geral é o segmento que se sobressai na AUJ, destacando a Neumayer Tekfor, a Sifco 

e a Takata, em Jundiaí, a Alpino Metalúrgica, em Itupeva e Jundiaí, a Continental 

Automotive, em Várzea Paulista, e a ThyssenKrupp, em Campo Limpo Paulista. Em 

Jundiaí, localiza-se também o Centro Tecnológico da Mahle Metal Leve, que liderou o 

número de patentes depositadas no segmento automobilístico brasileiro7. 

                                                           
7
 Relatório Anual de 2015 da Mahle Metal Leve S.A.  

Disponível em: http://www.br.mahle.com/pt/press/publications/annual-reports/index-2.jsp 
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Outro segmento de relevância na AUJ é a Indústria de Equipamentos de Informática e 

Produtos Eletrônicos. No município sede, encontram-se importantes empresas 

produtoras de computadores, tablets e demais equipamentos, como FoxcConn, 

Itautec, Compal e Arima Communications. As principais atividades estão relacionadas 

com a montagem de equipamentos; para que haja a fabricação completa dos produtos 

na região, há a necessidade de maiores investimentos em unidades produtivas e 

maquinários. Há, também, atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas de forma 

incipiente, o que ocasiona dependência de tecnologia estrangeira. 

Dois segmentos que se encontram em expansão na região são a indústria têxtil e a 

fabricação de papel e celulose. A indústria têxtil está voltada para a fabricação de 

TNT, mas há, também, produção para uso específico na área de saúde. Já a produção 

de papel e celulose está consolidada na Aglomeração, com a presença da Klabin, uma 

das maiores do setor, em Jundiaí, e da sueca Ahlstrom, em Louveira. Há, ainda, 

produção de ondulados, embalagens para produtos industriais e embalagens 

artesanais por toda a aglomeração. Importante mencionar, também, a presença da 

fábrica da Procter&Gamble, em Louveira, que é responsável pela produção das fraldas 

Pampers e absorventes Always e Naturella8, entre outros produtos. 

A indústria de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos é uma atividade consolidada 

na região há décadas, mas encontra-se em desaceleração. Importantes empresas 

nacionais e multinacionais estão na AUJ, produzindo equipamentos diversos que 

requerem alta tecnologia, como geradores e motores, que são empregados na 

produção de máquinas, automóveis, entre outros. Destacam-se a Siemens, em 

Cabreúva e Jundiaí, nos ramos de aparelhos e equipamentos para distribuição e 

controle de energia elétrica e de geradores, transformadores e motores elétricos, 

respectivamente; a Eltek, em Jundiaí, e a Cablena, em Itupeva, fabricantes de fios, 

cabos e condutores elétricos. Em Várzea Paulista, localiza-se a Ventana Lighting 

Solutions, líder de mercado no segmento de soluções para iluminação, com 

reconhecimento na América do Sul e na Europa. 

É relevante mencionar, também, a presença de importantes empresas do ramo de 

Produtos de Metal, exceto máquinas e equipamentos, como a Oerlikon Balzers, com 

especialidade em revestimentos, a Bollhoff, fabricante de elementos de fixação, e a 

nacional EBF Vaz, que produz artefatos estampados de metal. Por fim, na fabricação 

de produtos cerâmicos e louças, destacam-se a Deca Louças, do grupo Duratex, que 

concentra a fabricação de produtos de luxo e design diferenciado, e a Roca, ambas 

em Jundiaí. 

 

2.6.2 Agricultura 

A atividade agrícola vem declinando na AUJ, devido, entre outros fatores, à falta de 

investimentos no setor, ao aumento das restrições por conta da criação de Áreas de 

Proteção Ambiental, à pressão imobiliária e ao envelhecimento do agricultor, sem a 

reposição desta força de trabalho. A área destinada à colheita na região teve 

decréscimo de 36,2% entre 2000 e 2015, como demonstrado no Gráfico 5. 

  

                                                           
8
 Fraldas e absorventes pertencem ao setor de Papel e Celulose, na divisão de Fabricação de Produtos 

de Papel para uso doméstico e higiênico-sanitário. 
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Gráfico 5: Área Destinada à Colheita (hectares), 2000/2015 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE). Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Os municípios de Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira são responsáveis pela maior 

parte da produção agrícola da região, destacando-se na fruticultura. Inclusive, os 

quatro municípios são integrantes do chamado Circuito das Frutas, estimulando o 

turismo rural e gastronômico na região. Destacam-se a produção de uva, sendo que a 

AUJ foi responsável por 20% do total produzido no Estado em 2015, e também de 

morango, caqui, pêssego e figo, esta última cultivada em sua totalidade em Louveira. 

Na Oficina Regional realizada com os municípios, foram elencados e discutidos os 

seguintes aspectos como de relevância para serem tratados pelo PDUI no setor da 

agricultura: desenvolvimento de políticas para a manutenção de áreas agrícolas, de 

fomento à produção agrícola e ao agroturismo. 

Como premissa inicial para essa discussão, foi feita a análise dos territórios 

destinados às áreas agrícolas nos Planos Diretores Municipais, a fim de verificar a 

existência de programas voltados a essa atividade econômica na região. 

A seguir, foram destacadas as zonas de produção agrícola dos Planos Diretores dos 

municipais que compõem a AUJ.  

As leis dos planos diretores dos municípios da região estipulam políticas locais de 

agricultura e de abastecimento e, em alguns deles, áreas de produção agrícola estão 

previstas em macrozoneamento ou zoneamento. O tratamento dado às áreas 

agrícolas em cada um desses planos está descrito a seguir e as áreas destinadas a 

este uso são apresentadas no Mapa 7. 

 Cabreúva 

O Plano Diretor de Cabreúva (Lei Complementar nº 273, de 13 de dezembro de 2004) 

estabelece em seu artigo 33 que “A Política Agrícola e de Abastecimento deverá 

desenvolver a agricultura orgânica em todo município, para atender as determinações 

de autossustentabilidade preconizadas pelas leis ambientais, por meio de treinamento 

e capacitação dos produtores e da mão de obra agrícola, desenvolvimento de projetos 

e programas de produção e comercialização de produtos orgânicos, bem como a 

implantação de um sistema de abastecimento local compatível com as necessidades 

do município. Deverá, também, implementar o Plano de Atendimento Técnico dos 
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Produtores locais, bem como ampliar os serviços de mecanização agrícola”. O 

macrozoneamento do município não estabelece uma zona específica destinada à 

produção agrícola, no entanto. a Zona de Conservação da Vida Silvestre (Art. 19) 

prevê, dentre outros usos, o agrícola.  

 Campo Limpo Paulista 

O macrozoneamento do Plano Diretor de Campo Limpo Paulista (Lei Complementar nº 

302, de 09 de outubro de 2006) não prevê qualquer área destinada à produção 

agrícola, de fato, a maior parte do município é destinada aos usos urbanos, com 

exceção da Macrozona de Proteção Ambiental. 

 Itupeva 

O Plano Diretor (Lei Complementar nº 153, de 29 de maio de 2007, alterada pela Lei 

Complementar nº 330, de 28 de dezembro de 2012) estabelece a sua política 

municipal de agricultura no artigo 83: 

A política municipal de agricultura e abastecimento tem como objetivo incrementar a 

produção agrícola no município e promover segurança alimentar à população. Art. 84. 

São diretrizes gerais da política municipal de agricultura e abastecimento: 

I – Manter as áreas rurais produtivas, contribuindo para aumentar a qualidade de vida 

no município, gerando empregos para a população; 

II – Implantar um programa de plantio racional, visando à utilização adequada de água 

na lavoura, bem como do solo para sua conservação; 

III – Permitir a ocorrência de usos e atividades no setor rural que apoiem a produção 

agrícola e aumentem a renda de seus proprietários; 

IV – Ampliar e apoiar parcerias e iniciativas na produção, distribuição e 

comercialização de alimentos; 

V – Incentivar a agricultura por meio de programas de treinamento técnico e de 

utilização de máquinas e equipamentos, visando à manutenção do trabalhador rural no 

campo. 

O município estabelece no zoneamento um setor rural como demonstrado no Mapa 7. 

Nele é possível identificar diversas áreas de uso agrícola na porção sul do município, 

embora estas áreas estejam marcadas no Plano Diretor como setores industriais, de 

consolidação e de chácaras. Como estas áreas estão hoje ocupadas por propriedades 

agrícolas, entende-se que uma das políticas de uso do solo adotadas pelo município 

nestas localidades é deixar acontecer o espraiamento de sua mancha urbana sobre 

estas áreas de produção agrícola. 

 Jarinu 

Dentre as ações estratégicas para o desenvolvimento econômico e social descritas no 

Art. 26 do Plano Diretor (Lei Complementar nº 97 de 22 de novembro de 2006) duas 

delas são específicas para o desenvolvimento da agricultura do município:  

I. Implementação de programas para desenvolver a agricultura familiar; 

II. Implantação do programa de desenvolvimento de políticas de agronegócios. 
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O município ainda estabelece em seu macrozoneamento uma macrozona que prevê, 

dentre outros usos, áreas de produção agrícola: 

Art. 42. A Macrozona de Uso Multifuncional Rural é composta por áreas de uso 

agrícola, extrativista ou pecuário, com áreas significativas de vegetação natural, 

condições de permeabilidade próximas aos índices naturais, por áreas de preservação 

ambiental formadas por reservas florestais, parques e reservas biológicas, bem como 

por áreas de usos não agrícolas, como chácaras de recreio, lazer, turismo, fazendas 

históricas, indústrias e sedes de distritos. 

 Jundiaí 

O município de Jundiaí, em seu Plano Diretor (Lei nº 8.683, de 07 de julho de 2016) 

estabelece no artigo 178 que: 

“Será instituído, por meio de lei específica, o Programa de Apoio ao Agronegócio de 

Jundiaí (PROAJ), para incentivar os produtores a manterem e fortalecerem a produção 

agrícola como atividade econômica. Parágrafo único. A lei específica mencionada 

neste artigo será elaborada no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 

publicação desta Lei.” 

O programa citado neste artigo ainda não foi criado, mas consta no planejamento 

plurianual do município para o quinquênio 2018-2021.  

A prefeitura de Jundiaí possui, ainda, programas municipais de apoio à atividade 

agrícola no município, incluindo subvenção agrícola (custos do seguro rural), 

programas ligados à comercialização dos produtos, como o Circuito das Frutas nos 

Terminais, o Produtor na Praça, Pesca Econômica e Feira do Produtor, programas de 

apoio técnico, como Campo Limpo e monitoramento de Fertilidade do Solo, além de 

um programa de saúde específico para os trabalhadores das atividades rurais 

chamado Saúde no Campo.  

As atividades rurais são previstas em quatro zonas no município: 

1. Zona de Desenvolvimento Periurbano 1, onde um dos objetivos é a “proteção e 

apoio à manutenção e expansão das atividades rurais existentes”;  

2. Zona de Expansão e Estruturação Urbana. Nesta zona um dos objetivos 

grafados no Plano Diretor é o de “fortalecimento e incentivo à agricultura 

familiar, agricultura orgânica e agroecológica”; 

3. Zona de Proteção e Recuperação Ambiental das Bacias do Jundiaí Mirim, 

Capivari e Cachoeira/Caxambu, em que um dos propósitos citados na lei é a 

“promoção do desenvolvimento rural com sustentabilidade ambiental, 

econômica e social, e estímulo à agroecologia e à agricultura familiar”; 

4. Zona de Produção Agrícola e Desenvolvimento do Turismo Rural e Cultural. As 

três zonas citadas anteriormente possuem funções de atividade agrícola 

coexistindo com outras funções e usos, enquanto esta zona, por outro lado, 

destina-se prioritariamente às atividades rurais, com destaque para os artigos 

referentes a ela:  

Art. 38. A Zona de Produção Agrícola e Desenvolvimento do 

Turismo Rural e Cultural, situada ao Norte do Município, na 

porção noroeste da margem direita do Rio Jundiaí, é caracterizada 
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pela presença de áreas de produção agrícola do Município que 

apresentam maior grau de tecnificação. 

Art. 39. Os objetivos específicos da Zona de Produção Agrícola e 

Desenvolvimento do Turismo Rural e Cultural são: 

I - promoção do desenvolvimento rural com sustentabilidade 

ambiental, econômica, cultural e social, e estímulo à agricultura 

tecnificada; 

II - incentivo à organização dos produtores agrícolas e valorização 

de suas entidades; 

III - promoção do desenvolvimento do turismo rural; 

IV - contenção da ocupação urbana; 

V - conservação, preservação e recuperação dos fragmentos de 

vegetação nativa e das áreas de preservação permanente, 

viabilizando a configuração de corredores ecológicos; 

VI - compatibilização dos usos com as condicionantes geológico-

geotécnicas e de relevo dos terrenos e com o Decreto Estadual nº 

43.284, de 1998; 

VII - manutenção das áreas de produção agrícola que contribuem 

para a conservação do solo e manutenção dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, bem como para a produção de 

alimentos e garantia dos serviços essenciais à segurança 

alimentar e conservação dos serviços ambientais; 

VIII - estímulo à formação de polos de economia solidária e 

criativa; 

IX - recuperação e manutenção da permeabilidade do solo. 

 Louveira 

No Art. 34 do Plano Diretor do município de Louveira são ações previstas pela política 

municipal de agricultura e abastecimento: I - elaborar um programa para difusão de 

tecnologia de plantio aos produtores rurais, visando ao aumento da renda, à 

diversificação da produção, à utilização adequada da água na lavoura e ao melhor uso 

do solo para sua conservação e; II - viabilizar a realização da feira de produtos rurais 

do município. 

Zona de Uso Agrícola e Turística 

Art. 21 − A zona rural do município é constituída pelas áreas destinadas a este uso, 

localizadas na Macrozona de Proteção Ambiental Fetá, excluídas aquelas que, em 

virtude de ocupações existentes, se encontram incluídas em uma das zonas de uso de 

solo urbanas. 
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§ 1º – As áreas que constituem a Zona Rural têm a finalidade de assegurar a 

conservação dos recursos naturais e a manutenção da atividade agrícola e turística, 

ficando denominada de Zona de Uso Agrícola e Turística (ZUAT). 

§ 2º - Os projetos de desmembramento devem respeitar área mínima igual ao módulo 

rural e ser previamente aprovado pela Prefeitura. 

Nota-se que na porção leste do município, em especial ao longo da divisa municipal 

com Vinhedo, a área marcada no plano diretor como conservação urbana está hoje 

ocupada em grande parte por propriedades agrícolas. O zoneamento proposto permite 

o uso residencial de baixa densidade. 

 Várzea Paulista 

Não possui, no nível do macrozoneamento, área específica para a produção agrícola. 

As áreas de preservação e recuperação ambiental marcadas pelo Plano Diretor (Lei 

Complementar nº 167, de 09 de outubro de 2006) permitem usos de baixa densidade 

e que sejam compatíveis com a preservação destas áreas. 

A produção agrícola nas proximidades das áreas urbanizadas cumpre importante 

papel não apenas no abastecimento, mas também do ponto de vista econômico e de 

geração de renda para as populações locais, na preservação de seus recursos 

ambientais e paisagísticos e mesmo na necessidade de manutenção de identidades e 

heranças culturais. 

A maior ameaça à continuidade do uso agrícola nas áreas metropolitanas é a 

valorização do preço da terra e o consequente loteamento e expansão urbana. Este 

processo ocorre por vias legais quando permitido pelos planos diretores e demais 

instrumentos de política urbana, mas também de forma irregular, o que demonstra que 

a demarcação de áreas agrícolas nas legislações de uso e ocupação do solo é 

condição necessária, mas não suficiente, para garantir que estas áreas possuam mais 

valor cumprindo sua função agrícola do que irregularmente loteada. 

A garantia da permanência de áreas rurais multifuncionais, em que a produção 

agrícola é uma destas funções, passa por políticas que garantam ganhos de 

produtividade e renda nessas propriedades. 
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                 Mapa 7: Áreas de Produção Agrícola na AUJ
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2.6.3 Mineração 

A mineração na AUJ está voltada à extração de substâncias minerais, como areia, 

brita e granito, e à produção de água mineral, sendo que o município de Jundiaí 

apresentou crescimento expressivo entre 2010 e 2014 (Gráfico 6), se tornando um dos 

dez maiores produtores do Estado. A arrecadação da Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral (CFEM) também teve aumento expressivo de 2010 a 2016, 

demonstrado nos Gráficos 7 a 10, contribuindo para o desenvolvimento de projetos de 

melhoria de infraestrutura, de qualidade ambiental, de saúde e de educação. 

 

Gráfico 6: Evolução da Produção Beneficiada de Água Mineral em Jundiaí 

(milhões de litros) 

 
Fonte: Anuário Mineral Estadual 2015 – Departamento Nacional de Produção Mineral (MME). Elaboração: 

Emplasa, 2017. 

 

Gráfico 7: Arrecadação e Distribuição da CFEM, Cabreúva (2010/2016). 

 
Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (MME). Elaboração: Emplasa, 2017. 
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Gráfico 8: Arrecadação e Distribuição da CFEM, Itupeva (2010/2016) 

 

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (MME). Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Gráfico 9: Arrecadação e Distribuição da CFEM, Louveira (2010/2016) 

 

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (MME). Elaboração: Emplasa, 2017. 
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Gráfico 10: Arrecadação e Distribuição da CFEM, Jundiaí (2010/2016) 

 
Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (MME). Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

A constituição do estado de São Paulo em seu artigo 214, inciso IV, define que 

compete ao Estado: “Fomentar as atividades de mineração, de interesse sócio-

econômico-financeiro para o Estado, em particular de cooperativas, pequenos e 

médios mineradores, assegurando o suprimento de recursos minerais necessários ao 

atendimento da agricultura, da indústria de transformação e da construção civil do 

Estado, de maneira estável e harmônica com as demais formas e ocupação do solo e 

atendimento à legislação ambiental”. 

Assim, caberá às políticas públicas adotadas no PDUI-AUJ não apenas assegurar a 

continuidade e a proteção das áreas adequadas para tal atividade, como também 

estabelecer as diretrizes para que o planejamento municipal do uso do solo garanta a 

coexistência harmônica desta atividade e demais usos. Caberá ao PDUI-AUJ também 

corroborar com os marcos legais que visam à proteção do patrimônio ambiental e 

mitigação dos impactos negativos da atividade. A reabilitação atual e futura das áreas 

de mineração, em especial aquelas cujo entorno está urbanizado ou estão nos limites 

da mancha urbana, também devem ser um foco do planejamento urbano nos níveis 

regional e municipal. 

No ano de 2015, foi publicado o Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM) da AUJ, 

produzido pelo IPT para a Subsecretaria de Mineração da Secretaria Estadual de 

Energia e Mineração. O objetivo deste documento foi o de criar “um modelo de 

zoneamento minerário regional factível de inserção nos instrumentos de planejamento 

e gestão das diferentes instâncias de poder municipal, estadual e federal”. Este 

documento apresenta extenso diagnóstico da mineração na Aglomeração, para tanto 

foram utilizados dados geológicos, de titulação minerária, de cobertura vegetal, 

zoneamento institucional, dentre outros. O documento traz um Modelo de Zoneamento 

Minerário da AUJ.  
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Em um primeiro nível, o OTGM define três classificações quanto à possibilidade de 

mineração em determinada área: 

Zonas Preferenciais para Mineração (ZPM): áreas mais indicadas ao 

desenvolvimento da mineração e praticamente sem restrições relevantes, além 

daquelas já definidas em leis. 

Zonas Controladas para Mineração (ZCM): áreas com alguma restrição 

relevante, seja no aspecto legal, na suscetibilidade acentuada do meio físico e 

biótico, ou em ambas, que impõe alguma limitação à produção mineral, 

carecendo de maior controle. 

Zonas Bloqueadas para Mineração (ZBM): áreas onde não é permitida a 

mineração, em decorrência de impedimentos legais, ambientais ou de ocupação 

local. 

Estas Zonas estão distribuídas na AU, conforme o Mapa 8 a seguir. 

Estas zonas são ainda subclassificadas de acordo com a restrição ou as diversas 

restrições que recaem sobre elas, trazendo um panorama detalhado das 

possibilidades da mineração neste território e das ações necessárias por parte do 

empreendimento e do poder público para garantir, quando possível, a coexistência da 

atividade mineradora e os demais usos relevantes ali identificados. 

Dessa forma, o OTGM supre as necessidades não apenas de territorializar as 

questões relevantes ao setor na AUJ como o de propor uma visão regionalizada do 

tema. Portanto, o Ordenamento Territorial Geomineiro será o mais importante subsídio 

ao PDUI-AUJ na formulação das diretrizes e políticas públicas voltadas ao setor.  
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                           Mapa 8: Ordenamento Territorial Geomineiro 
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2.6.4 Turismo 

Importante atividade geradora de renda, o turismo apresenta grande potencialidade na 

AUJ. A existência de atrativos naturais e culturais possibilita o desenvolvimento de 

diversas modalidades, como o ecoturismo, o turismo rural e o de aventura. O turismo 

gastronômico e o de negócios também são fortes na região. 

O município de Jundiaí representa bem essa vocação turística diversificada, 

destacando-se no turismo rural, gastronômico, cultural, ecológico e de negócios. A 

cidade recebeu, em maio de 2017, o título de Município de Interesse Turístico, 

podendo, assim, beneficiar-se dos recursos provenientes do Fundo de Melhoria das 

Estâncias, da Secretaria de Turismo. Importante ressaltar, ainda, que Jundiaí já é um 

dos destinos do serviço ferroviário "Expresso Turístico", oferecido pela Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o que facilita o acesso à região.  

Jundiaí, Itupeva, Jarinu e Louveira integram o Circuito das Frutas, que possui um 

calendário de eventos diversificado, formando um roteiro gastronômico e cultural 

variado e dinâmico. Há, também, a disponibilidade de passeios em parques temáticos 

e em propriedades rurais. O Circuito das Frutas tornou-se referência nacional em 

termos de organização turística. 

Um grande atrativo natural da região é a Serra do Japi, declarada Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica pela Unesco. Englobando, entre outros, os municípios de Jundiaí e 

Cabreúva, estende-se por 350 km², sendo que o Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) tombou uma 

área de 191,7 km² desse total. Situada no interior dessa área tombada, encontra-se a 

Reserva Biológica instituída pela Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de conservar os 

recursos genéticos da flora e da fauna locais. 

Dada a legislação altamente restritiva, na Reserva Biológica da Serra do Japi somente 

é permitida a visitação agendada e monitorada para fins de educação ambiental e 

pesquisa científica nas diversas trilhas disponíveis". Realização de eventos e usos dos 

recursos por diversos visistantes  em desacordo com a Lei Complementar 417/2004 

na Área de Amortecimento em torno da Reserva Biológica.. A permissão de acesso 

controlado a áreas específicas para fins turísticos, além de atender a demanda e 

ampliar o fluxo de turistas, pode ser uma ferramenta para a conservação e 

preservação do espaço.  

Apesar da grande oferta de atrações na região, o turismo enfrenta alguns entraves 

para o seu desenvolvimento, como a carência de infraestrutura viária, com dificuldades 

de acesso a locais turísticos por causa de estradas precárias. Além disso, há a 

necessidade de organizar de forma intermunicipal os atrativos da região, possibilitando 

uma maior coesão entre os municípios para a formação de roteiros complementares e 

de calendário único de festas e atrações. 

Há necessidade, também, de capacitação de funcionários e de reciclagem dos 

empresários do setor, além de investimentos em políticas públicas de educação 

ambiental. No caso específico do turismo rural, ainda há resistência e falta de 

informação por parte dos proprietários de áreas rurais para visualizar esta atividade 

como uma potencialidade, necessitando de capacitação neste sentido. 
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Na Tabela 8, vemos os meios de hospedagem9 da AUJ já cadastrados no CadasTur 

do Ministério do Turismo. Embora o cadastro seja obrigatório para os meios de 

hospedagem10, é possível afirmar que este engloba apenas pequena parte dos 

estabelecimentos da AUJ. 

 

Tabela 8: Cadastur – Meios de Hospedagem na AUJ 

Município 
Meios de Hospedagem 

em operação 
Uhs Leitos 

Cabreúva 1 118 320 

Campo Limpo 

Paulista 
0 0 0 

Itupeva 2 256 326 

Jarinu 2 222 222 

Jundiaí 7 827 1.371 

Louveira 1 58 202 

Várzea Paulista 0 0 0 

AUJ 13 1.481 2.441 

Fonte: Cadastur – Ministério do Turismo, 2017. 

 

O Cadastur é um programa do Ministério do Turismo que visa promover o 

ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no 

Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor. O cadastramento 

do estabelecimento de hospedagem ou demais negócios ligados ao turismo, como 

agências de viagens, guias, transportadoras de turismo e organizadores de eventos, 

trazem benefícios como acesso a programas de qualificação promovidos ou apoiados 

pelo Ministério, acesso a financiamento pelos bancos oficiais, incentivo a participar de 

programas e projetos do governo federal, dentre outros. 

O levantamento dos estabelecimentos e empregos pelos dados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho de 2014, na Tabela 9, apresenta 

um número de estabelecimentos bastante superior ao Cadastur. Cabe ressaltar, 

porém, que mesmo o número de empregos apresentado pela RAIS para a região pode 

estar subestimado, já que não é incomum o declarante vincular seus empregados a 

uma matriz ou escritório situado em município diferente do que trabalham de fato. 

É importante ressaltar que o setor de hotelaria e hospedagem é apenas uma parte da 

cadeia de turismo que engloba não apenas as empresas dedicadas ao ramo como 

agências de turismo, de transporte, de eventos dentre outras, como também grande 

parte do setor de serviços como de alimentação, de lazer, de comunicação e também 

o comércio.  

 

 

  

                                                           
9
 São considerados meios de hospedagem os seguintes estabelecimentos: albergue, condo-hotel, flat, 

hotel urbano, hotel de selva, hotel fazenda, hotel histórico, pousada, resort e cama & café. 
10

 Lei nº 11.771/08 e nº 8.623/93 
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Tabela 9: Estabelecimentos e empregos em hotelaria - 2014 

Município 
Estabelecimentos 

de hotelaria 

Empregos em 

estabelecimentos de 

hotelaria 

Cabreúva 13 196 

Campo 

Limpo 

Paulista 

4 50 

Itupeva 11 198 

Jarinu 8 62 

Jundiaí 55 520 

Louveira 5 72 

Várzea 

Paulista 
6 122 

AUJ 102 1.220 

Fonte: RAIS - Ministério do Trabalho - 2014. 

As políticas voltadas a este segmento devem também levar em conta o tipo de turismo 

adequado à região e aos potenciais turistas que a região pode atrair. O fato de a 

Aglomeração estar posicionada entre três regiões metropolitanas oferece um grande 

mercado consumidor potencial para viagens curtas, turismo de negócios, feiras e 

exposições e demais ramos que possam atrair este turista potencial com o atrativo de 

gastar pouco tempo e dinheiro em deslocamentos. 

 

2.6.5 Desigualdades Regionais 

Entre os principais objetivos do PDUI-AUJ devem estar a promoção do 

desenvolvimento econômico equilibrado, a mitigação das diferenças regionais  e o uso 

sustentável e a preservação dos ativos ambientais. É sob esta ótica que devem ser 

analisadas as desigualdades regionais presentes na AUJ.  

Os dados apresentados no documento Panorama Regional permitem delimitar o eixo 

dinâmico da economia da AUJ no entorno do Sistema Anhanguera-Bandeirantes e da 

ferrovia. Este eixo concentra a maior parte dos empregos da região, da dinâmica 

imobiliária, dos deslocamentos e da população, entre outras. A concentração destas 

atividades econômicas é esperada, dada a oferta de infraestrutura e das economias de 

aglomeração. 

A questão que se coloca diz respeito a desigualdades de renda, condições de vida e 

oportunidades entre os municípios da região. As áreas mais distantes dos grandes 

equipamentos de infraestrutura, áreas rurais, áreas com restrições à ocupação para a 

proteção de ativos naturais, entre outras, necessitam de alternativas de 

desenvolvimento adequadas à realidade local.  

De acordo com o Índice de Responsabilidade Social 2012(1), três municípios da 

Aglomeração possuem indicadores sociais insatisfatórios. Cabreúva e Várzea Paulista 

estão no grupo 2 do índice (alta riqueza e indicadores sociais insatisfatórios) e Jarinu 

no grupo 5 (baixa riqueza e indicadores sociais insatisfatórios). Estes três municípios 

apresentam características bastante distintas que serão descritas a seguir. 
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O município de Várzea Paulista possui usos urbanos na maior parte de seu território, à 

exceção da região denominada Morro do Mursa e áreas com características rurais 

onde a ocupação é majoritariamente de chácaras de lazer. 

Predominam no município os usos residenciais, sendo que a maior parte dos usos 

comerciais, de serviços e de equipamentos públicos localiza-se nas proximidades da 

ferrovia. O município também tem o segundo maior índice de precariedade relativa, 

com 26,9% dos seus domicílios em setores censitários classificados como precários. 

Os dados socioeconômicos apresentados no documento Panorama Regional mostram 

que Várzea Paulista, o segundo município mais populoso da região, apresenta a pior 

relação de empregos por população em idade ativa da região (0,22 empregos por 

habitante com idade entre 15 e 65 anos de idade. A média da região é 0,51). A análise 

dos deslocamentos diários deste município, captados pela pesquisa Origem e Destino, 

mostram que a maior parte das viagens tem como destino o município de Jundiaí. 

Estes dados apontam que grande parte dos trabalhadores está empregada fora do 

município de residência, trabalhando principalmente em Jundiaí, o que também acaba 

por deslocar parte do consumo destas pessoas. Este fato cria um desequilíbrio, já que 

o município de Várzea Paulista precisa prover todos os serviços públicos à sua 

população, mas sua arrecadação não é suficiente, uma vez que os locais onde estas 

pessoas trabalham, e até mesmo parte considerável do seu consumo, estão fora dos 

seus limites.  

Vale lembrar que diversos aspectos descritos acima também ocorrem no município de 

Campo Limpo Paulista (alta densidade populacional, baixa relação empregos/PIA, 

grandes fluxos de deslocamentos diários). Ainda que o município não tenha sido 

descrito no grupo 2 do Índice de Responsabilidade Social, as políticas de 

desenvolvimento com vistas a reduzir as distâncias entre os locais de trabalho e de 

moradia devem também levar em consideração a realidade desse município. 

Cabreúva é um município inteiramente situado em Área de Proteção Ambiental e 

conserva 44,5% de sua cobertura vegetal nativa. O peso relativo do setor industrial na 

composição do valor adicionado no município é o maior da região (42,9% em 2014). O 

município abriga diversas plantas industriais ao Longo da Rodovia SP-330, mas, ainda 

assim, os dados compilados no Panorama Regional indicam que os salários da 

indústria estão entre os mais baixos da região, superiores apenas aos da indústria de 

Jarinu. 

O município também apresenta a segunda pior renda per capita da região para os 

setores urbanos e a pior renda per capita para os setores rurais, além de apresentar o 

pior índice de precariedade habitacional da região, com 32,7% dos seus domicílios em 

setores censitários precários, concentrando-se no distrito de Jacaré e outras 

ocupações ao longo da Rodovia SP-330. 

O enfrentamento dessas desigualdades passa, necessariamente, por políticas 

articuladas de moradia, regularização fundiária e urbanística, oferta de serviços 

públicos, entre outras. Passa, também, por uma política de desenvolvimento 

econômico que permita a preservação e o uso sustentável das áreas preservadas do 

município, que prestam serviços ambientais a toda Aglomeração Urbana. 

O município de Jarinu é o único da Aglomeração Urbana a ser classificado no grupo 5 

(baixa riqueza e indicadores sociais insatisfatórios). O município é o menos populoso e 

também apresenta a menor densidade demográfica. O eixo principal de urbanização 
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da cidade segue a Rodovia Edgar Máximo Zamboto, observando-se, também, 

loteamentos e condomínios residenciais e chácaras de lazer dispersos pelo território 

do município. Segundo levantamento do Instituto Florestal de 2009, 29,9% do território 

do município mantém sua vegetação nativa em diversos fragmentos esparsos e 

entremeados por áreas de produção agrícola. 

A análise do valor adicionado no município, por setor, mostra que Jarinu é o município 

mais agrícola da Aglomeração e também o que apresenta a menor proporção de valor 

adicionado pelo setor industrial. Os dados apresentados mostram que Jarinu poderia 

se beneficiar de políticas de desenvolvimento das áreas agrícolas, aproveitando o 

potencial não apenas para a produção agrícola, mas também turística e de prestação 

de serviços ecossistêmicos. 

Em relação à sua área urbana, o percentual de domicílios em setores censitários 

precários é de 16,9%, cerca de três pontos percentuais acima da média da 

Aglomeração. A instalação de plantas industriais e de logística no trecho da Rodovia 

D. Pedro I no município e também na Rodovia Edgar Máximo Zamboto podem 

estimular a expansão urbana. Dessa forma, é necessário um planejamento que 

garanta a proteção dos fragmentos de vegetação nativa existentes e das áreas rurais 

do município. 

A análise das diferenças de desenvolvimento entre os municípios demonstra a 

necessidade de políticas de desenvolvimento adequadas e ajustadas às realidades 

locais, dada a heterogeneidade de desafios enfrentados na Aglomeração. Priorizar 

investimentos estruturantes nos municípios menos desenvolvidos da AUJ, permitindo 

que o processo de desenvolvimento avance, nessas localidades, de forma mais 

harmônica na aglomeração. 

O desenvolvimento mais equilibrado permitirá não apenas perseguir o objetivo 

principal de garantir igualdade de oportunidades aos moradores da região, mas, 

também, poderá diminuir a necessidade de deslocamentos pendulares, o que 

proporcionará melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, diminuição da 

emissão de poluentes e mais tempo disponível aos moradores da região.  

 

3 Mobilidade Urbana 

Mobilidade pode ser entendida como o conjunto de deslocamentos de pessoas e de 

cargas, configurando a demanda de transporte em determinado território. Para uma 

análise mais abrangente dessa demanda, além de identificar os principais fluxos de 

circulação de pessoas, é essencial o detalhamento da oferta de transporte, 

considerando os diversos modos e sua adequação aos padrões favoráveis para a 

acessibilidade regional, que é objeto da aplicação de políticas de transporte e 

circulação. 

Um importante indicador da dinâmica econômica de uma unidade regional é a sua 

rede viária. Quanto mais complexa (rodovias sob jurisdição estadual e federal, além da 

malha viária municipal), mais integração há entre as sedes municipais, polos 

geradores de trabalho e áreas de produção agrícola. A análise dos fluxos de viagens, 

quando possível, e dos movimentos pendulares realizados entre esses núcleos 

urbanos mostram a preponderância de alguns, caracterizada pela maior oferta de 
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trabalho, de equipamentos de saúde com atendimentos mais especializados e 

presença de comércio e serviços diversificados e sofisticados.  

Na AUJ, em razão de dados11 disponíveis, os movimentos internos foram analisados 

pelos fluxos de viagens separados por modo coletivo e individual. 

Pelos resultados obtidos, fica evidente a convergência dos fluxos de viagens por modo 

coletivo nas partes central e sudeste da região, nos municípios de Jundiaí e Campo 

Limpo Paulista, respectivamente, que concentram os fluxos principais da AUJ (faixa 

4.770 - 10.889). Jundiaí, sede da Aglomeração, é o grande centralizador de viagens, 

estando envolvido em mais de 80% das que foram consideradas na análise. 

Cabe ressaltar a relevante contribuição da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM) para os deslocamentos nesses municípios e também 

em Várzea Paulista. 

 

3.1 Modo Individual  

A exemplo do que ocorre nas viagens coletivas, mais de 80% das viagens por modo 

individual têm Jundiaí como origem ou destino. No entanto, há convergência de fluxos 

de viagens, embora menos expressivos, para o eixo formado pelos municípios de 

Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, que mostram ser aí a segunda 

concentração de serviços e empregos mais significativa da AUJ. 

Por outro lado, deslocamentos com número de viagens na faixa de 1.455-2.016, 

apresentam-se mais bem distribuídos pela região, aparecendo em todos os 

municípios. Tal fato reflete a capacidade de dispersão do transporte individual que 

atende partes do território não servidas pelo transporte coletivo.  

A movimentação externa foi captada pela análise dos dados do Censo 2010, 

considerando-se a AUJ e suas relações com as demais unidades regionais paulistas12, 

o conjunto dos demais municípios paulistas13 e o grupo dos municípios de outros 

estados14. O resultado apontou a existência de interessante movimentação pendular 

regional por motivo trabalho, com certo equilíbrio entre os fluxos que têm origem na 

AUJ e os que vêm de fora, especialmente nas relações entre as regiões 

metropolitanas de São Paulo e Campinas. 

Os fluxos que se originam nos municípios que formam a AUJ somam 29.951 

pendulares, dos quais 17.101, cerca de 57%, se destinam à Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) e 8.261 à Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

aproximadamente 28% do total. 

Os fluxos provenientes dos municípios externos à AUJ perfazem a soma de 28.359, 

sendo a RMSP a maior exportadora de pendulares com 16.861, o que corresponde a 

59%, seguida da RMC com 7.313, aproximadamente 26% dos fluxos totais 

produzidos. 

                                                           
11

 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Pesquisa de Mobilidade Urbana, 2014 
12

 Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana da Baixada Santista, Região Metropolitana 
de Campinas, Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Ribeirão Preto, 
Aglomeração Urbana de Piracicaba e Microrregião Bragantina. 
13

 66 municípios paulistas que apresentam movimento pendular com os municípios da RMS e não são 
abrangidos pelas unidades regionais citadas. O relacionamento mais significativo desse conjunto é o 
fluxo estabelecido entre Jundiaí e São Carlos com 86 pendulares. 

14
 São estabelecidas trocas com 73 municípios, entre as quais sobressai a que ocorre entre Jundiaí e a 
cidade do Rio de Janeiro, com 67 pendulares. 



 

 50 

 

Tabela 10: Destino dos Fluxos com Origem na AUJ 

Destino Pendulares 

RMSP 17.101 

RMC 8.261 

MRB 1.100 

Municípios externos ao Estado de São Paulo 1.088 

Demais municípios do Estado de São Paulo 976 

RMS 810 

AUP 293 

RMVPLN 238 

RMBS 84 

Total 29.951 

Fonte: IBGE, Censo, 2010 

 

Tabela 11: Origem dos Fluxos tendo a AUJ como Destino 

Origem Pendulares 

RMSP 16.861 

RMC 7.313 

RMS 1.416 

Demais municípios do Estado de São Paulo 1.243 

MRB 798 

AUP 356 

RMBS 199 

RMVPLN 173 

Total 28.359 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 

 

As questões estudadas acerca da Mobilidade e Transporte abordam os problemas 

relativos ao sistema viário regional, evidenciando seus principais conflitos com o 

sistema viário urbano e os obstáculos para a circulação da população e da produção 

industrial e agrícola da AUJ.  

Também foram trabalhados assuntos referentes ao serviço de transporte coletivo, 

quanto a carências e melhorias necessárias para prestação de eficiente atendimento à 

população, tanto nos deslocamentos intrarregionais quanto nos inter-regionais.  

 

3.2 Sistema Viário Principal 

Ao se planejar o desenvolvimento de um território, é importante considerar o sistema 

viário e o transporte público , porque são elementos estruturadores do espaço 

geográfico, especialmente no que tange ao uso e ocupação do solo. Com relação a 

este aspecto é desejável que sejam adensadas áreas próximas ao transporte público, 

incentivando-se a diversificação do uso do solo como forma de aliviar ou evitar o 

problema cada vez mais complexo da mobilidade urbana.  

O sistema viário principal da AUJ é formado por uma malha de rodovias estaduais e 

estradas municipais estruturadas por três eixos rodoviários muito importantes para a 

sua conexão regional. Os dois que mais se destacam formam o Sistema Anhanguera− 
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Bandeirantes, que, no sentido sul-norte, conecta a AUJ com a RMC e com os 

municípios localizados na parte norte do estado. No sentido norte-sul, este sistema faz 

a ligação com a RMSP, onde se interliga com a SP 021 (Rodoanel Mário Covas). Esta, 

em conexão com o Sistema Anchieta−Imigrantes, estabelece a ligação da 

Aglomeração Urbana com a Região Metropolitana da Baixada Santista e com o Porto 

de Santos.  

O outro eixo é formado pela SP 300 (denominado Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 

que liga Jundiaí a Itu, na Região Metropolitana de Sorocaba, onde passa para 

Marechal Rondon até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul) e pela SP 360, 

(formada pelas rodovias João Cereser e Engenheiro Constâncio Cintra). Tanto a SP 

300 quanto a SP 360 têm início na SP 330 (Via Anhanguera) em Jundiaí. A primeira 

segue no sentido oeste, interligando a AUJ com a RMS e com os municípios 

localizados nessa parte do estado, e a segunda, no sentido nordeste, se conecta à SP 

065 (Rodovia Dom Pedro I), que promove a integração da AUJ à Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte e ao Circuito das Águas Paulista.  

Além desses eixos, a malha viária da AUJ, que está integralmente sob jurisdição 

estadual, é constituída por outras quatro rodovias estaduais: SP 063, Rodovia Romildo 

Prado, que interliga a SP 330, em Louveira, a Itatiba; SP 332, Rodovia Vereador 

Geraldo Dias, que liga Jundiaí a Valinhos; SP 354, Rodovia Edgard Máximo Zambotto, 

que conecta a SP 330 a Jarinu e à SP 065,Rodovia Dom Pedro I; e a SP 312, Rodovia 

dos Romeiros, que atravessa o território da AUJ em sua parte sudoeste, no município 

de Cabreúva, interligando Barueri (Região Metropolitana de São Paulo) à SP 300, 

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Itu (Região Metropolitana de 

Sorocaba). 

Somam, assim, dez rodovias estaduais, das quais cinco15 estão concedidas à iniciativa 

privada pelo Programa de Concessões Rodoviárias do estado de São Paulo, que, 

além da operação e manutenção das vias, inclui obras civis de melhorias e ampliação 

para o ajuste de sua capacidade à demanda.  

Esses eixos de circulação estão na base do desenvolvimento econômico da região, 

colocando a AUJ em posição estratégica, tanto do ponto de vista de sua inserção no 

território macrometropolitano, quanto dos deslocamentos regionais. Contudo, 

constituem-se barreiras físicas que comprometem essa circulação, especialmente no 

município de Jundiaí, onde o Sistema Anhanguera−Bandeirantes atraiu para suas 

margens e imediações plantas industriais e atividades comerciais vinculadas a essa 

cadeia produtiva, como armazenagem e transporte de manufaturados, com a geração 

diária de muitas viagens. 

A qualidade do sistema viário, padrões físico e operacional, é fundamental para a 

atração de investimentos de segmentos do setor produtivo que colocam a capacidade 

de circulação interna e de conexão de um território com outras regiões no rol dos itens 

decisivos para a escolha do local dos novos empreendimentos. 

Como apontado anteriormente, o Sistema Anhanguera−Bandeirantes secciona a 

unidade regional em duas partes, exigindo investimentos que promovam a ligação 

entre elas, de forma a diminuir o impacto negativo dessa divisão. 

                                                           
15

 SP 330 (Via Anhanguera), SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), SP 360 (Rodovia João Cereser e 

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra), SP 063 (Rodovia Romildo Prado) e SP 300 (Rodovia Dom 
Gabriel Paulino Bueno Couto). 
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Com esse objetivo, está sendo realizado um conjunto de obras na Via Anhanguera, no 

trecho entre os quilômetros 55 e 61, na área urbana de Jundiaí, batizado de Complexo 

Viário de Jundiaí, que contempla o aumento do número de faixas da rodovia e de três 

viadutos, a construção de alças de acesso da pista sul (sentido interior-capital) da 

rodovia para a Avenida 9 de Julho, com a implantação de dois viadutos, além de 

melhorias e ampliações nas vias marginais nos dois sentidos, instalação de ponto de 

ônibus e de passarela para transposição das pistas pelos pedestres. 

Um novo viaduto, ainda em construção, sobre a Via Anhanguera, na altura do 

quilômetro 58, promoverá a interligação de vários bairros situados na parte oeste do 

município (Medeiros, Fazenda Grande, Eloi Chaves, entre outros), nas imediações do 

Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, no eixo da SP 300, com o 

centro da cidade, pelas avenidas Antônio Pincinato e Osmundo dos Santos Pelegrini. 

Essas obras possibilitarão a reorganização do trânsito interno da área central, 

diminuindo a circulação de ônibus intermunicipais nas vias urbanas centrais e do trevo 

da Avenida Jundiaí com a Via Anhanguera. Isso vai aliviar o tráfego neste trecho, 

dando maior fluidez, com reflexos positivos também para o tráfego da SP 348, 

Rodovia dos Bandeirantes, proporcionando mais conforto para os usuários do 

sistema.16 

Contudo, se por um lado essas melhorias irão promover a ligação entre os dois lados 

da cidade, por outro, poderão incentivar a indesejada expansão urbana em área de 

proteção ambiental (Território de Gestão da Serra do Japi), o que exigirá redobrada 

vigilância e ação fiscalizadora dos órgãos ambientais. 

Os debates realizados na Sessão de Transporte e Mobilidade da Oficina Regional 

enfatizaram as questões referentes ao transporte coletivo, suas carências e melhorias 

necessárias para prestação de eficiente atendimento à população, tanto nos 

deslocamentos intrarregionais como nos inter-regionais.  

Também foram abordados outros temas, como o sistema rodoviário com presença tão 

marcante na AUJ e seus principais conflitos com o sistema viário urbano, bem como o 

conflito deste com o transporte de carga.  

 

                                                           
16

 Fonte: Artesp, outubro, 2017. 
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                       Mapa 9: Sistema Viário Principal 
                           Fonte: Emplasa, 2017 
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3.3 Conflito Urbano x Rodovia 

Os principais conflitos ocorrem no sistema Anhanguera−Bandeirantes, com medidas já 

em andamento (instalação de passarelas, de novos dispositivos de acessos, 

duplicação de pistas das marginais e viadutos, etc.), que visam mitigar o transtorno 

causado pela secção do território pelas rodovias que o formam. 

Transporte Coletivo 

 Deficiências no transporte coletivo por ônibus/trânsito no centro de 

Jundiaí 

 

Questões: 

Foi citada a insatisfação com a oferta de linhas de ônibus em bairros mais 

distantes dos centros das cidades, que, em função da baixa frequência dos 

horários e da distância até os pontos, acabam estimulando o transporte 

individual. Foi dada como exemplo a dificuldade de deslocamento entre os 

bairros de Elói Chaves e Medeiros, cujo acesso, embora sejam próximos, 

demanda a ida desnecessária até o centro de Jundiaí para baldeação e 

embarque em outro ônibus até um desses bairros. Outra questão levantada foi a 

pouca oferta de transporte coletivo intermunicipal, gerando excessiva 

dependência do centro de Jundiaí como ponto de baldeação com as linhas 

intermunicipais. Essas deficiências, na opinião dos presentes, colaboram para 

intensificar o trânsito no centro de Jundiaí, superdimensionando sua importância 

e a dependência da população dos inúmeros serviços ali localizados.  

Sugestão para melhoria: estimular o fortalecimento dos centros dos bairros e 

dos demais municípios da Aglomeração, equilibrando as necessidades de 

deslocamentos pelo território regional. 

 Distribuição das linhas de ônibus 

 

Questão: o sistema de transporte da região é organizado apenas de modo 

radial, com pouca oferta de linhas de ônibus com trajetos perimetrais. É 

necessário que as duas formas coexistam complementando-se para a melhora 

da conectividade e da mobilidade na região.  

 

Sugestão para melhoria: foi consenso entre os presentes que uma possível 

solução a médio e curto prazo para essa problemática seria rever, 

conjuntamente, os itinerários das linhas de ônibus regionais, para reorganizar as 

existentes e eventualmente criar novas linhas. Soluções a longo prazo 

envolveriam a melhoria ou construção de estruturas viárias e de transporte 

público, para dar um suporte físico mais efetivo ao sistema de transporte 

regional.  

 

 Integração tarifária 

Questão: ausência de soluções tecnológicas para integração do sistema de 

transporte por bilhetagem eletrônica (tanto nos ônibus como nos trens da 

CPTM), bem como inexistência de bilhete único com integração tarifária na 

região. O serviço existe apenas no município de Jundiaí.  
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Sugestão para melhoria: uma das possíveis soluções seria a criação de uma 

Câmara de Compensação na região, integrando empresas de ônibus e o poder 

público, de modo a tornar viável economicamente o desenvolvimento de um 

sistema integrado de tarifação para o serviço de transporte coletivo regional.  

 

 Integração física de modais e qualidade do serviço de trens da CPTM 

 

Questão: deficiência ou ausência de integração modal entre o transporte 

coletivo por ônibus com o transporte de alta capacidade da CPTM que atende 

parte da região (Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí), dificultando 

o uso do trem como alternativa para o deslocamento intraurbano. Além disso, 

reclamam da precariedade, de maneira geral, do sistema de trens da Linha 

7−Rubi, e, em especial, pela falta de conforto dos trens e das estações; da 

reduzida frequência e consequente espaçamento no intervalo de funcionamento 

dos trens; da existência de poucas estações e da distância entre elas nas áreas 

urbanas; da necessidade de fazer baldeação em Francisco Morato para 

prosseguir viagem até São Paulo e do compartilhamento dos trilhos com o 

transporte de cargas, o que colabora para a lentidão do sistema.  

 

Sugestão para melhoria: reforma e revitalização do entorno das estações de 

trem, adequando-as para facilitar a integração com os ônibus e estudo de 

maneiras de promover uma integração mais eficiente entre esses modais.  

 

Transporte Coletivo de Média Capacidade 

 

 Projeto do BRT17 

 

Questão: necessidade de dar sequência ao projeto do corredor BRT de Jundiaí, 

atualmente paralisado. Inicialmente, o projeto seria um sistema VLT (Veículo 

Leve sobre Trilhos), mas que, por dificuldades de licenciamento ambiental, não 

foi possível o financiamento da obra pelo Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES) e o projeto foi repensado para ser um BRT.  

 

Vantagens: embora para alguns dos presentes o projeto não possua caráter 

regional porque beneficiaria apenas Jundiaí, para outros, os benefícios seriam 

também sentidos indiretamente, visto que ajudaria a desafogar o trânsito na área 

central de Jundiaí e daria fluidez aos deslocamentos. Outra vantagem seria o 

seu funcionamento como tronco alimentador, visto que absorveria os fluxos de 

passageiros por transporte coletivo oriundos de outros municípios nas 

extremidades da sua área urbana (integração física com terminais de ônibus e 

rodoviárias) e os redistribuiria por meio do corredor BRT, reduzindo o trânsito 

pesado de ônibus e carros em áreas que hoje sofrem com congestionamentos.  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Bus Rapid Transit, sistema de transporte baseado em ônibus diferenciado, infraestrutura e serviços 
especializados. 
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Transporte de Cargas 

 

Questões: tráfego de transporte de cargas pesadas no viário urbano local, 

causando transtornos ao trânsito e danificando sua estrutura física, que é 

inadequada para esse tipo de tráfego. Isso onera os cofres municipais com a 

manutenção e conservação dessas vias.  

 

Sugestões apontadas para melhoria:  

- Criar regulamentação, em âmbito regional, para estabelecer restrições a esses 

deslocamentos;  

- Implementar campanhas educativas para orientar os motoristas;  

- Sinalizar por meio de placas nas vias a restrição a esse tipo de tráfego; 

- Criar instrumentos legais, como a aplicação de multas, como medida efetiva 

para controlar esse problema.  

- Criar pequenos centros logísticos/centros de distribuição (fazendo um estudo 

prévio do melhor ponto para a localização desses) como ponto de 

intermediação para racionalizar o tipo de transporte e os horários para a 

distribuição de mercadorias nas áreas urbanas dos municípios.  

 Porto Seco da MRS 

 

Questão: também foi apontada no debate a preocupação existente em relação à 

futura implantação de um porto seco da empresa MRS Logística SA (com 

provável localização em Vila Arens, entre Jundiaí e Várzea Paulista) para a 

recepção de cargas na região. Esse empreendimento pode vir a intensificar 

ainda mais o tráfego pesado de cargas pelas ruas centrais das cidades da 

região, impactando o trânsito, o que demanda desde já um planejamento 

integrado por parte dos municípios envolvidos para dirimir o problema.  

 

 Questões levantadas em outras sessões 

 

Embora não tenham sido abordadas pelos participantes, outras duas questões 

relacionadas ao tema Transporte e Mobilidade foram destacadas pelos 

participantes da Sessão de Meio Ambiente.  

 

 Necessidade de envolver as concessionárias das rodovias que 

cruzam a região para trabalhos de prevenção e combate a 

queimadas; 

 

 Risco de acidentes com cargas perigosas (transporte de produtos 

químicos, por exemplo), com potencial de poluírem os mananciais 

da região, tendo sido citado como exemplo o Manancial Louveira.  

       Com relação às queimadas nas áreas de domínio das rodovias, foi apontado 

pelos participantes na Sessão de Transporte e Mobilidade que existe trabalho de 

prevenção e que as concessionárias estão cientes do problema.  
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4 Meio Ambiente e Saneamento Básico 

4.1 Patrimônio Ambiental e Paisagístico 

O diagnóstico ambiental do PDUI considerou as Unidades de Conservação definidas 

pela Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC), e as áreas sujeitas à Lei Estadual nº 9.866/1997 (ver Recursos 

Hídricos), que dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das 

bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do estado de São Paulo. 

Incorporou, também, as Áreas Naturais Tombadas, as Unidades de Conservação e as 

Áreas Verdes e Parques Municipais (informações dos Planos Diretores), os 

remanescentes de vegetação e as áreas prioritárias para recomposição florestal (Biota 

Fapesp − Áreas Prioritárias e Corredores Ecológicos). 

 

4.1.1 Unidades de Conservação e Áreas Naturais Tombadas 

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do 

Meio Ambiente, três Unidades de Conservação (UCs) incidem na AU de Jundiaí, como 

apresentado no Quadro 1 e no Mapa 10 − Unidades de Conservação.  

As duas maiores unidades de conservação são Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

unidades de uso sustentável que admitem certo grau de ocupação humana e visam 

proteger atributos ambientais importantes para a garantia da qualidade de vida da 

população. De extensão significativa, ocupam uma grande área da AU de Jundiaí, 

como pode ser observado no Mapa 10 − Unidades de Conservação. 

 

4.1.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

A APA Cabreúva foi criada em 1984, pela Lei Estadual n° 4.023, com o objetivo de 

proteger a porção do maciço montanhoso denominado Serra do Japi que ocorre na 

região, correspondendo inicialmente aos limites do município de Cabreúva. Em 2006, 

a APA Cabreúva foi ampliada pela Lei Estadual n° 12.289, incluindo parcelas dos 

municípios de Indaiatuba, Itu e Salto, visando à proteção da bacia hidrográfica 

formadora do Ribeirão Piraí. Não possui Plano de Manejo aprovado. 

A APA Jundiaí foi criada em junho de 1984 pela Lei Estadual n° 4.095, também com o 

objetivo de proteger o maciço montanhoso do Japi. Em 2006, a APA de Jundiaí foi 

ampliada pela Lei Estadual nº 12.290, visando à proteção da bacia hidrográfica do Rio 

Jundiaí-Mirim, nos trechos inseridos nos municípios de Jarinu e Campo Limpo 

Paulista, e, também, a área de drenagem do Ribeirão Caxambu, no trecho inserido no 

município de Itupeva.  

O Rio Jundiaí é o principal rio da região e nasce na Serra dos Cristais, em Mairiporã. 

Nos seus 123 km de extensão, percorre seis municípios até a sua foz, na cidade de 

Salto, onde se une ao Rio Tietê. Destes municípios, cinco integram as APAs Cabreúva 

e Jundiaí: Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba e Salto, além de Várzea 

Paulista. 

O maciço montanhoso do Japi, formado pelas serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba 

e Cristais, e os seus recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí 

e do Jundiaí-Mirim, são atributos comuns das APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, 

formando um contínuo de áreas protegidas. Por esta razão, estas três APAs foram 

regulamentadas em 1998 por um único instrumento legal, o Decreto Estadual nº 

43.284, que estabeleceu o zoneamento ambiental e as diretrizes de uso e ocupação 
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do solo. As APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí estão no perímetro da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde/Unesco, criada em 1992. 

O maciço do Japi compreende 354 quilômetros quadrados de área, cujo ponto 

culminante atinge 1.250 metros de altitude, e foi tombado pelo Condephaat, por meio 

da Resolução n° 11, de 8 de março de 1983. 

 

4.1.3 Unidades de Conservação de Proteção Integral 

A única unidade de conservação de proteção integral identificada é a Reserva 

Biológica Municipal da Serra do Japi, criada em 1991 pela Lei Municipal nº 3.672/91 e 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 13.196/92. A Reserva está situada no 

interior da área tombada e possui Plano de Manejo desde 2008. 

 

Com relação às UCs da AUJ, merecem destaque as APAs Cabreúva e Jundiaí, que se 

articulam à APA Cajamar para formar um conjunto de áreas protegidas responsáveis 

pela preservação das serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais. 

Deve-se destacar que a região não conta com a aplicação dos instrumentos previstos 

na Lei Estadual nº 9.866/1997, ou seja, não há Área de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais (APRM) instituída, recaindo sobre os instrumentos previstos nas UCs a 

responsabilidade de prover toda a proteção necessária à conservação destes 

recursos. É urgente, portanto, reforçar a gestão destas unidades de conservação, por 

meio da elaboração de seus Planos de Manejo e respectivos zoneamentos.  

A proposta do ordenamento territorial do PDUI deverá buscar articular e expandir o 

conjunto de áreas protegidas de modo a criar condições favoráveis à consolidação de 

uma rede hídrico-ambiental capaz de garantir o desenvolvimento sustentável e a 

resiliência do território da AU de Jundiaí. 
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Quadro 1: Unidades de Conservação Estaduais (Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação − SNUC)* 

Grupo Nome Municípios 
Objetivos da categoria 

de UC (SNUC) 

Atributos 

Ambientais da UC 

Plano de 

Manejo 

Uso 

Sustentável 

APA 

Cabreúva 

Cabreúva, 

Indaiatuba, 

Itu e Salto 

A Área de Proteção 

Ambiental é uma área em 

geral extensa, com certo 

grau de ocupação 

humana, dotada de 

atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou 

culturais, especialmente 

importantes para a 

qualidade de vida e o 

bem-estar das 

populações humanas, e 

tem como objetivos 

básicos proteger a 

diversidade biológica, 

disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. 

(Art. 15) 

O maciço 

montanhoso do 

Japi, formado pelas 

serras do Japi, 

Guaxinduva, 

Guaxatuba e 

Cristais, e os seus 

recursos hídricos, 

especialmente das 

bacias do Ribeirão 

do Piraí e do 

Jundiaí-Mirim, são 

atributos comuns 

das APAs 

Cabreúva, Cajamar 

e Jundiaí, formando 

um contínuo de 

áreas protegidas.  

Não 

APA 

Jundiaí 

Campo 

Limpo 

Paulista, 

Itupeva, 

Jarinu e 

Jundiaí 

Não 

Proteção 

Integral 

Reserva 

Biológica 

Municipal 

da Serra 

do Japi 

Jundiaí 

A Reserva Biológica tem 

como objetivo a 

preservação integral da 

biota e demais atributos 

naturais existentes em 

seus limites, sem 

interferência humana 

direta ou modificações 

ambientais, excetuando-

se as medidas de 

recuperação de seus 

ecossistemas alterados e 

as ações de 

manejo necessárias para 

recuperar e preservar o 

equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os 

processos ecológicos 

naturais. (Art. 10) 

Proteção de 

remanescente de 

Mata Atlântica em 

avançado estágio 

de recuperação, 

que serve de abrigo 

para a fauna e 

contribui para a 

preservação dos 

recursos hídricos.  

Sim 

Fontes: 1) Ministério do Meio Ambiente, 2017. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc>. Acesso em 23/05/2017.  

2) SMA/Fundação Florestal,  2016. 

Elaboração: Emplasa, 2017. 

Obs: Ainda estão sendo levantadas as informações sobre as áreas protegidas municipais, inclusive as 

previstas nos Planos Diretores. * Não foram identificadas áreas protegidas federais; ** As Estações 

Experimentais não são uma categoria de UC prevista pelo SNUC; em outras situações semelhantes, a 

Fundação Florestal classificou as antigas estações como florestas. 
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               Mapa 10: Unidades de Conservação 
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4.1.4 Cobertura Vegetal Nativa 

A AUJ apresenta índices expressivos de cobertura vegetal nativa, com destaque para o 

município de Cabreúva, como pode ser visto no Mapa 11 e na Tabela 12. 

A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06 e Decreto nº 6.660/2008) reforça o papel dos 

municípios na proteção dos remanescentes de mata, por meio dos instrumentos de 

planejamento. O principal deles é o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica (PMMA), que aponta áreas e ações prioritárias para conservação, manejo, 

fiscalização e recuperação do bioma.  

 

Tabela 12: Cobertura Vegetal Nativa 

Município Superfície (ha) 
Cobertura 

Natural (ha) 
(%)  

Classe de 

Prioridade* 

Cabreúva 25.981 11.657 44,9 Alta 

Jarinu 20.767 6.217 29,9 Muito Alta 

Jundiaí 43.197 12.768 29,6 Muito Alta 

Campo Limpo Paulista 8.005 2.347 29,3 Muito Alta 

Louveira 5.535 1.214 21,9 Muito Alta 

Várzea Paulista 3.463 735 21,2 Muito Alta 

Itupeva 20.052 3.291 16,4 Muito Alta 

AU Jundiaí 126.999 38.230 30,1   

Estado de São Paulo 24.820.943 4.343.718 17,5   

* Resolução SMA 07/2017- Anexo II - Classe de prioridade para restauração da vegetação nativa 

Fonte: Instituto Florestal, 2009. Elaboração: Emplasa, 2017 

 

 

As discussões na Oficina apontaram que os instrumentos atuais de proteção são 

insuficientes para garantir a proteção e a conservação desse importante conjunto de 

remanescentes, sendo necessário que a proposta de ordenamento territorial fortaleça a 

gestão das unidades de conservação existentes e, eventualmente, indique a criação de 

novas unidades de conservação.  

Também foi confirmada, como apontado no Panorama, a necessidade e a conveniência 

da elaboração do Plano Metropolitano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

e de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), 

criando instrumentos adicionais de proteção e recuperação desse importante bioma.  

Outro problema a ser enfrentado é a necessidade dos animais silvestres em transpor 

áreas com vias, rodovias etc. 
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                          Mapa 11: Vegetação Nativa 
                          Fonte: Instituto Florestal, 2009. Elaboração: Emplasa, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 63 

 

4.2 Recursos Hídricos 

No contexto da AUJ, o tratamento das principais questões associadas aos recursos 

hídricos deve considerar, além de aspectos locais e relativos à dinâmica interna da 

região, elementos relacionados ao conjunto das bacias hidrográficas que conformam o 

território da AUJ e incorporam áreas limítrofes e adjacentes, situadas para além dos 

limites políticos administrativos da região e dos municípios que a compõem. 

Na perspectiva de considerar o conjunto das questões regionais e estabelecer uma 

análise mais consistente sobre o tema, serão elencados, inicialmente alguns pontos que 

caracterizam os recursos hídricos no contexto da Macrometrópole Paulista. Em seguida, 

depois de um breve percurso sobre as principais questões que dizem respeito à gestão 

e ao aproveitamento hídrico no território macrometropolitano, serão finalmente tratados 

os aspectos particulares à AUJ, que, conjuntamente com as problemáticas mais 

abrangentes, deverão ser considerados na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado.  

A Macrometrópole Paulista (MMP) é composta pelas Regiões Metropolitanas de São 

Paulo (RMSP), Campinas (RMC), Baixada Santista (RMBS), Sorocaba (RMS) e do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), pelas Aglomerações Urbanas de Piracicaba e 

Jundiaí, e, ainda, pela microrregião Bragantina. Nesse amplo território, caracterizado 

por significativas dinâmicas regionais, a questão dos recursos hídricos está presente e, 

assim como demais temas, igualmente exige uma abordagem articulada e um 

tratamento que leve em conta o conjunto das bacias hidrográficas que compõem a 

região. 

No caso da MMP, devem ser considerados os limites de diferentes Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs): UGRHI 6 – Alto Tietê; UGRHI 7 – 

Baixada Santista; UGRHI 2 – Paraíba do Sul, UGRHI 10 – Médio Tietê/ Sorocaba; 

UGRHI 5 – Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí; e de outras bacias hidrográficas que, incluídas 

total ou parcialmente nos limites e adjacências da MMP, interferem no aproveitamento e 

gestão da água do território, obrigando o gerenciamento dos recursos hídricos 

associados ao conjunto das bacias hidrográficas envolvidas18.  

Ainda sobre a importância de se considerar a articulação entre diferentes porções do 

território e a conjugação de esforços entre os diferentes atores locais e regionais, cabe 

sublinhar que tais medidas tornam-se ainda mais relevantes a partir de um cenário em 

que se observa a insuficiência das estruturas hidráulicas existentes na Macrometrópole 

para garantir as vazões necessárias e o desequilíbrio entre disponibilidade e demanda 

dos recursos hídricos. 

De acordo com o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a 

Macrometrópole Paulista (PDARH), elaborado em 2008, evidencia-se, por meio dos 

estudos realizados, a criticidade das UGHRIs e bacias hidrográficas que compõem a 

MMP. Nesse sentido, são alarmantes não somente os índices de disponibilidade hídrica 

para cada UGRHI que compõe a MMP, mas também o agravamento de algumas 

situações, em face da necessidade de efetuar transferências hídricas entre as bacias 

hidrográficas e os reservatórios existentes. No caso da UGRHI 5 – 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí, que compreende os territórios da RMS, RMC, AUP e AUJ, 

                                                           
18

 Sobre a importância e a necessidade de considerar o conjunto das bacias hidrográficas no planejamento 

e gestão dos recursos hídricos, cabe destacar o Decreto nº 52.748/ 2008, que instituiu o Grupo de Trabalho 

orientado a delinear alternativas para o aproveitamento dos recursos hídricos e para o atendimento da 

demanda por água na MMP. 
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a demanda de água chega a valores limites, atingindo praticamente (0,9) a 

disponibilidade hídrica existente. Diante desse quadro, a situação torna-se ainda mais 

crítica pela necessidade de transposições e transferência hídrica ao abastecimento da 

RMSP. 

Em uma perspectiva futura, o balanço hídrico apresentado indica que a relação entre 

demanda e disponibilidade hídrica na Macrometrópole Paulista evoluirá para situações 

de maior criticidade, exigindo ações de gestão dos recursos hídricos que garantam o 

desenvolvimento da região da MMP, bem como a sustentação de processos 

fundamentais dos territórios que a compõem. No horizonte de 2035, os valores de 

demanda (por tipo de uso da água e por UGRHI) estão indicados na Tabela 13 abaixo, 

incluindo os valores da UGRHI 5 – Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí e UGRHI 10 – Médio 

Tietê/ Sorocaba, integrantes da AUJ.  

A AUJ conta com uma rede hídrica bastante densa, com rios de importância regional, 

tais como: Jundiaí, Jundiaí-Mirim e Capivari. Estes são formadores da principal Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do aglomerado e conformam, no 

território paulista, as Bacias Hidrográficas do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) ou 

UGRHI-05, correspondendo a um importante sistema hídrico regional e 

macrometropolitano. Além da UGRHI 5, existe ainda uma pequena porção da AUJ, 

localizada ao sudoeste, que está inserida na UGRHI 10 − Sorocaba / Médio Tietê, como 

apresentado no Mapa 12 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Aglomeração Urbana de Jundiaí. 

Essa área é tão relevante do ponto de vista hídrico que, em julho de 1998, por meio do 

Decreto 43.284, foi instituída uma Zona de Conservação Hídrica nas bacias dos rios 

Capivari e Jundiaí-Mirim, atribuindo a essas áreas baixa densidade territorial, as quais 

são destinadas à proteção e conservação da qualidade e da quantidade dos recursos 

hídricos superficiais utilizados para abastecimento público. 

As principais bacias hidrográficas dentro da UGRHI-05 de destaque na região são as 

seguintes: porções da bacia hidrográfica do Rio Atibaia, do Rio Jundiaí e do Rio 

Capivari, sendo que um dos afluentes do Rio Atibaia, o Rio Atibainha, alimenta o 

Sistema Cantareira. 

O Mapa 13 Plano de Bacias do PCJ 2010-2020 apresenta a identificação, classificação 

e hierarquização de mananciais, sobreposto à AUJ. Para a análise regional foram 

consideradas as seguintes classes de mananciais: manancial regional e manancial 

regional de grande porte, como mostra o Mapa Bacia PCJ. 
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Tabela 13: Projeções de Demanda por Usos da Água por UGRHI 

 

UGRHI 

Demandas de água (m³/s) 
Demanda Total 

Urbano Irrigação Industrial 

2008 2018 2025 2035 2008 2018 2025 2035 2008 2018 2025 2035 2008 2018 2025 2035 

UGRHI 2 

Paraíba 

do Sul 

6,37 7,13 7,51 7,85 6,20 6,45 6,53 6,64 5,45 6,19 6,49 6,96 18,02 19,77 20,53 21,45 

UGRHI 5 

PCJ 
17,36 20,24 21,43 22,37 12,38 15,09 16,63 19,24 10,55 13,91 15,14 17,13 40,29 49,25 53,20 58,73 

UGRHI 6 

Alto Tietê 
69,22 76,93 80,09 82,84 4,54 4,54 4,54 4,54 37,40 38,63 39,00 39,56 111,16 120,11 123,64 126,95 

UGRHI 7 

Baixada 

Santista 

7,03 8,38 8,86 9,29 0,03 0,03 0,03 0,03 7,89 9,13 9,52 10,12 14,95 17,53 18,41 19,43 

UGRHI 10 

Tietê/ 

Sorocaba 

6,09 7,15 7,65 8,10 14,46 18,15 19,01 20,48 4,55 6,16 6,71 7,59 25,09 31,46 33,37 36,17 

Total 106,07 119,83 125,54 130,45 37,61 44,26 46,74 50,93 65,84 74,02 76,86 81,36 209,51 238,12 249,15 262,73 
Fonte: Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (PDARH). Elaboração: Emplasa, 2017. 
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                     Mapa 12: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
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                Mapa 13: Bacias Hidrográficas e Mananciais, Bacias do PCJ 



 

 68 

 

Quase todo o território da região está parcialmente sobre mananciais regionais de 

grande porte e um pequeno manancial regional, fortalecendo a importância dessa área 

para garantir o abastecimento da aglomeração e demais regiões. Caracteriza-se como 

uma região com grau elevado de prioridade na produção de água, como apresenta a 

Figura 1. 

 

Figura 1: Grau de Prioridade para Produção de Água nas Bacias PCJ 

 
Fonte: Plano de Bacias do PCJ 2010-2020. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Quanto ao balanço hídrico, conceito que estabelece a disponibilidade de água em cada 

bacia hidrográfica, o cenário futuro tendencial para 2020 indica grande estresse hídrico 

na região, sobretudo nas suas bacias hidrográficas. Nas três bacias analisadas, 

considerando a disponibilidade de água superficial, as estimativas de captações 

superficiais para os principais usos (industrial, irrigação e abastecimento público) e os 

lançamentos de efluentes industriais e domésticos permite identificar uma captação 

maior do que a vazão disponível, com um déficit de aproximadamente 26% na 

disponibilidade de águas superficiais em relação às captações. Os lançamentos devem 

somar 10,52 m³/s, cerca de 57% do volume captado, representando um uso de 7,6 m³/s. 

 

Tabela 14: Balanço Hídrico das Bacias Hidrográficas do Rio Atibaia, Rio Capivari e 

Rio Jundiaí. 

Bacias 
Vazões (m³/s) 

Qdisp Captações Lançamentos Saldo 

Atibaia 8,54 10,02 5,79 4,30 

Capivari 2,38 3,50 2,64 1,52 

Jundiaí 3,50 4,65 2,09 0,93 

Total 14,42 18,17 10,52 6,75 

Fonte: Plano de Bacias do PCJ 2010-2020. Elaboração: Emplasa, 2017. 
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Em termos de disponibilidade hídrica superficial, o plano alerta que o balanço hídrico 

indica que as bacias dos rios Corumbataí, Jaguari e Capivari já atingiram mais de 50% 

da utilização de sua disponibilidade hídrica, ultrapassando o conflito com o critério de 

outorga por sub-bacia do DAEE, que estabelece um máximo de 50% da Q7, 10 da 

mesma, levando-se em consideração seu balanço hídrico. Em relação à região dos rios 

Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí, segundo o Plano de Bacias do PCJ 2010-2020, a bacia 

mais crítica é justamente a do Rio Jundiaí, com saldo ainda inferior às demais sub-

bacias.  

Sobre o balanço e disponibilidade hídricos, cabe destacar que, na relação estabelecida 

entre capacidade de captação superficial e demanda, não é levada em conta a 

qualidade das águas, elemento que, em face das deficiências de coleta e tratamento de 

esgoto e de demais aspectos, pode vir a intensificar, de modo mais acentuado, a 

criticidade do panorama futuro. 

Diante da indicação desse cenário, fortemente apoiado em aspectos socioeconômicos, 

incluindo as evoluções demográficas e de produção industrial e agrícola, é importante 

não apenas estabelecer situações tendenciais alternativas às situações adversas 

anunciadas, mas também eleger o processo de planejamento dos recursos hídricos 

como uma dimensão privilegiada ao enfrentamento dos problemas futuros.  

O Plano de Bacias do PCJ aponta, ainda, algumas medidas a serem tomadas em longo 

prazo, para garantir o abastecimento público da região, bem como garantir soluções 

conjuntas entre os municípios, tais como: 

 Incremento da reversão do Rio Atibaia para o Rio Jundiaí-Mirim (de 1.200 

L/s para 1.700 L/s), para atendimento de Jundiaí, Várzea Paulista e 

Campo Limpo Paulista, igualmente vinculado à situação do Sistema 

Cantareira. 

 Barragem Campo Limpo no Rio Jundiaí, pouco a montante da cidade de 

Campo Limpo, regularizando vazões para o abastecimento urbano das 

cidades de Campo Limpo e Várzea Paulista e das indústrias da região. 

É necessário destacar que essas bacias e as demais que configuram a área de 

abrangência do PCJ dependem das mesmas fontes de água das UGRHIs vizinhas, 

configurando um quadro de conflito e disputa pelo uso da água. 

Algumas questões devem nortear as discussões do PDUI-AUJ no que se refere à 

gestão dos recursos hídricos da Aglomeração: 

 Como pensar em políticas públicas que articulem as ações das UGRHIs e dos 

demais entes federativos para garantir a quantidade e a qualidade dos recursos 

hídricos na região? 

 Como estabelecer ações preventivas e mitigadoras, visando ao uso sustentável 

dos recursos hídricos da região?  

 Como garantir recursos prioritários para o suprimento das demandas de água da 

região? 
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4.3 Saneamento Básico 

4.3.1 Abastecimento de Água 

Rede de distribuição de água 

Com relação à infraestrutura de distribuição de água, de acordo com dados do Censo 

Demográfico de 2010, estão conectados à rede de água 90,77% dos domicílios da AUJ. 

Os municípios de Campo Limpo Paulista, Jundiaí e Várzea Paulista têm mais de 90% 

dos seus domicílios conectados à rede de água. O município com a menor cobertura é 

Jarinu, com 44,6% de seus domicílios conectados à rede de água, sendo que 52,3% de 

seus domicílios são atendidos por poço ou nascente na propriedade. Vale lembrar que 

no município de Jarinu existem diversos bairros e loteamentos em áreas urbanas e 

rurais que não se servem da rede pública de abastecimento de água operada pela 

Sabesp, adotando soluções individuais de captação de água para o consumo humano, 

podendo ser poço tipo cacimba, poço artesiano ou nascente canalizada. 

Os números e percentuais de domicílios conectados à rede de água, por município da 

AUJ, estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Domicílios com Abastecimento de Água − Rede Geral 

Município 

Domicílios 

Particulares 

Permanentes 

Domicílios com 

Abastecimento de 

Água - Rede Geral 

Domicílios com 

Abastecimento de 

Água - Rede Geral 

(%) 

Cabreúva 11.909 10.115 84,94 

Campo Limpo Paulista 21.958 20.215 92,06 

Itupeva 13.296 10.881 81,84 

Jarinu 7.093 3.167 44,65 

Jundiaí 118.243 111.820 94,57 

Louveira 11.051 9.714 87,90 

Várzea Paulista 31.612 29.391 92,97 

AU Jundiaí 215.162 195.303 90,77 

Fonte: IBGE − Censo Demográfico, 2010. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

O Mapa 14 Domicílios Atendidos por Rede de Água, segundo setores censitários de 

2010, apresenta os percentuais de domicílios conectados à rede de água dos 

municípios da AUJ. 

A tabela a seguir apresenta os índices de atendimento de água e de perdas do sistema 

de distribuição de água dos municípios da AUJ, relativos ao ano de 2014, conforme 

dados publicados pelo  Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 
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Tabela 16: Índices de Abastecimento de Água 

Município 
 Índice de 

atendimento 
de água (%) 

 Índice de 
atendimento 
urbano de 
água (%) 

 Índice de perdas 
do sistema de 
distribuição de 

água (%) 

Cabreúva 78,9 93,1 29,8 

Campo Limpo Paulista 83,5 83,5 36,4 

Itupeva 78,1 89,9 30,3 

Jarinu 56,0 72,5 41,6 

Jundiaí 97,8 99,5 35,8 

Louveira 97,5 98,8 45,0 

Várzea Paulista 88,8 88,8 32,3 

Fonte: Ministério das Cidades, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2014. 

Elaboração: Emplasa/CSB, 2017. 
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              Mapa 14: Domicílios Atendidos por Rede de Água, segundo Setores Censitários, 2010 
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Nos municípios de Jundiaí e Louveira, os índices de atendimento de água são 

superiores a 97% e em outros quatro municípios da AU são superiores a 78%. O menor 

índice observado é no município de Jarinu (56,0%).  

Quando se considera apenas as áreas urbanas dos municípios, os índices de 

atendimento de água são mais elevados, sendo superiores a 90% em três municípios e 

superiores a 72% nos demais. Com relação às perdas do sistema de distribuição de 

água, os índices são elevados, variando de 29,8%, em Cabreúva, a 45,0% em Louveira. 

 

Com relação ao abastecimento de água, os principais desafios a serem enfrentados 

pelo PDUI são: 

 Universalização dos serviços públicos de abastecimento de água. 

 Redução das perdas nos sistemas de abastecimento. 

 Aumento da disponibilidade hídrica para o abastecimento urbano. 

 Proteção das áreas de mananciais. 

 

4.3.2 Esgotamento Sanitário 

4.3.2.1 Coleta de Esgotos 

Com relação à infraestrutura de coleta de esgotos, estão conectados à rede geral de 

esgoto 84,14% dos domicílios da AUJ, conforme dados do Censo Demográfico de 2010. 

O município de Jundiaí apresenta o melhor índice de atendimento, com 92,40% dos 

seus domicílios conectados à rede geral de esgoto. O município com menor cobertura é 

Jarinu, com 19,58% dos seus domicílios conectados à rede geral de esgoto, sendo que 

a maior parte de seus domicílios utiliza fossas sépticas e rudimentares. 

Observa-se que o município de Jarinu não é integralmente atendido por rede de coleta 

e tratamento de esgotos. Em alguns bairros, onde não há rede,a coleta de esgotos é 

feita por caminhão fossa. Onde não há o tratamento, a disposição final é realizada por 

meio de fossas negras, constatando-se, assim, locais com risco de contaminação. 

Existe plano de construção de uma nova ETE, com a desativação da atual. 

A área rural do município não é atendida com sistema de esgotamento sanitário, sendo 

assim, cada residência adota uma solução individual, podendo ser, na maioria dos 

casos, a implantação da fossa negra. Este tipo de solução pode ocasionar a 

contaminação do solo, bem como a contaminação da água proveniente de lençóis 

freáticos e do aquífero, sendo este um fator crítico, visto que o abastecimento da área 

rural se dá através de poços. 

A Tabela 17 apresenta os números e percentuais de domicílios conectados à rede geral 

de esgoto, por município da AU de Jundiaí, de acordo com os dados do último Censo 

Demográfico de 2010.  

 

Lembrando que a fonte de informações utilizada, o Censo Demográfico 2010 do IBGE, 

apresenta os dados relativos ao tipo de esgotamento sanitário, por rede geral de esgoto 

ou pluvial, de forma agregada, não havendo, nesta variável, a separação desses dois 

tipos de esgotamento sanitário. 
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Tabela 17: Domicílios com Esgotamento Sanitário via Rede de Esgoto 

Município 
Domicílios 

Particulares 
Permanentes 

Domicílios com 
Banheiro - Esgotamento 

Sanitário via Rede de 
Esgoto ou Pluvial 

Domicílios com Banheiro - 
Esgotamento Sanitário via 

Rede de Esgoto ou Pluvial (%) 

Cabreúva 11.909 9.041 75,92 

Campo Limpo Paulista 21.958 14.296 65,11 

Itupeva 13.296 9.813 73,80 

Jarinu 7.093 1.389 19,58 

Jundiaí 118.243 109.251 92,40 

Louveira 11.051 9.267 83,86 

Várzea Paulista 31.612 27.974 88,49 

AU Jundiaí 215.162 181.031 84,14 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

O Mapa 15 − Domicílios Atendidos por Rede de Esgoto, segundo Setores Censitários, 

2010 apresenta os percentuais de domicílios conectados à rede de esgoto dos 

municípios da AU de Jundiaí. 
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                Mapa 15: Domicílios Atendidos por Rede de Esgoto, segundo Setores Censitários, 2010 
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4.3.2.2 Índices de Coleta e Tratamento de Esgotos 

A Tabela 18 a seguir apresenta um comparativo dos índices de coleta (IC) e tratamento 

(IT) de esgotos e de eficiência de remoção de carga orgânica (ER) dos municípios da 

AUJ, em 2016, obtidos do relatório da Cetesb “Qualidade das águas interiores no 

estado de São Paulo 2016”, com as metas estabelecidas pelo Plano de Bacias do PCJ 

para o ano de 2020, conforme o relatório "Monitoramento e acompanhamento das 

metas do Plano de Bacias 2010-2020, nas ações relacionadas ao esgotamento sanitário 

para o período de 2015 − Relatório Final", de 2017, elaborado pela empresa RASA - 

Consultoria e assessoria em irrigação, recursos hídricos e ambiente. 

 

Tabela 18: Índices de Esgotamento Sanitário 

Município 2016 METAS DO PB 2020 
ATENDIMENTO METAS DO 

PB 2020 

IC (%) IT (%)  ER (%) IC (%) IT (%)  ER (%) IC (%) IT (%)  ER (%) 

Cabreúva 67 67 95 95 95 85 NÃO NÃO SIM 

Campo Limpo 
Paulista 

57 54 98 95 95 85 NÃO NÃO SIM 

Itupeva 72 72 95 51 49 85 SIM SIM SIM 

Jarinu 18 18 94 95 95 85 NÃO NÃO SIM 

Jundiaí 100 100 88 95 95 85 SIM SIM SIM 

Louveira 70 70 98 70 0 0 SIM SIM SIM 

Várzea Paulista 80 80 98 95 95 85 NÃO NÃO SIM 

AU Jundiaí                   
IC: Índice de Coleta; IT: Índice de Tratamento; ER: Eficiência de Remoção. 

Fontes: “Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo 2016”, Cetesb, 2017; "Monitoramento e 

acompanhamento das metas do Plano de Bacias 2010-2020, nas ações relacionadas ao esgotamento 

sanitário para o período de 2015 - Relatório Final.", RASA, 2017. 

Elaboração: Emplasa/CSB, 2017. 

 

Com relação à coleta de esgotos, apenas três municípios da AUJ atendem às metas do 

Plano de Bacias do PCJ para o ano 2020: Jundiaí, Itupeva e Louveira. Os demais 

municípios da Aglomeração ainda não atingiram as metas. 

Essa mesma situação se repete com relação ao tratamento de esgotos. Assim, os 

municípios de Jundiaí, Itupeva e Louveira já atendem às metas previstas no Plano de 

Bacias do PCJ para 2020, enquanto os demais municípios ainda não chegaram lá. 

Com relação à eficiência de remoção de carga orgânica, todos os municípios da AUJ já 

atendem às metas do Plano de Bacias do PCJ para o ano 2020. 

 

4.3.2.3 Tratamento de Esgotos 

A maior parte dos municípios da AUJ − Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, 

Jarinu e Várzea Paulista − tem seus sistemas de esgotamento sanitário operados pela 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os sistemas de 

Jundiaí e Louveira são operados pelos próprios municípios. 

As condições dos sistemas públicos de tratamento de esgotos dos municípios da AUJ 

podem ser avaliadas pelo Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População 
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Urbana de Municípios (ICTEM), desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Cetesb). Esse indicador leva em consideração a efetiva remoção da carga 

orgânica dos esgotos domésticos, observando também outros elementos que compõem 

um sistema de tratamento de esgotos, como a coleta, o afastamento e o tratamento. 

Considera, também, o atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção da 

carga orgânica e à conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos 

efluentes. 

Os dados das percentagens de população atendida pelos serviços de coleta e 

tratamento de esgotos são fornecidos pelos municípios ou pelas empresas 

concessionárias desses serviços. 

Os valores do ICTEM, bem como os demais dados referentes aos sistemas públicos de 

coleta e tratamento de esgotos dos municípios da Aglomeração são apresentados na 

Tabela 19. 

 

Tabela 19: Dados do Saneamento Básico dos Municípios da AU de Jundiaí 

Município 
Atendimento 

Coleta (%) 

Atendimento 

Tratamento 

(%) 

Eficiência 

(%) 

Carga Poluidora 

Potencial (kg 

DBO/dia) 

Carga 

Poluidora 

Remanes-

cente (kg 

DBO/dia) 

ICTEM 

Cabreúva 67 100 95,00  2.161   785 6,85 

Campo Limpo 

Paulista 57  94 98,00  4.411 2.086 6,20 

Itupeva 72 100 95,00  2.608   825 7,52 

Jarinu 18 100 94,00  1.169   974 3,35 

Jundiaí 100 100 88,00 20.966 2.612 9,99 

Louveira 70 100 98,00  2.333    726 7,03 

Várzea 

Paulista 80 100 98,00  6.360 1.390 8,28 

AU Jundiaí       40.008 9.398   

Fonte: “Qualidade das águas interiores no estado de São Paulo 2016”, Cetesb, 2017. Elaboração: Emplasa, 

2017. 

 

O município de Jundiaí apresenta as melhores condições dos sistemas públicos de 

coleta e tratamento de esgotos da região, com 100% de coleta e tratamento do esgoto 

coletado, 88% de eficiência quanto à remoção da carga orgânica, obtendo um ICTEM 

de 9,99. Além de Jundiaí, o município de Várzea Paulista também apresenta boas 

condições do seu sistema público de coleta e tratamento de esgotos. 

Os municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Louveira apresentam-se 

numa condição intermediária e o município de Jarinu tem a pior condição na região. 

Os sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos dos municípios reduzem em 

76,5% a carga poluidora potencial total da região, estimada em 40.008 kg DBO/dia, 

para uma carga poluidora remanescente de 9.398 kg DBO/dia. 

O Mapa 16 a seguir apresenta os porcentuais de tratamento de esgoto e os valores do 

ICTEM dos municípios da região. 
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Com relação ao esgotamento sanitário, os principais desafios a serem enfrentados pelo 

PDUI são: 

 Universalização dos serviços públicos de coleta e tratamento de esgotos. 

 Implantação de sistemas de tratamento de esgoto. 

 Aumento da eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto existentes.  
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                 Mapa 16: Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana, 2016 
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4.3.3 Macrodrenagem 

O conceito de macrodrenagem está associado ao conjunto de elementos que envolvem 

a condução e o escoamento das águas superficiais, visando controlar cheias, impedir a 

ocorrência de enchentes e prevenir as demais consequências negativas ao ambiente 

urbano. Enquanto a microdrenagem envolve estruturas de menor porte, como guias, 

sarjetas, bocas de lobo e galerias de águas pluviais, a macrodrenagem está voltada 

para elementos naturais, como córregos, rios e ribeirões, e para elementos projetados e 

construídos, tais como canais, barragens e outras infraestruturas que promovam o 

controle das águas pluviais e fluviais e a articulação dos sistemas de microdrenagem às 

condições naturais próprias de cada sítio urbano. Grosso modo, a macrodrenagem 

dedica-se à detenção e retenção das águas, amortecendo cheias e tratando da 

condução e disposição das águas nas áreas ocupadas por atividades urbanas ou que 

demandem a adequação às condições locais. 

 

Macrodrenagem no Contexto do PDUI-AUJ: Medidas Estruturais e Não-estruturais 

No contexto de desenvolvimento e elaboração do PDUI-AUJ e em sintonia com 

questões pertinentes às Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs)19 

que compõem a região, é pertinente o tratamento da macrodrenagem tanto sob um 

ponto de vista mais específico e setorial, restrito ao tema da infraestrutura urbana, 

quanto a partir de uma perspectiva mais ampla, expressa nas questões sobre a gestão 

da água e nos diferentes modos de aproveitamento do recurso hídrico. Nesse sentido, 

incorporando o conjunto de aspectos relevantes nas escalas regional e metropolitana, é 

possível estender o tema da macrodrenagem a uma série de assuntos que deverão 

integrar o PDUI-AUJ, com ênfase no controle de cheias, na prevenção de enchentes, no 

impedimento e na mitigação de consequências aos ambientes urbano e rural, tratando 

de questões como:  

 Ocupação e expansão da urbanização do território. 

 Rede de infraestrutura existente e planejada, notadamente a articulação 

entre os sistemas de micro e macrodrenagem.  

 Prevenção às ocorrências de risco, incluindo as inundações e os 

deslizamentos.  

 Preservação e conservação de importantes estruturas ambientais 

necessárias ao aproveitamento dos recursos ambientais e ao equilíbrio 

do território. 

 Demais possibilidades que, eventualmente, comporão o conjunto dos 

aspectos a serem abordados durante a elaboração do Plano.  

 

Desse modo, não eliminando a importância de ações setoriais, frequentemente 

adotadas para superar problemas associados à macrodrenagem no ambiente urbano – 

intervenções no sistema de microdrenagem, construção e operações de barragens e 

reservatórios ou ainda efetuar a canalização de rios e córregos –, convém tratar as 

questões de modo mais amplo e interdisciplinar, articulando os diferentes atores 

atuantes na AUJ. Assim, é possível antever a necessidade de combinar abordagens 

estruturais e não-estruturais.  

                                                           
19

 As UGRHIs que conformam o território da AUJ são as seguintes: UGRHI-5 Piracicaba, Capivari e Jundiaí; 
UGRHI-6 Alto Tietê; e UGRHI-10 Sorocaba e Médio Tietê.  
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As medidas estruturais estão associadas às obras e estruturas físicas de afastamento, 

amortecimento e contenção de cheias, tais como a canalização e retificação de rios e 

córregos, a construção de reservatórios para o armazenamento das águas de chuvas 

(estruturas de detenção ou retenção) e demais elementos hidráulicos projetados. As 

medidas não-estruturais se dedicam a uma abordagem que leva em conta aspectos 

situados para além da implantação do projeto e operação de estruturas hidráulicas, 

incorporando elementos que dizem respeito ao planejamento e à gestão do território, 

em um amplo espectro situado entre a legislação e a educação ambiental. Além disso, 

têm como objetivos principais controlar as taxas de escoamento, mediante a diminuição 

dos impactos da urbanização no regime de cheias, proteger e incrementar a qualidade 

das águas, contribuir com a recarga natural do lençol freático, dentre outros aspectos 

que, em maior ou menor grau, contribuem para a adequação das atividades humanas 

às condições naturais de determinado território ou à mitigação dos seus efeitos sobre o 

meio ambiente. 

Ainda no âmbito das medidas não-estruturais, alguns eixos temáticos podem ser 

definidos como suporte aos critérios e diretrizes de gestão e controle das águas, a 

saber: drenagem urbana e manejo de águas pluviais; uso e ocupação do solo; 

educação ambiental e capacitação; pesquisa; sistema de informação, monitoramento e 

avaliação; equilíbrio econômico-financeiro; e gestão20.  

No contexto da AUJ, considerando as questões incidentes nas UGRHIs que a compõem 

– UGRHI-5 Piracicaba, Capivari e Jundiaí; UGRHI-6 Alto Tietê; e UGRHI-10 Sorocaba e 

Médio Tietê – alguns aspectos tornam-se relevantes a partir da consideração das 

características sobre o uso e ocupação do solo e a distribuição espacial da população 

na região, incluindo a identificação das áreas de espraiamento da mancha urbana e de 

concentração de habitações precárias associadas à existência de população de mais 

baixa renda. Nesse sentido, os aspectos relativos à macrodrenagem devem atentar 

para a urbanização mais intensa nas sedes municipais e, principalmente, na 

conurbação entre os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, 

bem como para a ocorrência de ocupação precária e de déficit na infraestrutura 

instalada. 

 

Considerando os principais desafios associados à macrodrenagem, notadamente a 

ocorrência de enchentes e deslizamentos e os fatores acima mencionados, que 

destacam a necessidade de atuação nas áreas de maior concentração populacional, 

torna-se pertinente apontar tanto um conjunto de medidas estruturais, quanto enfatizar a 

importância de levar em conta aspectos não estruturais, a saber:  

 A prevenção contra eventos hidrológicos extremos, incluindo a antecipação a 

enchentes e inundações; a realização de projetos e obras específicos.  

 O ordenamento territorial adequado à mitigação dos possíveis efeitos danosos.  

 A gestão dos elementos que concorrem à articulação das diferentes ações21.. 

 

                                                           
20

 Os eixos temáticos referentes às medidas não-estruturais foram extraídos do Terceiro Plano Diretor de 
Macro Drenagem da Bacia do Alto Tietê – PDMAT 3 Relatório nº10 – Plano de Ações Não-Estruturais. 

Revisão 02 (Departamento de Água e Energia Elétrica; Consórcio Cobrape/ Engecorps/ Maubertec – DAEE, 
Setembro/ 2013).  
21

 Informações retiradas do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
2010-2020 (com propostas de atualização do enquadramento dos corpos d’água e de programa para 

efetivação dos enquadramentos dos corpos d’água até o final de 2035) – Relatório Final. 
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Em primeiro lugar, sobre a prevenção e o enfrentamento das questões de risco, 

fundamentalmente inundações e cheias, cabe mencionar a necessidade de adotar 

medidas preventivas, corretivas e emergenciais, reconhecendo a importância de 

identificar as principais áreas onde se dão as ocorrências mais significativas e 

desenvolver programas associados à gestão do risco. 

Em segundo lugar, a respeito da realização de projetos e obras específicos, é feita 

referência à construção de reservatórios, ao melhoramento de estruturas existentes 

(canais e galerias), e a ações que promovam a maior permeabilidade do solo, o 

escoamento da água para os lençóis freáticos e a adoção de medidas estruturais e não-

estruturais de condução das águas.  

Em terceiro lugar, sobre o ordenamento territorial, é possível, novamente, observar a 

importância de promover a sustentabilidade hídrica, em sintonia com a proteção 

ambiental e o uso sustentável das águas, exigindo ações e soluções integradas.  

A partir da realização de Oficina Regional, envolvendo representantes do poder público 

e da sociedade civil foi reforçada a importância dos aspectos citados acima, assim como 

a necessidade de preservação e conservação das várzeas; e a incorporação de 

informações e dados municipais sobre macrodrenagem tais como: Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Drenagem de Jundiaí; Planos Municipais Integrados de 

Saneamento Básico; Relatórios de Diagnóstico da Situação da Prestação dos Serviços 

de Saneamento Básico; e as ações de Defesa Civil.   

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Drenagem de Jundiaí enfatiza alguns 

aspectos já mencionados e introduz outras questões pertinentes ao tema. Inicialmente, 

tal documento destaca como fundamental a elaboração de um plano, a fim de orientar o 

controle das inundações nas bacias urbanas, entendidas como áreas de urbanização 

consolidada ou em processo de urbanização, definindo um referencial técnico e 

estratégico que não apenas condicione as intervenções dos municípios – que, neste 

caso, poderia ser estendido à AUJ, – mas que também oriente a formulação de um 

conjunto de instrumentos políticos, institucionais e econômico-financeiros que viabilizem 

as ações previstas e necessárias. 

Em seguida, o plano reconhece as áreas de expansão urbana no município – 

concentradas no caso de Jundiaí nos setores noroeste e sudoeste, estendendo-se pela 

várzea do Rio Jundiaí-Mirim – bem como as áreas mais vulneráveis à ocorrência de 

inundações em regiões de várzeas, frequentemente menos declivosas e com ocupação 

urbana já existente. Nessa perspectiva, o documento reúne um conjunto de ações 

prioritárias, identificando medidas emergenciais e de curto, médio e longo prazos a 

serem adotadas.  

No campo das ações prioritárias, busca-se solucionar os pontos críticos de 

estrangulamento do sistema de drenagem atualmente instalado bem como implantar um 

conjunto de reservatórios de controle de cheias com ênfase nas bacias mais críticas e 

em áreas de confluência de cursos d’água e áreas atravessadas por eixos viários – 

rodovias e vias arteriais.  

Nas ações de médio e longo prazos estão incluídas medidas de caráter preventivo, tais 

como a manutenção e preservação das várzeas e áreas verdes e a implementação de 

parques e áreas livres de lazer e recreação. No mais, outros pontos destacados pelo 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Drenagem de Jundiaí se referem ao 

acompanhamento das ações e projetos a serem implantados, e à gestão e manutenção 
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dos sistemas de drenagem que, igualmente, devem ser considerados na perspectiva de 

enfrentamento dos desafios locais.  

Em consulta aos planos e documentos dos demais municípios que integram a AUJ – 

Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista – fica 

também evidenciada grande parte dos aspectos anteriormente citados. São 

identificadas as principais áreas intraurbanas onde ocorrem inundações e 

extravasamentos das estruturas hidráulicas projetadas, e destacados algum dos 

principais aspectos associados à macrodrenagem como, por exemplo, as questões 

emergenciais que envolvem a gestão de riscos e as ações de defesa civil. 

Em um amplo conjunto de elementos, o material consultado destaca a necessidade de 

efetivar ações articuladas, envolvendo, inclusive, os demais elementos do saneamento 

básico – articulação dos sistemas de micro e macrodrenagem; de considerar o 

perímetro das bacias hidrográficas como unidades de gestão do território; de 

preservação das várzeas, matas ciliares e demais elementos naturais que mitiguem o 

impacto dos fenômenos climáticos no ambiente urbano.  

Ademais, o material ressalta, ainda, aspectos correlatos aos desafios frequentemente 

associados à macrodrenagem. Associada aos padrões de uso e ocupação do solo, a 

ocorrência de enchentes estabelece relação com o grau de urbanização e, sobretudo, 

com a impermeabilização das áreas urbanas ao impactar as vazões e comprometer a 

capacidade de escoamento e condução das estruturas projetadas e corpos d’água. No 

caso das ocorrências emergenciais – de enchentes e deslizamentos causados pelo 

escoamento das águas superficiais –, é reforçada a necessidade de articulação com a 

gestão dos riscos ambientais e urbanos. 

Diante do conjunto descrito, é importante realçar a necessidade de coordenar ações de 

diferentes naturezas, de modo a efetivar uma aplicação ordenada e integrada dos 

fatores e elementos citados acima. Não se trata de prescindir de ações e projetos 

específicos de interferência direta no manejo das águas, mas de compreender a prática 

de controle das águas no ambiente urbano em uma dimensão mais abrangente, 

precisamente referente aos padrões de uso e ocupação do solo; à conscientização, 

sensibilização e difusão de boas práticas associadas ao manejo das águas; ao 

acompanhamento dos processos, incluindo suas interfaces com as questões de risco; e 

ainda, à articulação desse amplo panorama. 

A respeito dos planos e documentos consultados, destaca-se, também, a relação de 

obras e intervenções bem como de atores, objetivos e indicadores para monitoramento 

dos serviços de drenagem constantes no planejamento municipal22. No contexto da 

AUJ, a partir dos itens elencados e de demais projetos a serem implantados nos limites 

da aglomeração, caberia avaliar ações de relevância e impacto na escala regional, que 

proporcionariam enfrentar os desafios acima citados em consonância com as políticas, 

diretrizes e demais objetivos do PDUI-AUJ. 

 

 

 

                                                           
22

 São exemplos de intervenções e projetos de macrodrenagem previstos e citados nos documentos 
consultados: construção e adequação de reservatórios e galerias, implantação de polders, diques, 
alteamentos de estruturas viárias, canalização, e implantação de parques lineares. No mais, fez-se ainda 
referência à ações e práticas contínuas, tais como manutenção e limpeza de reservatórios e 
desassoreamento de cursos d’água.  
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4.3.4 Resíduos Sólidos 

Conforme o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2016 (Tabela 20), estima-

se que na AUJ tenham sido produzidas diariamente, cerca de 640 toneladas de 

resíduos sólidos urbanos (RSU). O município de Jundiaí responde por 54,51% desse 

total, com 349,46 t/dia, seguido por Várzea Paulista (16,53%), Campo Limpo Paulista 

(10,19%), Itupeva (6.02%), Louveira (5,39%), Cabreúva (4,99%) e Jarinu (2,36%).  

 

Tabela 20: Enquadramento dos Municípios quanto às Condições de Tratamento e 

Disposição de Resíduos Urbanos (IQR) de 2016 

Municípios RSU (t/dia)2016 
2016 

IQR Enquadramento 

Cabreúva 

 

32,01 8,2 A 

Campo Limpo 

Paulista 

 

65,35 8,6 
A 

Itupeva   38,62 9,5 A 

Jarinu   15,15 7,5 A 

Jundiaí   349,46 9,8 A 

Louveira   34,54 9,5 A 

Várzea Paulista   105,99 8,6 A 

Total   641,12     

Legenda: (A) Condição Adequada (I) Condição Inadequada.  

Fonte: Cetesb, Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2016. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Há cinco aterros onde são dispostos os resíduos sólidos urbanos da AUJ: dois 

municipais, operados pelas próprias prefeituras de Cabreúva e Jarinu, e três 

particulares, localizados em Caieiras, Paulínia e Santana de Parnaíba. Todos os aterros 

foram avaliados como adequados, de acordo com o Inventário Estadual de Resíduos 

Sólidos Urbanos 2016 da Cetesb. A seguir, o Mapa 17 ilustra o fluxo da disposição dos 

RSU. 

Com relação à situação da coleta dos resíduos sólidos na AUJ, segundo o Censo 2010 

do IBGE, quanto aos domicílios particulares permanentes (Tabela 21), os municípios da 

aglomeração apresentam bom atendimento na coleta (99,47%), sendo que os menores 

atendimentos estão em Jarinu (96,40%) e Itupeva (97,67%). 
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Tabela 21: Domicílios Particulares Permanentes Atendidos com Coleta de Lixo 

2010 

Municípios 
 Domicílios 

Total Com Coleta % 

Cabreúva 11.909 11.723 98,44 

Campo Limpo Paulista 21.958 21.878 99,64 

Itupeva 13.296 12.986 97,67 

Jarinu 7.093 6.838 96,40 

Jundiaí 118.243 118.058 99,84 

Louveira 11.051 10.951 99,10 

Várzea Paulista 31.612 31.583 99,91 

Total 215.162 214.017 99,47% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

O Mapa 18 − Domicílios Atendidos por Coleta de Resíduos Sólidos 2010 apresenta o 

atendimento por coleta dos resíduos sólidos, segundo setor censitário na AUJ.  
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  Mapa 17: Fluxo da Disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos e Condição dos Aterros 

  Fonte: Cetesb, Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2016  
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                      Mapa 18: Domicílios Atendidos por Coleta de Resíduos Sólidos segundo Setor Censitário, 2010 
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Criado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o Índice de Gestão dos Resíduos 

Sólidos (IGR) avalia a gestão de resíduos sólidos domiciliares no estado de São Paulo. 

Identifica fragilidades e auxilia os municípios no desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas à melhoria da gestão. O índice pode variar de 0 a 10 e as gestões municipais 

podem ser classificadas como gestão ineficiente (0 a 6,0), gestão mediana (6,1 a 8,0) 

ou gestão eficiente (8,1 a 10,0). 

Dos sete municípios da AUJ, apenas Jarinu não respondeu ao questionário que compõe 

o índice de gestão de resíduos sólidos (IGR). A não adesão à pesquisa prejudica o 

conhecimento da gestão dos RSU e impede que sejam identificados e solucionados os 

principais desafios na temática. Os municípios de Várzea Paulista e Campo Limpo 

Paulista tiveram a gestão dos resíduos classificada como ineficiente; Cabreúva, Itupeva 

e Louveira foram classificados com gestão mediana e apenas o município de Jundiaí 

tem gestão eficiente, como apresentado no Mapa 19 − Índice de Gestão de Resíduos 

2015 e na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Índice de Gestão de Resíduos Sólidos 2014 

Município IGR 

Cabreúva 6.9 

Campo Limpo Paulista 5,6 

Itupeva 6,9 

Jarinu - 

Jundiaí 8,3 

Louveira 7,4 

Várzea Paulista 4,8 

  
Fonte: SMA, 2015, disponível em: www.datageo.ambiente.sp.gov.br 

 

A política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão priorizados no acesso 

aos recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos. Há, ainda, outras vantagens no 

consorciamento, como, por exemplo, a diluição dos custos entre os diversos municípios 

e a possibilidade de gestão qualificada com a elevação das capacidades técnica, 

gerencial e institucional.  

No entanto, apesar de todas as vantagens no compartilhamento da gestão, a fim de 

racionalizar e melhorar a gestão dos resíduos sólidos, dois municípios da AUJ tratam e 

dispõem de seus resíduos localmente e o restante dispõe fora da Aglomeração, muitas 

vezes distante do local de geração como, por exemplo, Louveira e Itupeva, que enviam 

seus resíduos para o município de Paulínia. 

O ideal é que fossem encontradas soluções coletivas de tratamento e de disposição, 

por meio de arranjos intermunicipais para a gestão e compartilhamento dos aterros 

sanitários. 

Nesse contexto, foram identificados no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado 

de São Paulo quatro arranjos intermunicipais que incluem alguns municípios da AUJ em 

sua composição: Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
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Jundiaí (inclui Itupeva, Jarinu e Louveira); CIAS − Consórcio Intermunicipal para o 

Aterro Sanitário (inclui Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista); 

Cisab − Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Bacia do Rio Sorocaba e 

Médio Tietê (inclui apenas Cabreúva) e Conirpi − Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 

Piraí (inclui apenas Cabreúva). 
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                     Mapa 19: Índice de Gestão de Resíduos 2015 
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Com relação ao processamento de resíduos sólidos na AUJ, constata-se, conforme 

Tabela 23, a predominância de unidades por disposição no solo, correspondente aos 

aterros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece os princípios da gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos com a seguinte ordem de prioridade: a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. Portanto, devem ser priorizadas unidades de 

processamento que possibilitem a triagem, reciclagem, compostagem e demais 

tecnologias para o tratamento e recuperação energética dos resíduos. 

Conforme diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS, 2016), as 

prefeituras de Cabreúva, Itupeva, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista afirmaram possuir 

coleta seletiva. Essas informações devem ser checadas com os municípios, pois o 

diagnóstico SNIS obtido é referente ao ano de 2015, portanto, algumas situações 

podem ter sido modificadas. 

 

Tabela 23: Unidades de Processamento dos Resíduos Sólidos situadas na AUJ 

Município Nome da unidade 
Tipo de unidade, 

segundo o município 
informante 

Início de 
operação 

Unidade em 
operação no 
ano de 2015 

Cabreúva Aterro sanitário municipal Aterro sanitário 1999 Sim 

Cabreúva 
Cooperativa de triagem e 
comercialização de 
materiais recicláveis 

Unidade de triagem 
(galpão ou usina) 

2014 Sim 

Jarinu Aterro Sanitário Aterro controlado 2014 Sim 

Jundiaí Aterro de Inertes 
Aterro de Resíduos da 
Construção Civil 
(=inertes) 

1996 Sim 

Jundiaí GERESOL Unidade de transbordo 1998 Não 

Jundiaí Manejo de Galhos 
Unidade de manejo de 
galhadas e podas 

2003 Sim 

Jundiaí Transbordo Unidade de transbordo 2002 Sim 
Fonte: Ministério das Cidades, Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 2015 (SNIS, 2016). 

Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

A falta de atualização e a não sistematização das informações sobre os resíduos sólidos 

são graves empecilhos ao conhecimento mais amplo da situação dos resíduos. Dificulta 

o estabelecimento de políticas públicas para o desenvolvimento desta área e, também, 

para direcionar a atuação das entidades governamentais ou privadas que tratam a 

questão (Ministério das Cidades, 2003). O desconhecimento é maior para os resíduos 

não urbanos (industriais, dos serviços de saúde, perigosos, agrossilvopastoris, da 

mineração e de transporte).  

Quanto aos resíduos da construção civil (RCC), cabe ao poder público municipal um 

papel fundamental no disciplinamento da gestão, tanto para os pequenos geradores 

quanto para os grandes, utilizando instrumentos específicos para regular e fiscalizar sua 

movimentação e destinação. É instrumento para o gerenciamento dos resíduos da 

construção civil o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser 

elaborado pelos municípios, em consonância com o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 
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De acordo com o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, a AUJ responde 

por 1,69% (1.157t/dia) do total de resíduos sólidos da construção civil (RCC) gerados no 

Estado. Com relação ao IGR 2015 (ano base 2014), quatro municípios já possuem 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil: Campo Limpo Paulista, 

Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista. 

De acordo com o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, a AUJ responde 

por 1,53% (8,84 t/dia) do total de resíduos sólidos da saúde (RSS) gerados no Estado. 

Quanto ao item do SNIS sobre a existência de coleta diferenciada de RSS, todos os 

municípios responderam que a coleta de RSS é realizada por meio de empresa 

contratada ou pelos próprios geradores ou empresas contratadas por eles. Todos os 

municípios remetem seu RSS para outros municípios fora da AUJ. 

Podemos listar algumas informações necessárias ao planejamento do tema, que hoje 

estão dispersas, incompletas ou são inexistentes e que podem vir a ser um subsídio ao 

diagnóstico do PDUI-AU, abordando: 

 Principais problemas (falta ou descontinuidade da coleta, pontos de despejo 

clandestino, etc). 

 Existência de programas de reciclagem de resíduos da construção civil, coleta 

de lixo reciclável, compostagem, cooperativas de catadores, educação 

ambiental, entre outros. 

 Existência e efetivo funcionamento de consórcios que tratam da gestão de 

resíduos, ou, caso não existam, se é possível identificar arranjos entre 

municípios da AUJ. Ou, ainda, se já existe alguma solução compartilhada por 

mais de um município.  

 Existência de cadastros municipais de grandes geradores23 de resíduos sólidos 

ou algum tipo de controle sobre o volume gerado e destinação dada. 

 Identificação dos tipos de resíduos sólidos de importância na região, devido aos 

problemas ou oportunidades na gestão deles. 

 

4.3.4.1 Reciclagem: Consórcio Regional para Tratamento de RCCs. 

Durante a Oficina Regional realizada com a participação dos municípios e da sociedade 

civil da AUJ, foi apontada como destaque, entre os diversos tipos de resíduos 

produzidos na aglomeração, a gestão dos Resíduos da Construção Civil (RCC), tanto 

pelo volume gerado na região, quanto pelas várias dificuldades listadas. Um dos 

problemas associados aos deficientes manejos desse tipo de resíduo é o descarte 

irregular, com a consequente poluição do meio ambiente, que pode ser decorrente de 

várias razões, como por exemplo a indisponibilidade de espaços para a disposição 

destes resíduos, desconhecimento e falta de monitoramento dos geradores e escassez 

de incentivos econômicos para a reciclagem e reutilização dos RCC.  

Apesar de o gerador ser o responsável pelo gerenciamento dos resíduos da construção 

civil, cabe ao poder público municipal o disciplinamento da gestão destes resíduos, por 

meio de instrumentos de regulação e fiscalização desde a geração até a destinação 

                                                           
23

 São considerados grandes geradores: indústrias, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 
que geram volume igual ou superior a 200 litros por dia de resíduos sólidos, e os condomínios comerciais e 
mistos − empresariais e residenciais − geradores de volume igual ou superior a 1.000 litros por dia. Nestes 
casos, a responsabilidade por todas as etapas do gerenciamento dos resíduos, de acordo com o Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), é dos grandes geradores. Assim, não é permitido destinar 
parte ou a totalidade dos resíduos para a coleta pública. 
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final. No entanto, na maioria dos municípios não há regulamentação sobre o manejo de 

resíduos da construção civil, nem formas de cobrança sobre o serviço de manejo 

quando realizado pela prefeitura. 

 

4.3.4.2 Implementação Logística Reversa 

Normalmente, o poder público municipal não possui condições de arcar com os custos 

integrais da gestão de resíduos, estando no âmbito da responsabilidade compartilhada, 

prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a obrigação de serem estruturados e 

implementados sistemas de logística reversa. Esta deve ser realizada de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos, 

por meio de acordos setoriais entre os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes dos produtos que, por suas características, exijam ou possam exigir 

sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento ou destinação final. Na AUJ, conforme a Unidade de Gestão de 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí - Departamento de 

Meio Ambiente,  a falta de logística reversa ocorre especialmente para pilhas, baterias e 

equipamentos eletrônicos. 

O Decreto Federal nº 7.404/2010, o qual regulamenta a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, institui o Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística 

Reversa (CORI), entre suas atribuições está o estabelecimento da orientação 

estratégica da implementação de sistemas de logística reversa nos termos da PNRS. 

Em 25 de setembro de 2017, o CORI aprovou a Deliberação nº 11, a qual disciplina a 

implementação dos sistemas de logística reversa, notadamente os seguintes assuntos: 

 Diretrizes gerais da implementação dos sistemas de logística reversa;  

 Interação entre logística reversa e planos de gerenciamento de resíduos;  

 Entidades gestoras do setor empresarial;  

 Abrangência dos sistemas de logística reversa;  

 Efeito vinculante dos acordos setoriais;  

 Metas, cronogramas e acompanhamento da implementação dos sistemas de 

logística reversa, assim como divulgação deles. 

 

Faz-se necessário que parcerias nesse sentido sejam firmadas e desenvolvidas ações 

conjuntas na destinação ambientalmente adequada dos resíduos. 

Formular questionário: aplicar à câmara temática. 

No âmbito da elaboração do PDUIs no estado de São Paulo, há experiências na Região 

Metropolitana de São Paulo e na Aglomeração Urbana de Piracicaba da formação de 

grupos de trabalhos e câmaras temáticas, respectivamente, para a discussão de temas 

específicos.  

Durante a Oficina Regional da AUJ, surgiu a ideia da elaboração de um questionário a 

ser aplicado a um grupo que venha a discutir o tema resíduo sólido, no formato, por 

exemplo, de câmara temática. A composição de uma câmara temática favoreceria a 

identificação de possíveis arranjos e soluções compartilhadas entre os municípios, 

enquanto a aplicação do questionário forneceria elementos para elaboração de um 

diagnóstico situacional da gestão dos resíduos sólidos dos municípios que compõem a 

aglomeração.  
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4.3.4.3 Aperfeiçoar a Coleta Seletiva 

A PNRS estabelece que a partir de 2014 deveriam ser destinados aos aterros sanitários 

apenas rejeitos, isto é, resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade a não ser a disposição 

final ambientalmente adequada. Desta maneira, a PNRS prevê a minimização dos 

resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, 

reciclagem, redução e recuperação.  

Nesse sentido, a universalização da coleta seletiva e a expansão da reciclagem dos 

resíduos sólidos domésticos são premissas importantes. No contexto regional, é 

importante fomentar a formação de complexos de reciclagem intermunicipais, com a 

possível integração de cooperativas para o armazenamento e comercialização conjunta 

dos materiais, possibilitando a logística de âmbito regional, a fim de permitir a 

otimização do transporte e do armazenamento dos recicláveis. Medidas como as 

citadas, aliadas a educação ambiental, proporcionariam uma redução do excesso de 

resíduos encaminhados aos aterros. 

 

5 Atendimento Social e Condições de Vida 

Entende-se como Atendimento Social um amplo campo de atuação, que se estrutura 

em um conjunto de diretrizes e objetivos cuja finalidade é articular e organizar as 

diferentes ações a serem implementadas pelo poder público. Esta política visa melhorar 

o bem estar global da população, assegurando o acesso pleno aos direitos sociais 

inerentes às funções públicas prescritas na lei. No escopo do PDUI, os temas que 

compõem o eixo Atendimento Social são saúde, educação, planejamento integrado da 

segurança pública, cultura e defesa civil. 

Inerente às discussões sobre Atendimento Social encontra-se o conceito de qualidade 

de vida. De caráter abrangente, atinge diferentes aspectos da vida urbana, assim como 

das condições de existência. Sob o enfoque das condições de vida próprias a uma 

aglomeração urbana o conceito de qualidade de vida refere-se a problemáticas 

identificadas com as disparidades socioeconômicas, a desigualdade na oferta dos 

serviços e de equipamentos, com destaque para a cobertura dos serviços em educação, 

saúde, cultura, entre outros. 

Para avaliação das condições de vida na AUJ, foram adotados como indicadores de 

precariedade social o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM)24, o Índice Paulista 

de Responsabilidade Social (IPRS)25 e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social ( 

IPVS)·26  . 

                                                           
24

 Composto por três dimensões: Nível de Saúde medido pelo indicador esperança de vida ao nascer; Nível 
educacional medido por indicador composto pelas taxas de alfabetização de adultos e de escolarização; 
Nível de vida digna, mensurado pelo indicador Produto interno Bruto (PIB), per capita. Da combinação 
desses indicadores resulta uma medida que classifica em: Muito Alto (0,8 e 1), Alto (0,7 e 0,79), Médio (0,6 
e 0,69) e Baixo (0 e 0,49). 

25
 Composto por quatro conjuntos de indicadores que mensuram as condições atuais do município em 

termos de renda, escolaridade e longevidade.  Sistematiza 12 indicadores para a mensuração em três 
dimensões: riqueza (cinco indicadores), longevidade (três indicadores em saúde) e escolaridade (quatro 
indicadores em educação). 
26

 Visão detalhada das condições de vida nos municípios, com a identificação e localização espacial dos 

setores censitários, de acordo com a vulnerabilidade de suas populações à pobreza. A tipologia dessas 
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A unidade de análise do IDHM e do IPRS é o município, enquanto para o IPVS a base 

de dados é constituída pelos setores censitários, o que possibilita abordagens 

diferentes quanto à escala de trabalho e à formulação de propostas para o 

enfrentamento da precariedade e da vulnerabilidade social na AUJ.  

Para a comparabilidade dos índices, o Quadro 2 estabelece as escalas valorativas que 

classificam e hierarquizam os municípios da AUJ segundo as tipologias dos índices 

propostos. 

Para fins de comparabilidade foi selecionado o ano de 2010, que é o marco temporal 

que apresenta resultados para os três índices escolhidos. Os resultados obtidos indicam 

de modo geral similaridade e estão expressos no Quadro 3.  

Em relação ao IDHM, os resultados são excelentes para a AUJ. Quase a totalidade dos 

municípios foi classificada no Grupo 2 − Alto Nível de Desenvolvimento Humano, sendo 

que Jundiaí foi tipificado no Grupo 1 − Muito Alto Nível de Desenvolvimento Humano.  

 

Quadro 2: Indicadores de Condições de Vida – IDHM, IPVS, IPRS, 2010 

Grupos 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano - IDHM 

Índice Paulista de                                                   
Responsabilidade Social - IPRS 

Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social - IPVS 

G1 Muito Alto Riqueza alta/Indicadores sociais bons  Baixíssima 

G2 Alto  
Riqueza alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

Muito Baixa 

G3 Médio Riqueza baixa/Indicadores sociais bons Baixa 

G4 Baixo 
Riqueza baixa/Indicadores sociais 
intermediários 

Média 

G5   
Riqueza baixa/ Indicadores sociais 
insatisfatórios 

Alta (setores censitários urbanos) 

G6     
Muito Alta (aglomerados subnormais 
urbs) 

G7     Alta (rurais) 

        
Fonte: PNUD/IPEA/FJP/2010; FSeade, 2010. Elaboração Emplasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
áreas considera variáveis como a renda domiciliar per capita, o porcentual de mulheres de 10 a 29 anos 

responsáveis pelos domicílios e a situação de aglomerado subnormal (favela) do setor censitário. Com base 

nessas variáveis, são definidos sete grupos em que são classificados os setores censitários, levando em 

conta as diferentes condições de exposição da população residente à vulnerabilidade social. 

Da combinação desses indicadores resulta uma medida que classifica os municípios em: 1- Baixíssima 

vulnerabilidade 2- Vulnerabilidade muito baixa 3- Vulnerabilidade baixa 4- Vulnerabilidade média 5- 

Vulnerabilidade alta (urbanos) 6- Vulnerabilidade muito alta (aglomerados subnormais urbanos) 7- 

Vulnerabilidade alta (rurais). 
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Quadro 3: Indicadores de Condições de Vida – IDHM, IPVS, IPRS − Scores obtidos 

em 2010 

Município 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano - IDHM 

Índice de 
Responsabilidade 

Social - IPRS 

Índice de Vulnerabilidade Social – IPVS 
(p/setor censitário) 

Área Total                       
(Município) 

Área Total 
(Município) 

Predominância de Área (%do total) 

 Urbana Rural  

Cabreúva  Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais insatisfatórios 

Muito Baixa (23,3%), Baixa (48,6%), Média (10,6%), 
Alta (16,6% ) 

Alta (0,8%) 

Campo 
Limpo 
Paulista  

Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais bons  

Muito Baixa (42,7%), Baixa (22,3%), Média (15,5%),  
Alta (19,4%). 

  

Itupeva Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais bons  

Baixíssima (1,8% ), Muito Baixa (20,5%), Baixa 
(72,6%), Média (3,0%), Alta (2,1%)  

  

Jarinu  Alto 
Riqueza 
baixa/Indicadores 
sociais intermediários 

Muito Baixa (30,5%), Baixa (33,3%), Média (23,8%), 
Alta (11,1%). 

Alta (1,3%)  

Jundiaí  Muito Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais bons  

Baixíssima (11,6%), Muito Baixa (60,2%), Baixa 
(17,8%), Média (4,2%), Alta (1,6%), Muito Alta 
(aglomerados subnormais 4,7%)    

Louveira  Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais bons  

Baixíssima (4,7%), Baixa (65,8%), Muito Baixa 
(26,1%), Média (3,4%)  

  

Várzea 
Paulista  

Alto 
Riqueza alta/Indicadores 
sociais insatisfatórios 

Muito Baixa (36,5% ), Baixa (40,5%), Média (6,4%), 
Alta (12,3%), Muito Alta (Aglomerados Subnormais, 
4,3%). 

  

Fonte: Seade 2010, PNUD/Ipea/FJP, 2010. Elaboração: Emplasa.  

 

Os resultados encontrados para o IPRS são mais sensíveis. Distinguem e hierarquizam, 

agrupando, segundo as dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade, Campo 

Limpo Paulista, Itupeva, Jundiaí e Louveira no Grupo 1 – Riqueza alta e indicadores 

sociais bons; Cabreúva e Várzea Paulista classificados no Grupo 2 − Riqueza alta e 

indicadores sociais insatisfatórios, e apenas Jarinu é enquadrado no Grupo 4 − Riqueza 

baixa e indicadores sociais intermediários considerados. 

Quanto ao IPVS, embora haja o predomínio de vulnerabilidade muito baixa e baixa 

localizadas em áreas urbanas, verifica-se nos municípios com altas taxas de 

urbanização a ocorrência de áreas com alta e muito alta taxas de vulnerabilidade social 

urbana, como pode ser corroborado com os resultados encontrados para Campo Limpo 

Paulista e Várzea Paulista (Quadro 4).  

O Grupo 6 – Muito Alta Vulnerabilidade Social só ocorre em Várzea Paulista e Jundiaí. 

De forma contrastada, o Grupo 1 − Baixíssima vulnerabilidade ocorre de forma mais 

expressiva em Jundiaí, 11,6%, mas é o município de Louveira que apresenta menos 

distância social, segmentando sua população apenas nos quatro primeiros grupos. Os 

municípios de Cabreúva e Jarinu apresentam valores significativos quanto à 

vulnerabilidade urbana e apontam estratos da população com alta vulnerabilidade rural. 

O Mapa 20 do IPVS-2010 é apresentado a seguir. 
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Quadro 4: População por Faixa e Taxa de Urbanização, 2010 

Faixas de População Município População Taxa de Urbanização 

<25.000 Jarinu 23.847 77,20% 

≥25.000 ≤50.000 

Cabreúva 41.604 84,70% 

Itupeva 44.859 86,80% 

Louveira 37.125 96,10% 

≥50.000 ≤100.000 Campo Limpo Paulista 74.074 100,00% 

≥100.000 ≤300.000 Várzea Paulista 107.089 100,00% 

≥300.000 ≤500.000  Jundiaí 370.126 95,60% 

        
Fonte: Seade 2010,IBGE 2010. Elaboração: Emplasa. 

 

Dentre os indicadores que compõem a tipologia do IPVS, a renda é o fator que mais 

diferencia os municípios da AUJ. Os domicílios dos municípios de Jundiaí e de Louveira 

apresentaram em 2010 maior renda média com R$ 3.494,00 e R$ 2.695,00, 

respectivamente.  Seguem-se os municípios de Itupeva (R$ 2.428,00), Campo Limpo 

(R$ 2.272,00), Cabreúva (R$ 2.038,00), Jarinu (R$ 2.030,00) e Várzea Paulista (R$ 

1.943,00)27. 

A proporção de habitantes classificados quanto à tipologia do IPVS no Grupo 1 − 

Baixíssima Vulnerabilidade em relação à população municipal representa 11,6% para o 

município de Jundiaí, 4,7% para Louveira e de 1,8% para Itupeva.  

A maior concentração de habitantes classificada no Grupo 2 − Vulnerabilidade Muito 

Baixa está ordenada segundo os níveis de participação da população de cada 

município: Jundiaí, 60,2%, Campo Limpo Paulista, 42,7%, Várzea Paulista, 36,5%, 

Jarinu, 30,5%, Louveira, 26,1%, Cabreúva, 23,3%, e Itupeva, 20,5%.  

No Grupo 3 − Vulnerabilidade Baixa, a distribuição encontrada é a seguinte: Itupeva, 

72,6%, Louveira, 65,8%, Cabreúva, 48,6%, Várzea Paulista, 40,5%, Jarinu, 33,3%%, 

Campo Limpo Paulista, 22,3%, e Jundiaí, 17,8%. 

 

                                                           
27

 Informações no site da Fundação Seade: http://www.iprs.seade.gov.br/ipvs2010/view/index.php?prodCod=2 
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                   Mapa 20: Índice Paulista de Vulnerabilidade social – IPVS, 2010 

 

 



 

 99 

 

O Grupo 4 − Vulnerabilidade Média apresenta estratos populacionais de menor 

magnitude: Cabreúva, 10,6%, Campo Limpo Paulista, 15,5%, Itupeva, 3,0%, Jarinu, 

23,8%, Jundiaí, 4,2%, Louveira, 3,4%, Várzea Paulista, 6,4%. Já o Grupo 5 − 

Vulnerabilidade Alta é numericamente mais expressivo em Cabreúva, 16,6%, Campo 

Limpo Paulista, 19,4%, e Várzea Paulista, 12,3%, com menor destaque em Itupeva, 

2,1%, Jarinu, 11,1%, e Jundiaí, 1,6%, não ocorrendo em Louveira. 

Os estratos que refletem os piores resultados de vulnerabilidade urbana e rural são os 

Grupos 6 e 7. A Vulnerabilidade Muito Alta, aglomerados subnormais, Grupo 6, é 

encontrada em Jundiaí, 4,7%, e em Várzea Paulista, 4,3%. Já o Grupo 7 − 

Vulnerabilidade Alta, setores rurais, pode ser distinguida em Cabreúva, 0,8%, e em 

Jarinu, 1,3%. 

Levando em conta a AUJ na sua totalidade, verifica-se que a maior concentração 

populacional situa-se na categoria Muito Baixa Vulnerabilidade, Grupo 2, totalizando 

46,6% de sua população. Incorporando ao Grupo 2 os resultados do grupo 3 – Baixa 

Vulnerabilidade, obtém-se o total de 76,4%, que corresponde à maior parte da 

população da aglomeração, classificada com muito baixa e baixa vulnerabilidade, 

indicando que os segmentos de população contidos entre os grupos situados acima e 

abaixo dos grupos 2 e 3, são de menor expressividade. 

Apoiando-se em uma análise temporal do IPRS, de 2008 a 2014, pode-se notar que a 

maior parte dos municípios da AUJ teve progresso na área social, sendo classificados 

no Grupo 1 – Riqueza alta e indicadores sociais bons, Quadro 5. 

No período, Cabreúva, Itupeva, Jarinu e Jundiaí obtiveram avanços nos indicadores 

agregados de riqueza e escolaridade. Em Louveira, registram-se avanços nos 

indicadores agregados de longevidade e escolaridade. O município de Campo Limpo 

Paulista manteve estáveis os indicadores agregados de riqueza, longevidade e 

escolaridade. 

Várzea Paulista é o único município que perdeu pontos, decrescendo o score final do 

índice. Embora tenha tido avanço na dimensão escolaridade, mantido estáveis os 

resultados em riqueza, declinou nos resultados da dimensão longevidade. Itupeva e 

Jarinu também tiveram redução no item longevidade. 

A análise do IPRS evidencia na AUJ a importância determinante da área de saúde, que, 

incorporando um conjunto de indicadores, reflete os níveis de desenvolvimento social e 

da qualidade de vida de sua população. 

A área de saúde, juntamente com os setoriais de educação e assistência social, são 

estruturadores da função pública de interesse comum Atendimento Social. A saúde, 

associada aos outros campos de atuação, foi tema de destaque nos trabalhos das 

oficinas. Foi ressaltada a necessidade de tratamento conjunto, dando organicidade à 

relação intrínseca entre saúde, cultura e educação.  

A necessidade de articulação entre os setoriais envolvidos e a busca de informação 

sobre as ações em desenvolvimento em seus respectivos órgãos nos diferentes níveis 

de governo são fatores estratégicos que devem orientar as práticas inovadoras e 

transformadoras do campo social, e são vistas como uma instância mediadora e 

articuladora do campo do Atendimento Social. 
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Quadro 5: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, 2008-2014 

  Grupos do IPRS por ano 

Município  
2008 2010 2012 2014 

Grupos   Grupos   Grupos   Grupos   

Cabreúva 2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Campo 
Limpo 
Paulista 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Itupeva 1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Jarinu 4 Riqueza 
baixa/Indicadores 
sociais intermediários 

4 Riqueza 
baixa/Indicadores 
sociais intermediários 

4 Riqueza 
baixa/Indicadores 
sociais intermediários 

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Jundiaí 1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Louveira 1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

1 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
bons  

Várzea 
Paulista 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

2 Riqueza 
alta/Indicadores sociais 
insatisfatórios 

3 Riqueza 
baixa/Indicadores 
sociais bons 

                  

Fonte: Fundação Seade, 2008 a 2014. Elaboração: Emplasa. 

 

5.1 Assistência Social − Política de Inclusão Social 

O processo acelerado de urbanização das metrópoles brasileiras gerou uma 

periferização crescente de camadas da população que têm dificuldade de acesso aos 

serviços urbanos básicos e ao mercado de trabalho. Nesse sentido, a Assistência Social 

tem sua atuação voltada para os espaços urbanos e rurais pouco estruturados e com 

população vulnerável. 

Para ter uma dimensão da importância dos atendimentos da Assistência Social na AUJ, 

seguem informações sobre os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e o Centro Pop, 

que atuam nos municípios da Aglomeração. 

Segundo os dados de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social  

CRAS–Campinas, em 2015, estavam em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e 

Atenção Integral à Família (PAIF), 2.169 famílias. Desse total, 44% eram de Várzea 

Paulista, 22% de Jundiaí e 13% de Campo Limpo Paulista. Esses três municípios 

somavam quase 80% das famílias.  

Já o atendimento realizado em 2015 pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) envolveu 654 famílias.  
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A população em situação de rua, estimada em 2014 em 230 pessoas, conta com uma 

unidade do Centro Pop28 no município de Jundiaí. No entanto, durante todo o ano de 

2014 foram atendidas 2.815 pessoas nessa unidade. 

Em agosto de 2015, foram atendidas 120 pessoas pelo Centro Pop da Aglomeração, 

1,3% dos atendimentos do estado de São Paulo.  

 

Tabela 24: Atendimentos Centro de Referência de Assistência Social − CRAS, Serviço de 

Proteção e Atenção Integral a Família – PAIF, 2015 

DRADS Município 

Famílias em 
acompanhamento 

pelo PAIF - 
Agosto de 2015 

Novas 
famílias 

inseridas no 
PAIF no mês 
de referência 
- Agosto de 

2015 

Forma de encaminhamento/Procura (em %) 

Espontânea 
Busca 
ativa 

Rede socio-
assistencial 

Políticas 
públicas 

e/ou Sistema 
de garantia 
de direitos 

Campinas Cabreúva 62 6 75 5 10 10 

Campinas Cabreúva 28 0 75 15 5 5 

Campinas Campo Limpo Paulista 60 0 60 0 10 30 

Campinas Campo Limpo Paulista 110 7 85 0 10 5 

Campinas Campo Limpo Paulista 119 1 98 0 0 2 

Campinas Itupeva 65 4 80 10 5 5 

Campinas Itupeva 116 0 80 10 5 5 

Campinas Jarinu 12 4 30 10 40 20 

Campinas Jundiaí 131 6 40 10 20 30 

Campinas Jundiaí 160 0 50 10 20 20 

Campinas Jundiaí 89 2 50 10 10 30 

Campinas Jundiaí 90 2 45 5 25 25 

Campinas Louveira 74 0 85 5 5 5 

Campinas Louveira 98 5 75 15 5 5 

Campinas Várzea Paulista 727 59 60 10 10 20 

Campinas Várzea Paulista 183 6 50 15 15 20 

Campinas Várzea Paulista 45 0 50 35 10 5 

AU JUNDIAÍ 2.169 102         

Total Atendimentos 
ESP   205.091 11.954         

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social 

  

                                                           
28

 Unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua.  



 

 102 

 

Tabela 25: Atendimentos Centro de Referência Especializado de Assistência Social − 

CREAS, Serviço de Proteção e Atenção Especializado a Família – PAEFI, 2015 

DRADS Município 

Atendimento pelo PAEFI, para 
famílias com pessoas em: Total de famílias ou 

indivíduos em 
acompanhamento pelo 

PAEFI 
Privação de 
liberdade 

Egressas do sistema 
prisional 

Campinas Campo Limpo Paulista 1 1 125 

Campinas Jundiaí 2 2 156 

Campinas Louveira 3 3 93 

Campinas Várzea Paulista 1 1 138 

Campinas Cabreúva 1 1 57 

Campinas Itupeva 1 1 85 

AU Jundiaí   9 9 654 
Total 
Atendimentos ESP   497 487 36.934 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

Tabela 26: Atendimento Centro Pop – População em Situação de Rua, 2014 

DRADS Município 

Pessoas em situação de rua 
Forma de encaminhamento/Procura (em %) 

Estimativa 
de pessoas 
em situação 

de rua na 
área de 

abrangência 

Atendidas 
em 2014 

Durante agosto/2015 

Total Homens Mulheres Espontânea 
Busca 
ativa 

Rede 
socioassistencial 

Políticas 
públicas 

e/ou 
sistema de 
garantia de 

direitos 

Campinas Jundiaí 2.815 120 109 11 10 15 70 5 230 

Total ESP 82.344 9.284 7.956 1.328         22.716 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. 

 

Um dos aspectos abordados enfaticamente durante a Oficina Regional realizada na 

AUJ foi a falta de articulação, integração, comunicação e prevenção entre os setoriais 

envolvidos no atendimento social, entre os próprios municípios e entre as esferas 

municipal e estadual. 

Diante dessa falta de interação, há a necessidade de se criar métricas comuns aos 

diversos setoriais para ter uma mesma cesta básica de dados, onde todos tenham a 

mesma linguagem, requisitos e metas para um mesmo problema, e cuja solução resulte 

de ações dos diversos setoriais articulados, envolvendo mais de uma esfera de 

governo. 

O recente impacto decorrente do trabalho realizado pela Missão Belém, entidade social 

localizada em Jarinu que presta assistência à população em situação de risco, tem 

sobrecarregado os equipamentos de saúde, assistência social e segurança da região, 

na medida em que a Missão Belém não dispõe dos recursos necessários para prover o 

atendimento. Essa demanda emergencial contribui para sobrecarregar os equipamentos 

existentes, exigindo ações integradas dos órgãos públicos. Embora localizada no 
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município de Jarinu, a atuação da Missão Belém tem repercutido em vários municípios 

da Aglomeração Urbana de Jundiaí. 

 

5.2 Defesa Civil do Estado de São Paulo 

O Sistema Estadual de Defesa Civil foi criado pelo Decreto 7.550, de 1976, e foi 

reorganizado pelo Decreto 40.151, de 1995. 

A Defesa Civil é a organização de toda a sociedade para a autodefesa e fundamenta-se 

no princípio de que nenhum governo, sozinho, consegue suprir todas as necessidades 

dos cidadãos. É formada por representantes de diversos órgãos, empresas e pessoas 

que agem em situações de emergência.  

É constituída pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), que possui o 

Sistema de Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Núcleo de Gerenciamento de 

Emergências (NGE). Integram a Cedec representantes das Secretarias de Estado, 

polícias Militar e Civil e Fundo Social de Solidariedade. 

As Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (Redec), num total de 19 unidades no 

estado, têm a atribuição de formação, orientação e apoio aos municípios, e são 

complementadas pelas Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec), 

presentes em todos os municípios. 

Estruturada institucionalmente como um Sistema, conta com a participação de pessoas 

do poder público e de diversas entidades da sociedade civil, que são acionadas para 

atuarem quando da ocorrência de algum evento. 

Na AUJ, foram registradas em 2016 23 ocorrências atendidas pela Defesa Civil da 

região, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 27: Defesa Civil, Ocorrências em 2016 

Municípios 
Ocorrências 
(Desastres) 

Inundações   Incêndios Deslizamentos  Tempestades      

Cabreúva 5 3 
  

2 

Campo Limpo 
Paulista 2 

   
2 

Itupeva 2 1 
  

1 

Jarinu 1 
   

1 

Jundiaí 11 1 2 2 6 

Louveira 1 1 
   Várzea Paulista 1 

   
1 

AU Piracicaba 23 6 2 2 13 

Fonte: IBGE e Defesa Civil 

 

 

5.3 Educação − Eixo Estruturador dos Componentes do Atendimento Social 

Na Oficina Regional, foi destacada a necessidade de articulação entre os municípios da 

Aglomeração, envolvendo a Educação e demais setoriais de Atendimento Social, para 

desenvolver ações de caráter social de forma conjunta. 
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As informações relatadas motivaram, ainda, a obtenção e a análise de mais dados 

relacionados à área de Educação, disponíveis no Censo Demográfico (IBGE-2010) e no 

Censo da Educação Superior (INEP-2015). 

 

Tabela 28: Taxa de Alfabetização (faixa de 10 anos ou mais) 29 

Município 
Taxa de 

Alfabetização (%) 

Cabreúva 94,4 

Campo Limpo Paulista 96,1 

Itupeva 95,7 

Jarinu 93,4 

Jundiaí 97,1 

Louveira 96,0 

Várzea Paulista 95,3 
Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

Observa-se que, para pessoas de 10 anos ou mais de idade, a taxa de alfabetização é 

superior a 90% para todos os municípios da AUJ. Jarinu possui a menor taxa da 

Aglomeração (93,4%) e Jundiaí se destaca com a maior taxa observada, de 97,1%. 

A partir da Tabela 29 se depreende a seguinte situação educacional: 

l - A taxa de escolarização de pessoas de 0 a 3 anos em relação à Creche foi inferior a 

25% para todos os municípios da Aglomeração. Jundiaí, com 24,7%, foi o município a 

apresentar o valor mais alto, e seu número absoluto é o maior em comparação aos 

outros municípios. Os demais municípios obtiveram taxas entre 15% e 25%, exceto os 

que apresentaram os menores valores: Várzea Paulista (11,9%) e Cabreúva (9,1%). 

II - A taxa de escolarização de pessoas de 4 a 5 anos em relação à Pré-Escola foi 

superior a 60% para todos os municípios da AUJ. O maior valor foi o de Louveira 

(80,4%), enquanto que a menor taxa foi de Jarinu (60,6%), apesar de seu número 

absoluto ser reduzido em comparação com os demais municípios da Aglomeração. 

III - A taxa de escolarização de pessoas de 6 a 14 anos em relação ao Ensino 

Fundamental se manteve entre 75% e 85% para todos os municípios da AUJ, sendo 

que as maiores taxas foram de Campo Limpo Paulista (80,0%) e Cabreúva (81,8%). 

IV - A taxa de escolarização de pessoas de 15 a 17 anos em relação ao Ensino Médio 

ficou entre 55% e 70% para todos os municípios da AUJ. A maior parte dos municípios 

obteve taxas muito próximas de 60,0%, à exceção dos que apresentaram os valores 

extremos da Aglomeração: Jundiaí (66,3%), com o maior valor, e Jarinu (58,6%) e 

Louveira (56,1%), com os menores valores. 

. 

                                                           
29

 Taxa de alfabetização: percentual de pessoas de um grupo etário que sabem ler e escrever um bilhete 

simples no idioma que conhecem, em relação à população total do mesmo grupo etário (IBGE). 
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Tabela 29: Taxa de Escolarização30 em cada nível da Educação Básica por faixa etária correspondente (Creche - 0 a 3 anos; Pré-

Escola - 4 a 5 anos; Ensino Fundamental - 6 a 14 anos; Ensino Médio - 15 a 17 anos). 

Município 

População de 0 a 3 Anos População de 4 a 5 Anos População de 6 a 14 Anos População de 15 a 17 Anos 

Matrículas 
na Creche 

Total 
da 

Faixa 
Etária 

Taxa de 
Escolarização 

(%) 

Matrículas 
na Pré-
Escola 

Total 
da 

Faixa 
Etária 

Taxa de 
Escolarização 

(%) 

Matrículas 
no Ensino 

Fundamental 

Total 
da 

Faixa 
Etária 

Taxa de 
Escolarização 

(%) 

Matrículas 
no Ensino 

Médio 

Total 
da 

Faixa 
Etária 

Taxa de 
Escolarização 

(%) 

Cabreúva 236 2.601 9,1 905 1.414 64,0 5.482 6.698 81,8 1.353 2.234 60,6 

Campo Limpo 
Paulista 

754 4.286 17,6 1.680 2.255 74,5 8.510 10.638 80,0 2.451 4.082 60,0 

Itupeva 453 2.658 17,0 1.073 1.398 76,8 5.003 6.668 75,0 1.438 2.389 60,2 

Jarinu 326 1.370 23,8 439 724 60,6 2.735 3.493 78,3 749 1.278 58,6 

Jundiaí 4.368 17.715 24,7 6.576 8.644 76,1 34.794 44.484 78,2 10.374 15.647 66,3 

Louveira 472 2.164 21,8 910 1.132 80,4 3.858 4.911 78,6 909 1.620 56,1 

Várzea Paulista 687 6.154 11,2 2.312 3.265 70,8 12.107 15.616 77,5 3.465 5.708 60,7 

AU Jundiaí 7.296 36.948 19,7 13.895 18.832 73,8 72.489 92.508 78,4 20.739 32.958 62,9 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

 

                                                           
30

 Taxa de escolarização: percentual dos estudantes de um grupo etário em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário (IBGE). 
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As taxas de escolarização dos municípios indicam que menos de um quarto das 

crianças de 0 a 3 anos possuía matrícula regular em creches para todos os municípios 

da Aglomeração. Apesar do que essa informação indica, é importante destacar que 

esses valores se referem ao Censo 2010. Os participantes da Oficina Regional 

ressaltaram que foi realizado o bem-sucedido Programa de Atendimento em Educação 

para crianças de 0 a 3 anos de idade na AUJ, que pode ter alterado a condição 

apontada pelos dados de 2010. Ainda assim, os dados revelam que é necessário 

desenvolver programas de atendimento específico para essa faixa etária.  

Todos os municípios da AUJ apresentaram taxa de escolarização em torno de 60% 

para o Ensino Médio, o que sugere insuficiência no atendimento à Educação para a 

faixa etária de 15 a 17 anos de idade.  

Logo, constata-se que o atendimento prestado nessa faixa etária não inclui a totalidade 

da população alvo, indicando a necessidade de que haja iniciativas para ampliar o 

acesso à Educação Básica, que é imprescindível em todos os municípios. 

 

Tabela 30: Matrículas por Área de Conhecimento da Educação Superior 

Município 
Agricultura 

e 
Veterinária 

Ciências 
Sociais, 

Negócios e 
Direito  

Ciências, 
Matemática e 
Computação 

Educação 
Engenharia, 
Produção e 
Construção 

Humanidades 
e Artes 

Saúde e 
Bem-
Estar 
Social 

Serviços Total 

Campo Limpo 
Paulista 

- 1.936 615 582 1.965 666 460 - 6.224 

Jundiaí - 9.264 1.868 1.455 12.358 1.103 6.251 421 32.720 

AU Piracicaba - 11.200 2.483 2.037 14.323 1.769 6.711 421 38.944 

Fonte: INEP, Censo da Educação Superior, 2015. 

 

Nota: A abrangência geográfica corresponde ao local de oferta do curso. Para os cursos 

de Ensino à Distância (EAD), a abrangência geográfica corresponde ao Polo de Apoio 

Presencial. 

A tabela indica a distribuição das matrículas em instituições de ensino superior da AUJ 

por áreas de conhecimento, sendo que Campo Limpo Paulista e Jundiaí são os 

municípios que possuem esse tipo de estabelecimento na Aglomeração. Há 

concentração de matrículas nas áreas de Ciências Sociais, Negócios e Direito, e 

Engenharia, Produção e Construção. 

 

Tabela 31: Unidades de Ensino Técnico e Cursos Disponíveis por Área de 

Conhecimento. 

Município Unidade 
Agricultura 

e 
Veterinária 

Ciências Sociais, 
Negócios e 

Direito  

Ciências, 
Matemática e 
Computação 

Educação 
Engenharia, 
Produção e 
Construção 

Humanidades 
e Artes 

Saúde e 
Bem-
Estar 
Social 

Serviços 

Campo Limpo 
Paulista 

Etec de Campo 
Limpo Paulista 

  1 1   2   1   

Jundiaí 

Etec Benedito Storani 
(agrícola) 

1 1 1       2   

Etec Vasco Antônio 
Venchiarutti 

  1 2   3   3 2 

Fonte: Centro Paula Souza, 2017. 
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Quanto à oferta do Ensino Técnico estadual, disponível apenas em Campo Limpo 

Paulista e Jundiaí, observa-se que as maiores concentrações de cursos técnicos da 

Aglomeração estão voltadas para as áreas de Engenharia, Produção e Construção e 

Saúde e Bem-Estar Social. 

A Educação é setor fundamental para a articulação de ações com outros setoriais 

municipais, a exemplo de Saúde e Segurança. Muitos conflitos relacionados ao 

Atendimento Social podem ser tratados por meio de ações conjuntas entre os setoriais 

dos municípios e também entre os municípios da Aglomeração, já que muitas questões 

têm caráter regional. 

É importante haver projetos integrados para o atendimento à Educação Básica e 

também para o desenvolvimento dos profissionais que concluem o Ensino Técnico ou a 

Educação Superior e que farão parte do mercado de trabalho. 

A Educação tem papel fundamental no desenvolvimento de soluções para os conflitos 

comuns a diferentes setoriais municipais. É necessário que os municípios compartilhem 

informações e experiências por meio dos seus setoriais. 

Diante dos dados analisados, é oportuno que os agentes envolvidos desenvolvam 

gestões no sentido de identificar se a oferta de serviços de educação atende 

adequadamente à demanda regional. 

 

5.4 Segurança Pública 

Os números da violência no país são alarmantes. Conforme já foi apontado no 

documento Panorama da AUJ, publicado na Plataforma do PDUI da AUJ, que faz 

referência ao Atlas da Violência 201731, “em apenas três semanas são assassinadas no 

Brasil mais pessoas do que o total de mortos em todos os ataques terroristas no mundo 

nos cinco primeiros meses de 2017, que envolveram 498 atentados, resultando em 

3.314 vítimas fatais”. 

Entretanto, no estado de São Paulo os números divulgados por diversas fontes dão 

conta de que o crime de homicídio vem sofrendo redução histórica. 

Segundo o Atlas da Violência 2017, considerando os dados tabulados em 2015, o 

estado com a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes continua sendo São 

Paulo com 12,2 homicídios, 2,4 vezes menor que a média nacional, que chegou a 28,9. 

No estado de São Paulo, foram notificadas 5.427 vítimas de homicídios em 2015 contra 

12.320 em 1996, correspondendo a uma queda de 55,95% no período, a maior entre os 

estados da federação. O número de homicídios na UF de residência foi obtido pela 

soma dos óbitos causados por agressão mais intervenção legal. 

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 201732 ratificam a gravidade da 

segurança pública no cenário nacional ao apontar que o número de Mortes Violentas 

Intencionais33 (MVI) aumentou no país de 2015 para 2016, tanto em números absolutos, 

                                                           
31

 Atlas da Violência 2017, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fórum Brasileiro de 
Segurança, Rio de Janeiro, junho de 2017. 
32

 http://www.forumseguranca.org.br, 11º ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2017, 
atualizado em 23/11/2017, xls. 
33

 A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, 
latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora 
(em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos, conforme notas explicativas). Sendo 

http://www.forumseguranca.org.br/
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passando de 58.467 para 61.619, quanto relativos, na medida em que a taxa por 100 

mil habitantes subiu de 28,59 para 29,9, superando, inclusive, a marca observada em 

2014, que foi de 29,5 MVI por 100 mil habitantes, (Tabela 32).  

Contudo, segundo a publicação citada, ao contrário do observado para o País, no 

estado de São Paulo o número de Mortes Violentas Intencionais decresceu de 5.196 

para 4.925, o número de Homicídios baixou de 3.963 para 3.674 e a Taxa de Mortes 

Violentas Intencionais por 100 mil habitantes diminuiu de 11,7 para 11,0. 

Os dados anualizados34 segundo municípios estão disponibilizados em séries históricas 

de 1999 a 2016 e consideram o número absoluto de ocorrências registradas por Boletim 

de Ocorrência e as taxas de delitos35 (Homicídio Doloso, Furto, Roubo e Furto e Roubo 

de Veículos) para municípios com 100.000 habitantes ou mais.  

Se o estado de São Paulo encontra-se numa condição favorável quanto aos indicadores 

de criminalidade com relação à média nacional, a AUJ apresenta um quadro 

relativamente melhor no contexto estadual. Considerando os dados consolidados para o 

estado de São Paulo e para a AUJ, verifica-se que houve uma queda significativa das 

ocorrências registradas de homicídios dolosos de 2001 a 2016. 

 

                                                                                                                                                                             
assim, a categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida de 
determinado território. O número de policiais mortos já está contido no total de homicídios dolosos e é aqui 
apresentado apenas para mensuração do fenômeno. 
34

 Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 
http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Default.aspx  
35

 As taxas de Homicídio Doloso, Furto, Roubo e de Furto e Roubo de Veículos estão disponibilizadas 
apenas para municípios com mais de 100.000 habitantes e tem por objetivo permitir a comparação entre 
locais com diferentes tamanhos de população e neutralizar o fator contingente populacional, permitindo a 
comparação a médio e longo prazos. Para municípios com população inferior a 100.000 habitantes não são 
publicadas as taxas de delitos para não acarretar conclusões equivocadas sobre o aumento ou queda. 

http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Default.aspx
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Tabela 32: Brasil e Unidades da Federação – Mortes Violentas Intencionais 

Grupos 
segundo 
qualidade 
dos dados 

(2)
 

Brasil e Unidades da 
Federação 

Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI Policiais Civis e Militares 
Mortos em Situação de 

Confronto 

Morte 
Decorrente de 
Intervenção 
Policial (em 

serviço e fora 
de serviço) 

Mortes Violentas Intencionais - MVI  
Homicídio 

Doloso 
Latrocínio 

Lesão 
Corporal 

Seguida de 
Morte 

Em serviço 
Fora de 
serviço 

Número Absoluto Número Absoluto 
Número 
Absoluto 

Número 
Absoluto 

Taxa
(3)

 
Variação 

(%) 
2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 

  Brasil 52.675 54.356 2.406 2.703 822 826 81 119 291 318 3.330 4.224 58.870 61.619 28,8 29,9 3,8 

Grupo 1 

Alagoas 1.650 1.700 55 61 7 8 2 2 6 8 96 108 1.808 1.877 54,1 55,9 3,3 

Amazonas 1.306 1.012 73 93 35 35 - 1 7 8 33 37 1.447 1.177 36,7 29,4 -19,9 

Ceará 3.948 3.334 65 88 31 35 - 9 10 17 86 109 4.130 3.566 46,4 39,8 -14,2 

Espírito Santo 1.384 1.180 37 53 16 13 - - 4 4 25 50 1.462 1.296 37,2 32,6 -12,3 

Minas Gerais 
(5)

 4.176 4.201 103 92 60 55 - 2 1 1 108 117 4.339 4.348 20,8 20,7 -0,4 

Pará 3.365 3.650 191 224 23 53 4 6 21 11 193 282 3.772 4.209 46,1 50,9 10,3 

Paraíba 
(5)

 1.446 1.278 48 33 8 11 2 3 3 4 15 22 1.502 1.322 37,8 33,1 -12,6 

Paraná  2.416 2.476 117 111 61 60 6 4 13 21 246 267 2.840 2.914 25,4 25,9 1,9 

Pernambuco 
(5)

 3.750 4.276 116 169 23 34 6 1 21 20 44 75 3.889 4.479 41,6 47,6 14,4 

Piauí 
(5)

 615 643 47 49 11 12 1 2 7 7 18 27 673 704 21,0 21,9 4,3 

Rio de Janeiro 4.200 5.042 133 239 32 56 25 40 73 92 645 925 5.010 6.262 30,3 37,6 24,3 

Rio Grande do Norte 1.390 1.745 58 48 135 118 - 1 9 10 76 65 1.659 1.976 48,2 56,9 18,0 

Santa Catarina 827 894 71 62 15 20 - 1 1 2 63 62 976 1.038 14,3 15,0 4,9 

Grupo 2 

Acre 
(5)

 221 234 10 8 3 1 ... 2 3 ... 10 22 234 243 29,1 29,8 2,2 

Goiás 2.731 2.491 156 186 26 48 - 4 3 10 141 209 3.054 2.934 46,2 43,8 -5,2 

Maranhão 2.007 2.071 117 113 67 31 2 3 6 2 89 127 2.280 2.342 33,0 33,7 2,0 

Mato Grosso
 (5)

 1.135 1.086 59 64 32 22 1 1 3 3 8 15 1.226 1.172 37,5 35,5 -5,6 

Mato Grosso do 
Sul

(5)(6)
 

558 560 36 41 6 7 - - 5 3 40 26 600 608 22,6 22,7 0,2 

Rio Grande do Sul 
(5)

 2.992 3.260 202 233 37 25 4 4 10 8 111 168 3.231 3.518 28,7 31,2 8,5 

São Paulo  3.963 3.674 356 361 45 34 16 24 50 56 832 856 5.196 4.925 11,7 11,0 -6,0 

Sergipe  1.196 1.306 47 49 - - 2 - 5 7 43 94 1.286 1.449 57,3 64,0 11,5 
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Grupos 
segundo 
qualidade 
dos dados 

(2)
 

Brasil e Unidades da 
Federação 

Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI Policiais Civis e Militares 
Mortos em Situação de 

Confronto 

Morte 
Decorrente de 
Intervenção 
Policial (em 

serviço e fora 
de serviço) 

Mortes Violentas Intencionais - MVI  
Homicídio 

Doloso 
Latrocínio 

Lesão 
Corporal 

Seguida de 
Morte 

Em serviço 
Fora de 
serviço 

Número Absoluto Número Absoluto 
Número 
Absoluto 

Número 
Absoluto 

Taxa
(3)

 
Variação 

(%) 
2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 2015

(4)
 2016 

Grupo 3 

Amapá 205 297 23 19 2 13 - - - 1 20 59 250 388 32,6 49,6 52,1 

Distrito Federal 631 605 46 42 7 5 5 6 11 5 10 7 694 659 23,8 22,1 -7,0 

Rondônia 
(5)

 523 545 15 35 4 6 1 - - 3 9 18 542 586 30,7 32,8 7,0 

Roraima 83 87 9 5 5 5 ... ... 1 4 5 5 102 102 20,2 19,8 -1,7 

Tocantins 369 381 9 14 7 5 - - 2 - 10 15 395 415 26,1 27,1 3,8 

Grupo 4 Bahia 5.588 6.328 207 211 124 114 4 3 16 11 354 457 6.273 7.110 41,3 46,5 12,8 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Instituto de Geografia e Estatística (IBGE); Ouvidoria de Polícia da 

Bahia; Polícia Civil do Distrito Federal; Polícia Militar do Sergipe. 

(...) Informação não disponível; (-) Fenômeno Inexistente. 

(1) A categoria Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de 

intervenções policiais em serviço e fora (em alguns casos, contabilizadas dentro dos homicídios dolosos, conforme notas explicativas). Sendo assim, a categoria MVI representa o 

total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida de determinado território. O número de policiais mortos já está contido no total de homicídios dolosos e é aqui 

apresentado apenas para mensuração do fenômeno. 

(2) Grupos segundo qualidade estimada dos registros estatísticos oficiais de Mortes Violentas Intencionais. Grupo 1: maior qualidade das informações; Grupo 2: qualidade 

intermediária das informações; Grupo 3: menor qualidade das informações; Grupo 4: não há como atestar a qualidade dos dados, pois a UF optou por não responder o questionário 

de avaliação. Mais detalhes, vide apêndice metodológico. 

(3) Taxa por 100 mil habitantes. 

(4) Atualização das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 10, 2016. 

(5) A categoria homicídio doloso inclui as mortes decorrentes de intervenções policiais. 

(6) Mato Grosso do Sul contabiliza apenas o número de ocorrências nas categorias homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. 

Elaboração: Emplasa, 2017. 
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Tabela 33: Aglomeração Urbana de Jundiaí e Estado de São Paulo - Ocorrências Registradas por Ano e População - 2001 a 2016, Números 

Absolutos(1)(2)  

Unidade 
Regional 

População/
Tipo 

Ocorrência
s 

Série Histórica 2001-2016 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aglomeração 
Urbana de 

Jundiaí 

População 591.148 602.999 614.804 626.458 638.153 649.795 661.370 673.212 685.175 697.604 708.110 718.804 729.696 740.786 752.083 760.829 

Homicidio 
Doloso 

136 127 120 117 64 81 68 57 57 58 53 60 71 72 53 48 

Furto 5.782 6.127 7.664 8.194 7.944 8.206 8.588 7.520 7.338 7.102 7.715 8.432 8.397 7.950 7.564 8.077 

Roubo 1.850 2.151 2.795 2.794 2.549 2.277 2.360 2.514 3.275 2.892 2.687 2.775 3.013 3.588 3.952 3.828 

Furto e 
Roubo de 
Veículos 

2.759 2.382 2.560 2.896 2.769 2.498 2.843 3.148 3.777 2.665 3.089 2.589 3.269 3.408 2.970 2.463 

Estado de São 
Paulo 

População 37.457.393 37.906.414 38.340.975 38.770.813 39.201.179 39.620.277 40.021.813 40.419.786 40.815.076 41.223.683 41.579.695 41.939.997 42.304.694 42.673.386 43.046.555 43.359.005 

Homicidio 
Doloso 

12.475 11.847 10.954 8.753 7.076 6.057 4.877 4.432 4.564 4.325 4.193 4.836 4.443 4.293 3.758 3.521 

Furto 439.630 462.543 539.220 561.271 564.960 552.304 524.017 489.434 529.187 506.653 541.139 545.373 542.888 516.551 495.334 514.892 

Roubo 219.601 223.478 248.406 220.261 221.817 213.476 217.203 217.966 257.022 232.897 235.523 237.915 257.068 311.214 307.392 323.274 

Furto e 
Roubo de 
Veículos 

214.948 191.346 186.155 193.380 197.546 183.799 163.537 159.124 177.197 169.402 184.311 195.701 215.510 221.532 189.349 188.881 

(1) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito. 

(2) Incluído Roubo Carga, Banco. 

Nota - Até junho de 2001: delitos por local de registro. A partir de julho de 2001: delitos por local de ocorrência. 

Fonte: SSP-SP, Dados da Res SSP 160/01, Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar e Superintendência da Polícia Técnico-Científica; Fundação Seade, Projeções Populacionais. 

Elaboração: Emplasa/GIP/CDI, 2017. 
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O Gráfico 11 a seguir destaca a evolução da taxa de homicídio entre os anos de 2004 e 

2016, o tipo de delito mais crítico na perspectiva do ponto de vista da integridade 

humana para o Brasil, estado de São Paulo e para a AUJ.  

Tomando os dois últimos anos da série, constata-se que a taxa de homicídios dolosos 

por cem mil habitantes registrados para os anos de 2015 e 2016 diminuiu, 

respectivamente, de 8,7 para 8,1 no estado de São Paulo e de 7,0 para 6,3 na AUJ. 

 

Gráfico 11: Brasil(1), Estado de São Paulo(2) e Aglomeração Urbana de Jundiaí(2)  

Taxa de Homicídios Dolosos por 100 Mil Habitantes, 2004 a 2016 

 
Fonte: 

(1)
Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017; 

(2)
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP): Dados Estatísticos.  

Elaboração: Emplasa, 2017. 

 

Além dos dados estatísticos mencionados, o perfil geral da segurança pública no 

município sede da Aglomeração pode ser inferido com base na Tabela 34 – Os 30 

Municípios Mais Pacíficos em 2015, com População Superior a 100 mil Habitantes, 

segundo a Soma das Taxas de Homicídio e de MVCI (Mortes Violentas por Causas 

Intencionais), apresentada no Atlas da Violência 2017.  

Como se pode observar, a Região Sudeste predomina neste ranking com 27 

municípios, sendo 19 localizados no estado de São Paulo, e Jundiaí ocupando a 8a 

posição. 
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Tabela 34: Os 30 Municípios Mais Pacíficos em 2015, com População Superior a 

100 mil Habitantes, segundo a soma das Taxas de Homicídio e de MVCI 

# UF Município População* 
Número de 
Homicídio 

Número 
de MVCI 

Taxa de 
Homicídio 

Taxa de 
MVCI 

Taxa de 
Homicídio 

+MVCI 

1 SC Jaraguá do Sul 163.735 5 1 3,1 0,6 3,7 

2 SC Brusque 122.775 5 0 4,1 0,0 4,1 

3 SP Americana 229.322 9 2 3,9 0,9 4,8 

4 SP Jaú 143.283 7 2 4,9 1,4 6,3 

5 MG Araxá 102.238 6 1 5,9 1,0 6,8 

6 SP Botucatu 139.483 6 4 4,3 2,9 7,2 

7 SP Bragança Paulista 160.665 11 1 6,8 0,6 7,5 

8 SP Jundiai 401.896 28 3 7,0 0,7 7,7 

9 MG Conselheiro Lafaiete 125.421 8 2 6,4 1,6 8,0 

10 RJ Teresópolis 173.060 11 3 6,4 1,7 8,1 

11 SP Presidente Prudente 222.192 18 0 8,1 0,0 8,1 

12 SP Mogi Guaçu 147.233 11 1 7,5 0,7 8,2 

13 MG Barbacena 134.924 9 2 6,7 1,5 8,2 

14 SP Manlia 232.006 15 4 6,5 1,7 8,2 

15 SP Valinhos 120.258 4 6 3,3 5,0 8,3 

16 SP Araraquara 226. S08 17 2 7,5 0,9 8,4 

17 RS Bagé 121.749 11 0 9,0 0,0 9,0 

18 SP Limeira 296.440 24 3 8,1 1,0 9,1 

19 SP Bauru 366.992 32 2 8,7 0,5 9,3 

20 SP Itatiba 113.284 10 1 8,8 0,9 9,7 

21 SC Blumenau 338.876 33 0 9,7 0,0 9,7 

22 PA Carne tá 130.868 13 0 9,9 0,0 9,9 

23 MG Lavras 100.243 9 1 9,0 1,0 10,0 

24 SP Araras 128.895 11 2 8,5 1,6 10,1 

2S SP Votorantim 117.791 7 5 5,9 4,2 10,2 

26 SP Salto 114.171 10 2 8,8 1,8 10,5 

27 SP Catanduva 119.480 13 0 10,9 0,0 10,9 

28 SP Santana de Parnaiba 126.574 8 6 6,3 4,7 11,1 

29 SP Tatuí 116.682 11 2 9,4 1,7 11,1 

30 PR Maringá 397.437 43 2 10,8 0,5 11,3 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O número de homicídios no 

município de residência foi obtido pela soma das seguintes CIDs 10: X8S-Y09 e Y3S-Y36. Ou seja: óbitos 

causados por agressão mais intervenção legal, taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Elaboração 

Diest/lpea. 

* População de 2015, de acordo com o apresentado no Atlas da Violência 2017. 

 

A mesma fonte publicou uma listagem contendo os 304 municípios brasileiros com mais 

de 100 mil habitantes em 2015, segundo a soma das Taxas de Homicídio e de MVCI. 

Os municípios de Jundiaí (401.896 hab.) e de Várzea Paulista (116.601 hab.), 

pertencentes à Aglomeração Urbana de Jundiaí aparecem na 8a e 40a posições, 

respectivamente. A população dos demais municípios da AUJ não ultrapassava a 

100.000 habitantes, no ano de referência. 

Assim sendo, embora fundamentadas em abordagens com alguma variação de critérios 

para obtenção dos números finais de vítimas por homicídio, as fontes pesquisadas ─ 

Atlas da Violência 2017 do IPEA, Anuário Brasileiro de Violência 2017 e a série anual 

de Dados Estatísticos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ─ apontam 
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melhores condições para o estado de São Paulo frente ao país e para a Aglomeração 

Urbana de Jundiaí, em relação aos cenários nacional e estadual. 

A somatória de vítimas em homicídio doloso por município, extraída nas tabelas 

“Ocorrências Policiais Registradas por Mês” (Dados Estatísticos da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo) para os anos de 2015, 2016 e 2017, 

associada às respectivas populações anuais da AUJ, resultam em taxas que não 

apenas estão em conformidade com o índice preconizado pela OMS36, mas são 

decrescentes no triênio estudado.  

Nos anos de 2015 e 2016, as taxas de homicídios dolosos totalizadas para a AUJ 

foram, respectivamente, de 6,35 e 6,02 por 100 mil habitantes. Para o ano de 2017, foi 

considerando o acumulado de janeiro a novembro, pois os dados de dezembro não 

haviam sido computados até a conclusão do presente documento, resultando em 5,19 

registros de homicídios por 100.000 habitantes.  

Por fim, vale registrar que os destaques da 2ª Reunião do Gabinete Metropolitano de 

Gestão Estratégica de Segurança Pública (Gamesp), realizada concomitantemente com 

a 25ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de 

Jundiaí, em 13/09/2017, na Prefeitura Municipal de Jundiaí, fazem referência a 

questões diretamente relacionadas à formulação de estratégias e mecanismos que 

conduzem à necessidade e oportunidade de se pensar no desenvolvimento do 

planejamento integrado na área da Segurança Pública na AUJ, notadamente em: 

- Verificar a viabilidade de recuperar e conjugar os esforços realizados no projeto do 

Sistema de Videomonitoramento, tema que vem sendo debatido e desenvolvido há 

alguns anos na AUJ, estudando a possibilidade de articulação ao Sistema Detecta, 

sistema inteligente de monitoramento criminal em implantação pela Polícia Militar no 

estado de São Paulo, observando as peculiaridades técnicas, da infraestrutura e dos 

recursos necessários. 

- Realizar uma reflexão e discussões para viabilizar a implantação de estratégias e 

medidas para combater adequadamente o delito de roubo de cargas no estado e, 

particularmente, na AUJ, tendo em vista a expressiva presença da atividade industrial e 

de serviços associados, além da importante malha viária que serve a região. 

- Equacionar a demanda recorrente de abertura de Delegacias da Mulher, considerando 

o desafio de operacionalizar os custos envolvidos para instalá-las, assim como efetivar 

a contratação de polícias, tendo em pauta o grande número de aposentadorias em 

andamento na Polícia Civil e o turn-over envolvido. 

Vale ressaltar, ainda, que o quadro geral dos índices de criminalidade da AUJ 

apresentado na 2ª Reunião do Gamesp de Jundiaí reiterou a manutenção da condição 

favorável à AUJ, em relação ao conjunto do estado. Na ocasião, destacou-se que o 

índice de roubos de carga na região é menor que a média estadual, tal qual ocorre na 

Região de Campinas, e o índice de homicídios por cem mil habitantes é de 6,89 com 

7,34 vítimas, enquanto o índice estadual é de 7,89 homicídios e 8,35 vítimas bem 

abaixo da taxa nacional, acima de 30 homicídios.  

O atendimento à população no que diz respeito à Segurança Pública é realizado a partir 

da infraestrutura básica inerente à própria atribuição e estrutura dos agentes de 

                                                           
36

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera tolerável até dez homicídios por 100.000 habitantes, 

computando o número total de vítimas e não o número de ocorrências registradas. 
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segurança envolvidos, no entanto, sob a perspectiva de uma abordagem integrada, 

pode estar associado a instrumentos de gestão e ações compartilhadas com outros 

setores, tais como, educação, saúde e assistência social.  

A Segurança Pública deve estar pautada sobre a necessidade de integração estratégica 

e operacional entre os agentes de segurança nos níveis estadual e municipal. Nesse 

sentido, tanto a deliberação do Conselho de Desenvolvimento da AUJ como as 

intervenções dos representantes da área de segurança durante a Oficina Regional, 

pautaram a necessidade dessa articulação entre os agentes de segurança para o 

melhor atendimento da população, evidenciando que o principal aspecto do diagnóstico 

no campo da Segurança Pública refere-se à construção do planejamento regional e 

intersetorial integrados.  

Concomitantemente à identificação dos problemas regionais, se coloca como 

imprescindível a articulação entre os responsáveis pela Segurança Pública, visando 

materializar tanto as ações e diretrizes de alcance regional, como medidas de caráter 

intersetorial, que envolvem os órgãos correlatos e as esferas do poder público, visando 

ao exercício da governança metropolitana.  

 

5.5 Saúde 

Dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Saúde, o Departamento Regional de 

Saúde de Campinas (DRS 07) (Mapa 21) está subdividido em quatro Regiões de 

Saúde: Bragança Paulista, Jundiaí, Metropolitana de Campinas e Circuito das Águas, e 

a Aglomeração Urbana de Jundiaí corresponde à Região de Saúde de Jundiaí (RS) com 

uma população de 698.724 habitantes (IBGE 2010). 

O Mapa 22 ─ IPRS e Equipamentos Sociais ─ mostra a acessibilidade aos 

equipamentos de saúde na AUJ e aponta a sua concentração nos municípios de maior 

riqueza e melhores condições sociais (IPRS 1), o que implica nos resultados obtidos 

direta ou indiretamente nos scores do IPRS. O Município de Jundiaí se destaca pelo 

número de hospitais e equipamentos diversos. 
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                         Mapa 21: Equipamentos e Regiões de Saúde 
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 Mapa 22: Índice de Responsabilidade Social −IPRS e Equipamentos Sociais 
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5.5.1 Indicadores de Saúde que medem a eficiência do atendimento médico e 

outros ligados às condições socioeconômicas 

A Tabela 35 apresenta a realidade dos municípios da AUJ, que acompanha a evolução 

do ritmo de envelhecimento da população do estado de São Paulo, permitindo formular 

a gestão de políticas públicas nas áreas da Saúde e Previdência Social.  

A maior parte dos municípios da Aglomeração possui índices de envelhecimento de 

60%, abaixo da média do estado de São Paulo (70%), para o ano de 2016. Apenas o 

município de Jundiaí apresenta índice (85,3%) acima da média estadual, vide Gráfico 

12. Os municípios de Louveira, Itupeva e Cabreúva apresentam os índices mais baixos 

da região. A porcentagem de idosos (2016), na AUJ e no estado de São Paulo, é de 

13%. 

Considerando o aumento gradativo do percentual de idosos nessa região, podemos 

inferir que as doenças crônicas terão um aumento significativo, portanto, as internações 

de média e alta complexidade vão exigir um número maior de clínicas por 

especialidades e maior oferta de leitos hospitalares com atendimento de média e alta 

complexidade. 

 

Tabela 35: Estatísticas Vitais l 

Município 

Taxa de 
Mortalidade Por 
Causas Externas 

(Por cem mil 
habitantes) 

Porcentagem de 
Idosos (%) 

Índice de 
Envelhecimento (%) 

Taxa de 
Analfabetismo 

(%) 

Taxa de urbanização 
(%) 

2007 2015 2007 2016 2007 2016 2010 2007 2016 

Cabreúva 61,6 43,9 7,5 9,6 27,3 42,7 6,2 82,1 87,9 

Campo Limpo Paulista 62,0 66,1 8,5 11,8 34,1 57,0 4,2 99,0 100,0 

Itupeva 54,2 46,0 7,5 9,5 29,4 43,9 4,7 81,0 91,4 

Jarinu 96,6 77,9 10,0 12,4 39,9 59,8 7,1 73,5 83,1 

Jundiaí 59,6 44,0 12,5 15,3 61,4 85,3 3,1 94,6 96,6 

Louveira 70,2 55,4 7,6 8,8 32,3 42,0 4,3 93,7 97,2 

Várzea Paulista 44,9 35,9 7,0 10,4 27,6 48,9 5,0 100,0 100,0 

AU Jundiaí NA 47,07 NA 13 NA 66 NA NA 96 

Estado de São Paulo 64,48 56,86 10,7 13 47 70 4 95 96 

Fonte: SESSP/Seade. 
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Índice de Envelhecimento37  

Gráfico 12: Índice de Envelhecimento  

 
Fonte: Seade. 

 

Natalidade 

Os municípios com as maiores Taxas Brutas de Natalidade, acima do estado de São 

Paulo (15%), para o ano de 2016, são Cabreúva (17,8%), Itupeva (17,2%) e Louveira 

(17,4%), indicando baixas condições socioeconômicas e culturais da população.  

 

Tabela 36: Estatísticas Vitais ll 

Município 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

Taxa de Mortalidade 
Neonatal - Por mil 

nascidos vivos 

Taxa de Mortalidade 
Infantil - Por mil 
nascidos vivos 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 

Cabreúva 17,0 17,8 7,6 12,3 15,1 14,8 

Campo Limpo Paulista 15,5 15,7 7,3 6,5 8,2 11,3 

Itupeva 16,1 17,2 1,6 5,6 4,8 7,8 

Jarinu 16,3 17,4 14,1 6,4 14,1 8,6 

Jundiaí 14,1 14,8 5,6 5,9 11,2 9,7 

Louveira 17,9 17,5 11,9 6,6 15,3 6,6 

Várzea Paulista 15,6 15,9 10,6 6,6 15,0 8,3 

AU Jundiaí NA 16 NA 6,53 NA 9,6 

Estado de São Paulo 14,88 15 9 7,47 13,07 10,66 

Fonte: SESSP/Seade. 

                                                           
37

 O Índice de Envelhecimento procura expressar o número de idosos (acima de 60 anos) em relação à 
população, em grupo de 100 residentes, com menos de 15 anos. Fonte: SESSP/Seade. 
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O Gráfico 13 a seguir indica que no período de 2007 a 2015 a taxa de natalidade para 

quase todos os municípios aumentou, com exceção do município de Louveira, que 

obteve pequena queda, passando de 17,9%, em 2007, para 17,5% em 2015.  

 

Gráfico 13: Taxa Bruta de Natalidade  

 
Fonte: SESSP/Seade. 

 

Considerando que a taxa bruta de natalidade expressa a frequência anual de nascidos 

vivos, talvez os números considerados indiquem a necessidade de se intensificar 

programas de planejamento familiar e de ações do Programa Familiar (PF) já 

implantado pelo SUS. Nesse caso, também deveriam ocorrer políticas públicas 

intersetoriais, com ações voltadas para o acesso das famílias em situação precária à 

educação, e aumento na oferta de empregos, entre outras. 

 

Mortalidade Neonatal 

Em relação à Mortalidade Neonatal, o município de Cabreúva, no ano de 2015, 

apresenta alta taxa de mortalidade (12,3%), bem acima do estado de São Paulo 

(7,47%). O restante dos municípios da AUJ apresenta índices abaixo do estado de São 

Paulo. 

O Gráfico 14 indica que entre 2007 e 2015 alguns municípios da AUJ, apesar de 

continuarem apresentando taxas inferiores àquelas encontradas para o estado de São 

Paulo, aumentaram consideravelmente os índices de mortalidade neonatal. Itupeva 

passou de 1,6% em 2007 para 5,6% em 2015 e Jundiaí de 5,6% para 5,9% no período 

analisado. 

Considerando que a mortalidade neonatal é uma causa de morte evitável, 

correspondendo aos óbitos nos primeiros 28 dias de vida, refletindo de maneira geral as 

condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como as características da 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, podemos inferir que o atendimento 

médico de prevenção às gestantes, por meio das Unidades Básicas de Saúde e do 
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Programa de Saúde Familiar, não está sendo eficiente, principalmente em Cabreúva, 

que apresentou as maiores taxas de mortalidade. 

 

Gráfico 14: Taxa de Mortalidade Neonatal  

 
Fonte: SESSP/Seade. 

 

Mortalidade Infantil 

A Taxa de Mortalidade infantil – TMI (óbitos de menores de um ano por 1.000 nascidos 

vivos) é considerada, tradicionalmente, como um dos mais sensíveis indicadores de 

saúde. Também mede o risco do nascido vivo de morrer antes de completar um ano de 

vida, fato que está ligado às condições de habitação, saneamento, nutrição, educação e 

também de assistência à saúde. 

Os municípios que apresentam as piores taxas de Mortalidade Infantil na AUJ são 

Cabreúva (14,8%) e Campo Limpo Paulista (11,3%) com índices acima das 

encontradas para o estado (10,66%) em 2015. Os municípios de Campo Limpo Paulista 

e Itupeva aumentaram os índices de mortalidade infantil de 2007 a 2015.  

 

  

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Cabreúva Campo 
Limpo 

Paulista 

Itupeva Jarinu Jundiaí Louveira Várzea 
Paulista 

Taxa de Mortalidade Neonatal - Por mil nascidos 
vivos (%) 

2007 2015 



 

 122 

 

Gráfico 15: Taxa de Mortalidade Infantil  

 
Fonte: SESSP/Seade. 

 

O setor Saúde envolve políticas públicas intersetoriais para melhoria das condições de 

vida e devem envolver, também, maiores recursos destinados aos municípios, 

abrangendo a educação e as condições de habitabilidade (saneamento, esgotamento 

sanitário, coleta de lixo e etc.).  

De acordo com as informações sobre os indicadores de saúde, os municípios 

apresentam precariedades em termos do atendimento médico de forma diferenciada e 

que devem ser levadas em conta na formulação de programas e ações no setor. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% dos problemas de saúde de 

uma população deveriam ser resolvidos na Atenção Básica de Saúde (ABS). Ou seja, a 

Atenção Básica de Saúde é de grande relevância para o desenho de políticas públicas, 

pois é a garantia de impacto na qualidade de vida da população e da gestão 

orçamentária racional e eficiente.  

Na Oficina Regional realizada em Jundiaí, foi ressaltada a falta de material para 

atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na Região de Saúde de 

Jundiaí, prejudicando o atendimento básico da população e tornando-o insuficiente. 

Como consequência, verificou-se a ocorrência de encaminhamentos desnecessários de 

muitos pacientes para atendimento de especialidades ou de alta complexidade, 

sobrecarregando esses serviços. 

Para a formulação de políticas públicas de Saúde para Jundiaí deve-se atentar para sua 

vocação de polo regional, na garantia do acesso aos serviços de saúde, sobretudo pela 

ampliação da oferta e do acesso aos serviços de alta complexidade para os municípios 

da Aglomeração Urbana. No entanto, essa diretriz deve estar apoiada no fortalecimento 

da capacidade de atendimento das Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios 

que compõem a AUJ. 
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5.5.2 Papel do Setor de Saneamento Ambiental e da Vigilância Sanitária na 

Prevenção  

Doenças relacionadas com saneamento ambiental 

Especialistas em Saúde Pública acreditam que algumas das doenças transmitidas por 

vetores insetos e mamíferos são fruto da degradação ambiental (desmatamento e 

queimadas, por exemplo), das mudanças no uso e ocupação do solo, bem como da 

exploração dos recursos biológicos, da poluição e da atividade extrativista exploratória 

como a mineração. 

Já as epidemias de doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA), como cólera, 

febre tifoide e paratifóide, shiguelose, amebíase, diarreia e gastroenterite, de origem 

infecciosa presumível e de outras doenças infecciosas intestinais decorrem de falhas na 

cadeia de produção de alimentos ou nos sistemas de abastecimento de água e 

saneamento, ou por outros fatores ambientais.  

No caso específico da AUJ, essas doenças são pouco significativas quando 

comparados os dados dos anos de 2008 e 2016, segundo pesquisa realizada pelo 

Datasus. 

As doenças infecciosas na Aglomeração em 2016 totalizaram 12 casos, sendo oito 

notificações no município de Jundiaí. A ocorrência de poucos casos pode ser explicada 

pelas medidas de saneamento básico adequadas na região e pela atuação do Sistema 

de Vigilância Epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (SVE 

DTHA), implantado no estado de São Paulo para prevenir, identificar e controlar surtos 

e epidemias de DTHA, por meio da regionalização dos órgãos de monitoramento. 

No estado de São Paulo, com importantes diferenças de distribuição regional, 

encontram-se sob vigilância os seguintes agravos: acidentes por animais peçonhentos, 

dengue, doença de chagas aguda, febre amarela, febre maculosa, hantavirose, 

leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral americana, leptospirose, malária, 

tétano acidental e neonatal. Alem destes, outros agravos emergentes, como a febre do 

Nilo e a encefalite de Saint Louis. 

Na AUJ, as doenças transmitidas por esses vetores, e que ainda são motivo de 

preocupação para a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), são: 

acidentes por animais peçonhentos, dengue, leptospirose, leishmaniose tegumentar 

americana, febre maculosa e esquistossomose.  

Embora algumas delas não apresentem número elevado de casos, é necessária a 

erradicação dos transmissores, para que não haja proliferação das doenças. Além dos 

mosquitos transmissores da dengue e outros, são passiveis de transmissão aquelas 

doenças que mantêm o ciclo, envolvendo animais sinantrópicos na sua cadeia de 

transmissão. 

As notificações mais significativas relacionadas à transmissão por vetores (insetos e 

mamíferos) na AUJ são os acidentes por animais peçonhentos e a dengue.  

Todos os municípios apresentam casos por acidentes peçonhentos. Os municípios de 

Jundiaí (80 casos) e de Jarinu (83 casos), no ano de 2015, são os que se destacam 

com número significativo de casos. NA AUJ, as notificações totalizam 220 casos no ano 

de 2015.  
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Tabela 37: Doenças Epidêmicas e Endêmicas e outros Fatores de Risco à Saúde ─ Notificações 

Município 

Acidentes por 
Animais 

Peçonhentos 
Coqueluche Dengue Esquistossomose 

Febre 
Maculosa 

Hepatites 
Virais 

Intoxicação 
Exógena 

Leishmaniose 
Tegumentar 
Americana 

Leptospirose Meningite 

2007 2015 2007 2015 2007 2012 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 

Cabreúva 5 5 0 0 19 6 2 2 0 0 7 0 0 1 0 3 0 0 6 5 

Campo Limpo 
Paulista 

9 29 0 0 27 7 1 1 0 0 13 1 0 6 0 0 0 0 19 3 

Itupeva 2 6 0 0 9 5 5 1 0 0 10 3 0 1 1 1 0 0 5 0 

Jarinu 152 83 0 0 5 2 0 4 0 0 2 1 42 9 0 0 0 0 0 3 

Jundiaí 137 80 0 1 105 52 12 1 1 2 146 11 8 79 2 0 2 0 113 25 

Louveira 7 8 0 0 5 15 4 0 1 0 7 2 17 6 0 0 0 2 7 4 

Várzea Paulista 22 9 0 0 438 40 3 2 0 0 12 4 0 9 0 1 0 1 18 5 

Total 334 220 0 1 608 127 27 11 2 2 197 22 67 111 3 5 2 3 168 45 

Fonte: Ministério da Saúde  (Datasus 2007-2015). 

Elaboração Emplasa, 2017. 
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Os surtos de dengue foram registrados em todos os municípios, sendo mais 

significativos em Jundiaí (52 casos) e Várzea Paulista (40 casos). É importante ressaltar 

a diminuição dos casos de 2007 a 2012, quando foram notificadas 127 ocorrências. 

Outras doenças epidêmicas e endêmicas, como leptospirose, leishmaniose tegumentar 

americana, febre maculosa, esquistossomose, segundo os dados da Tabela 37, têm 

ocorrência pouco significativa.  

Foram detectados dois casos de leptospirose em Louveira e um em Várzea Paulista no 

ano de 2015. 

Verifica-se que a incidência de leishmaniose também cresceu com o avanço do 

desmatamento e queimadas. Na AUJ, foram notificados três casos no município de 

Cabreúva, um em Itupeva e uma notificação em Várzea Paulista no ano de 2015, 

segundo informações do Datasus.  

Na AUJ, foram notificados apenas dois casos no município de Jundiaí de febre 

maculosa, no ano de 2015. 

Na Aglomeração em 2015 todos os municípios apresentaram notificação por 

esquistossomose, exceto Louveira, totalizando 11 casos. Educação sanitária, 

saneamento básico, controle de caramujos e informação sobre o modo de transmissão 

da doença são medidas fundamentais para preveni-la. 

 

Essas informações trazem à tona o papel da Vigilância Sanitária e dos setoriais 

envolvidos com a saúde da população. Da Vigilância Sanitária depende a identificação 

de situações propícias aos criadouros de mosquitos, como, por exemplo, fiscalizar e 

denunciar as áreas de dejetos (lixo orgânico) acumulados em locais impróprios, águas 

paradas. Além dessas funções, cabe à Vigilância e às instituições responsáveis pelos 

agravos à saúde, pensar em estratégias de prevenção de riscos associadas ao 

saneamento ambiental (enchentes, desmatamentos, queimadas, uso de produtos 

químicos na indústria, na agricultura e no comércio) para o controle da disseminação de 

vetores de contaminação.  

Para o controle de outras doenças endêmicas e epidêmicas notificadas (hepatites virais, 

intoxicação exógena, meningite e coqueluche) são necessárias ações da vigilância 

epidemiológica e garantia de acesso à população ao atendimento básico e de média 

complexidade. 

Vale lembrar que na 25ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração 

Urbana de Jundiaí foi aprovada a criação da Câmara Especial de Saúde, que tem como 

objetivo criar um grupo técnico para discutir estratégias na área e buscar recursos em 

conjunto para a implementação de medidas que possam melhorar a qualidade do 

serviço prestado. 
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Maria Cláudia Barreto Lima 

Pedro Sales de Melo Suarez 

Roger Quadros 

Coordenadoria de Redes Metropolitanas 

Wagmar Marques 

Andreina Nigriello 

Maurício Yamada 

Murilo Fabris 
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Gerência de Instrumentos de Planejamento 

Maria Lígia Soares de Oliveira Wertheimer 

 

Fernanda de Cássia Araújo Costa 

Lucia Tereza Faria 

Mariana Yamamoto Martins 

Telma Amado 

Coordenadoria de Dados e Informações Técnicas 

Eugênio Senese Neto 

André Vitor Cavani 

Henrique Soares Pereira 

Maria Cristina Raduan 

Bianca Nogueira de Sousa 

Julia Gabriela Farias Bastos 

Henrique Rodarte Monteiro da Silva 

Renato Amaral Barbosa 

Robson dos Santos Pimenta Martins 



 

  

 

 


