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INTRODUÇÃO

Os estudos para o diagnóstico da Região Metropolitana de Jun-
diaí (RMJ), que subsidiaram a elaboração do Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integrado (PDUI), foram realizados a partir de 
uma ampla leitura do ordenamento do território e das áreas te-
máticas observadas no panorama regional: estruturação urbana, 
processo de urbanização e rede de centralidades; vulnerabilida-
de socioterritorial, política habitacional e equipamentos públicos; 
mobilidade, transporte e logística; dinâmica econômica; dinâmica 
ambiental; infraestrutura urbana; e gestão pública e governança 
regional. As várias leituras foram em seguida inter-relacionadas, 
com o objetivo de relevar os principais desafios e potencialidades 
da Unidade Regional (UR) e apontar processos e problemáticas 
que seriam endereçados no macrozoneamento metropolitano, 
suas diretrizes e estratégias de ação.

Importante salientar que a metodologia adotada no diagnóstico 
reconhece a forte dimensão urbanística das questões regionais 
abordadas pelo PDUI. Nesse sentido, os diversos temas e elemen-
tos de análise foram sistematicamente transpostos ao território 

e confrontados com as dinâmicas e processos de urbanização da 
Unidade Regional, de forma a observar seus desdobramentos, 
sempre que possível, a partir de uma dimensão físico-territorial. 

As análises foram organizadas em cinco Áreas Transversais, que 
buscaram a integração entre as temáticas setoriais. Elas reú-
nem temas considerados centrais no processo de urbanização 
e desenvolvimento metropolitano, além de articular as etapas 
de análise e proposição do PDUI. Cada Área Transversal agrega 
um conjunto de leituras derivadas de questões orientadoras, cuja 
problematização ocorreu a partir da confecção de mapas-síntese, 
responsáveis por expressar territorialmente as leituras e auxiliar 
na interpretação dos resultados.

A seguir, são apresentados a síntese de cada Área Transversal e o 
conjunto de mapas que a acompanha, sublinhando as principais 
questões que emergiram no percurso de análise da Unidade Re-
gional – leituras que se somaram aos diálogos e contribuições do 
processo participativo, em uma construção coletiva do PDUI.
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1.1. Sustentabilidade e processo de urbanização

Esta Área Transversal buscou apontar as principais potencialidades 
da estruturação urbana da Unidade Regional, com destaque para 
seu processo de urbanização e interação com os ativos ambientais. 

Para tanto, foram conduzidas quatro frentes de análise: a primei-
ra dedicou-se à inserção regional e à estruturação metropolitana, 
responsável por demonstrar como a Unidade Regional se articu-
la na rede urbana paulista e como suas cidades estão inseridas 
na hierarquia dos centros urbanos; a segunda abordou o tema da 
expansão e a dispersão da área urbanizada para compreender os 
padrões de crescimento da mancha urbana; a terceira tratou das 
fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e conectividade 
ambiental, buscando mapear perímetros de proteção e conserva-
ção, a presença de áreas de risco e reconhecer possíveis conflitos 
com o processo de urbanização; por fim, com base no extenso le-
vantamento do regramento urbanístico municipal, foi apresentada 
uma leitura sobre a efetividade dessa regulação no ordenamento 
territorial, sobretudo em relação aos desafios em escala regional e 
a utilização coordenada de instrumentos da política urbana.

A RMJ ocupa a porção central da Macrometrópole Paulista e inte-
gra um eixo de urbanização quase contínuo entre as duas principais 
regiões metropolitanas do Estado: a de São Paulo e a de Campi-
nas. Além da localização estratégica do ponto de vista geoeconô-
mico, conta com um complexo entroncamento rodoferroviário, com 
destaque para o sistema Anhanguera-Bandeirantes, favorecendo a 
acessibilidade aos maiores aeroportos do Estado: Viracopos, Con-
gonhas e Guarulhos, além do Porto de Santos. Trata-se de uma re-

gião intensamente industrializada, com ampla acessibilidade para 
as regiões vizinhas. Destaca-se no cenário estadual pela sua im-
portância na logística de distribuição e pelo potencial industrial.

A região apresentou expansão significativa da área urbanizada nos 
últimos anos. Entre 2013 e 2020, observa-se crescimento em todos 
os municípios, orientado, principalmente, pelo sistema rodoviário. 
Os principais vetores de expansão saem da grande mancha urba-
na central, que atravessa os municípios de Campo Limpo Paulis-
ta, Várzea Paulista, Jundiaí, Louveira e Itupeva, de forma disper-
sa, ampliando a mancha existente e seguindo os eixos rodoviários, 
contribuindo para o processo de conurbação entre os municípios. 
Em Cabreúva e Jarinu, que se situam mais isolados da grande 
mancha central, a expansão também foi expressiva, com destaque 
para a grande área industrial instalada recentemente no eixo da 
Rodovia Dom Pedro, em Jarinu. Esse crescimento urbano ocorre 
tanto a partir de ocupações formais como de ocupações irregulares 
e precárias. Do lado da informalidade, em 2019, os domicílios em 
aglomerados subnormais representavam 4% do total de domicílios, 
concentrados sobretudo em Jundiaí e Várzea Paulista. 

Duas grandes Áreas de Proteção Ambiental (APA) ocupam mais 
da metade do território da região, e abrigam boa parte das áreas 
urbanas dos municípios, situação que requer planejamento e mo-
nitoramento constantes. Os zoneamentos das APAs indicam os lo-
cais que precisam ser protegidos integralmente – onde estão os 
maiores índices de cobertura vegetal nativa − e aqueles onde pode 
ocorrer a urbanização controlada. As áreas com fragmentos mais 
preservados na região estão dentro dos limites das Zonas de Con-
servação da Vida Silvestre das APAs e na Serra do Japi. Cabe res-
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saltar que as duas APAs ainda não possuem Plano de Manejo, etapa 
essencial para garantir que este instrumento funcione plenamente, 
pois, apenas as suas demarcações não garantem a conservação e a 
proteção do ambiente. 

Registra-se a preocupação com a carência de cobertura vegetal e a 
presença de áreas de risco em municípios que não dispõem de ins-
trumentos de proteção. Várzea Paulista é o município que apresen-
ta número bastante acentuado de domicílios em áreas com risco 
de escorregamento, dada a ocupação irregular em áreas de forte 
declividade. A fiscalização e a priorização de programas de moradia 
de interesse social e sua articulação com políticas de restauração e 
preservação ambiental são imprescindíveis para a sustentabilidade 
do processo de urbanização regional. 

Quanto à regulação urbanística, instrumento fundamental no con-
trole da pressão urbana sobre as áreas protegidas, na RMJ os sete 
municípios dispõem de planos diretores e leis de uso e ocupação 
do solo, sendo que três deles estão em processo de revisão. A es-
truturação territorial indicada pelo conjunto de planos diretores 

apresenta sinergias e integrações de funções, mas também des-
continuidades e conflitos de interesses entre municípios, o que 
evidencia a necessidade de um instrumento de planejamento no 
âmbito regional que seja referência na elaboração e na revisão dos 
instrumentos municipais. Parte dos conflitos urbano-ambientais 
já identificados no território não se encontra bem solucionada em 
alguns zoneamentos, que, em alguns casos, acabam estimulando 
a expansão urbana em áreas com fragilidades ambientais − ou au-
mentando a pressão sobre elas.

Os instrumentos da política urbana definidos pelo Estatuto da Cida-
de, importantes no processo de contenção do espraiamento urbano 
e aproveitamento das áreas dotadas de infraestrutura, estão con-
templados nos planos diretores dos municípios da RMJ, no entanto, 
sua aplicação é muito incipiente. O Estatuto da Metrópole trouxe a 
possibilidade do uso coordenado desses instrumentos da política 
urbana, dando ao ordenamento territorial da região a oportunidade 
de propor soluções para os conflitos existentes nas descontinuida-
des de zoneamentos das fronteiras municipais, bem como projetos 
que integrem funções públicas de interesse comum.
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Inserção regional e estruturação metropolitana – RMJ
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Expansão e dispersão da área urbana – RMJ
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Fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e conectividade – RMJ
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Efetividade de regulação urbanística e do ordenamento territorial – RMJ
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1.2. Desigualdade socioterritorial

A segunda Área Transversal dedicou-se à análise das vulnerabi-
lidades socioeconômica e territorial, com o intuito de destacar 
os principais desequilíbrios existentes entre os municípios da 
Unidade Regional. 

Para tanto, foram realizadas leituras em três dimensões com-
plementares: a síntese dos dados de possíveis desequilíbrios 
socioeconômicos, com foco nas assimetrias entre os municípios, 
em função de indicadores de riqueza, distribuição espacial do 
emprego e da presença de programas de transferência de renda; 
foram também analisados os equipamentos de relevância regio-
nal e ativos econômicos, na busca por compreender os padrões 
de acesso a serviços públicos e oportunidades econômicas; fi-
nalmente, foi debatida a precariedade habitacional e possíveis 
programas e políticas de promoção de habitação de interesse 
social, com o objetivo de entender a forma de distribuição de 
assentamentos precários – em diferentes níveis de precariedade 
– e a previsão de instrumentos e ações para enfrentar a questão 
habitacional, se existente na Unidade Regional.

Embora a RMJ apresente, em média, indicadores de riqueza aci-
ma da média estadual e de pobreza abaixo da média estadual, 
as assimetrias entre os municípios são expressivas. Considerado 
o IPRS-Riqueza, por exemplo, Itupeva, Jundiaí e Louveira estão 
acima da média estadual e dos demais municípios. Quanto à pro-
porção de famílias beneficiárias do Bolsa Família, em relação ao 
total dos domicílios, ela é superior à média do Estado em todos os 
municípios, exceto Jundiaí. A combinação destes dois indicado-

res mostra que os municípios da região, embora dinâmicos sob o 
ponto de vista econômico, têm importantes desafios na repartição 
mais igualitária dos resultados do crescimento. A densidade de 
emprego formal é bem mais elevada em Jundiaí que nos demais 
municípios. Itupeva também se destaca no indicador, enquanto os 
demais municípios estão bem abaixo. Esta desigualdade na capa-
cidade de geração de emprego formal é confirmada pela relação 
entre emprego formal e população entre 15 e 64 anos, bem maior 
em Jundiaí e Itupeva que nos demais municípios. 

Para a maioria dos indicadores de acesso a serviços sociais, o 
município de Jundiaí registra patamares diferenciados. A pro-
porção de matrículas no ensino médio supera a média do Estado, 
assim como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb). A taxa de distorção idade-série para o ensino médio é, 
em Jundiaí, praticamente metade do observada no Estado, en-
quanto todos os demais municípios seguem a média estadual. 
Em conjunto, estes indicadores mostram que a rede de educação 
de nível médio do município de Jundiaí tem desempenho melhor 
que as demais, podendo ser referência para aprimoramentos 
que tornem mais elevada e homogênea a qualidade do ensino 
na RMJ. Em relação a serviços de saúde, 75% dos leitos hos-
pitalares da região estão no município de Jundiaí, assim como 
quase 80% dos vínculos médicos e 65% dos vínculos de enfer-
meiros. Ou seja, a rede de saúde está centralizada no município 
de Jundiaí, fazendo com que o acesso da população dos demais 
municípios aos serviços demande deslocamentos. É desejável 
que, para serviços básicos de saúde, seja aprimorado o acesso 
da população nos municípios em que residem, inclusive para evi-
tar sobrecarga da rede hospitalar.
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Os desequilíbrios entre oferta e demanda por moradia na RMJ pro-
vocaram a instalação dos assentamentos informais em todos os 
municípios da região. A concentração dos aglomerados subnor-
mais e das áreas de risco está nos municípios de Jundiaí e Várzea 
Paulista, os mais populosos da região. Observa-se que a presença 
da precariedade habitacional está localizada dentro da mancha ur-
bana principal da aglomeração, ao longo da várzea do Rio Jundiaí 
e próxima aos eixos rodoviários e ferroviário. Ali também se con-
centram as áreas de risco, que estão relacionadas, principalmente, 
com as inundações da várzea, atingindo as ocupações dessa área 
fortemente urbanizada.

Os levantamentos dos setores de risco, com exceção do municí-
pio de Jundiaí, são anteriores a 2013, e necessitam de atualização. 
Em contrapartida, todos os municípios possuem cartas de susce-
tibilidade a movimentos gravitacionais de massa e de inundações, 
produzidas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e pelo Institu-
to de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que devem ser consideradas 
no planejamento urbano e nas futuras revisões de zoneamento. As 
zonas especiais de interesse social (ZEIS) são importante instru-
mento para a urbanização dos assentamentos informais na região, 
seja para viabilizar sua consolidação, por meio da regularização 
fundiária, ou estabelecer vazios urbanos a serem destinados a em-
preendimentos voltados ao interesse social em regiões dotadas de 
infraestrutura e serviços. 
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Desequilíbrios socioeconômicos – RMJ
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Acesso aos equipamentos e ativos econômicos – RMJ
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Precariedade habitacional e política de habitação de interesse social – RMJ
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1.3. Desenvolvimento econômico e inovação

Esta Área Transversal teve como objetivo avaliar a diversidade de 
atividades econômicas na Unidade Regional, as perspectivas de 
crescimento econômico e as principais barreiras para o seu de-
senvolvimento. 

As três frentes de análise abordaram o perfil econômico dos municí-
pios, com a demonstração do papel desempenhado por cada núcleo 
urbano da Unidade Regional, a indicação da distribuição setorial e o 
grau de diversificação nas atividades de comércio e serviço. Foram 
também analisadas as perspectivadas de investimento e possíveis 
impasses ao desenvolvimento econômico regional, baseados na ob-
servação da distribuição de investimentos e no controle fiscal dos 
municípios. Finalmente, foram mapeadas as condições e iniciativas 
para o incentivo à inovação tecnológica, seja mediante distribuição de 
equipamentos de formação e capacitação profissional, seja pela con-
centração de empregos na indústria com média-alta e alta intensida-
des tecnológicas e também pela presença de ambientes inovativos, 
como parques tecnológicos, hubs de inovação e centros de pesquisa 
com desdobramento nas atividades econômicas da Unidade Regional. 

Na RMJ, a geração de riqueza é fortemente concentrada, com o 
município de Jundiaí respondendo por 59% do Produto Interno Bru-
to (PIB) regional e Louveira por 15%. Os demais cinco municípios 
geram apenas um quarto da riqueza da região, embora respondam 
por 43% da população. Em todos os municípios, o segmento que 
mais contribui para o valor adicionado é o de serviços privados, que 
registram graus diferenciados de diversificação, maiores exata-
mente nos municípios com maior peso no PIB regional.

Em todos os municípios, a importância da agropecuária para o PIB 
é muito baixa, consistente com o elevado grau de urbanização da 
região. O destaque, na região, é a fruticultura, nos municípios de 
Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira. A indústria tem elevada partici-
pação na economia regional, acima da média estadual. Entre 2002 
e 2016, a participação da RMJ no Valor da Transformação Industrial 
(VTI) do Estado cresceu de forma relevante. Houve diversificação 
da estrutura produtiva, com oito divisões da indústria respondendo 
por quase três quartos do VTI regional, com destaque para as in-
dústrias de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, alimentícia e 
de produtos químicos. Nas últimas duas décadas, ocorreu também 
espraiamento das plantas industriais para todos os municípios, que 
ganharam importância no PIB industrial do Estado. Embora o mu-
nicípio de Jundiaí persista respondendo por 55% do VTI regional, 
outros municípios da região entraram no ranking dos 20 municí-
pios com maior participação no VTI paulista em 2016. Campo Limpo 
Paulista, por exemplo, entrou nesta lista na indústria de Vestuário 
e Acessórios. Itupeva entrou no segmento de Produtos Químicos e 
Várzea Paulista, no de Produtos de Madeira. Louveira subiu do 14º 
para o 6º lugar em Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos.

Consistente com a ampliação e diversificação da estrutura indus-
trial regional, 39% dos investimentos anunciados para a RMJ foram 
para o setor, com importância maior em Itupeva, Louveira, Jarinu e 
Jundiaí. Em infraestrutura, os investimentos anunciados mais ex-
pressivos foram da Autoban, em Jundiaí, e da Sabesp, em Várzea 
Paulista. Coerente com sua crescente importância como centro de 
logística, a RMJ recebeu importantes investimentos para implan-
tação de grandes empreendimentos comerciais e de serviços, a 
maioria em Jundiaí. Cabe destacar que, embora exista relativa di-
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versificação espacial dos investimentos, não há indicação de que, 
a médio prazo, eles tenham impacto suficiente para alterar a forte 
concentração do PIB regional. 

O emprego nas indústrias de média-alta e alta intensidades tec-
nológicas está concentrado em Jundiaí, secundado por Louveira e 
Itupeva. Reproduz, dessa forma, a concentração do valor de trans-
formação industrial e do PIB da região, indicando, também, a im-
portância da diversificação territorial dos investimentos para asse-
gurar um desenvolvimento mais equânime. 

A estrutura de educação superior e de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação está fortemente concentrada em Jundiaí. 
No município, estão localizados todos os equipamentos públicos de 
educação tecnológica e superior da região, além de 79% das matrí-
culas da região neste nível de ensino. A relação entre matrículas no 
ensino tecnológico e superior e a população de 15 a 29 anos na RMJ 
é similar à média estadual, entretanto, por município, esta relação 
é muito diferenciada, superando a média estadual em Jundiaí e em 
Campo Limpo Paulista.

Também está sediado no município o Centro de Inovação Tecnoló-
gica de Jundiaí, único da Unidade Regional, e que é parte da Rede 
Paulista de Centros de Inovação Tecnológica (RPCITec).

Distribuir melhor os impactos dessa estrutura na RMJ é um dos 
desafios ao desenvolvimento regional mais equilibrado, uma vez 

que o espraiamento do esforço de formação educacional e de pes-
quisas para o maior número de municípios possível exigirá ação 
coordenada do poder público, em parceria com o setor produtivo 
e a sociedade.

Por sua vez, o acesso à internet de alta velocidade na região é muito 
desigual. Como o acesso à banda larga tende a se fortalecer como 
requisito para o processo educacional e produtivo, além de propiciar 
ganhos de qualidade de vida e facilitar acesso a serviços e direitos, 
a expansão do acesso à banda larga na região pode contribuir para 
estimular o desenvolvimento produtivo e a inclusão digital regional. 

Em se tratando das contas públicas municipais, o nível de susten-
tabilidade é diferenciado na RMJ, mas com predomínio de padrões 
desfavoráveis, segundo o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). Em 
2018, Itupeva e Jarinu foram classificados como gestão crítica, o 
mais baixo nível na escala Firjan. Campo Limpo Paulista e Vár-
zea Paulista foram classificados como em dificuldade de gestão. 
Cabreúva, Jundiaí e Louveira estavam no nível de boa gestão. Em 
2020, todos os municípios haviam melhorado sua classificação, 
com Cabreúva e Louveira ascendendo ao nível de excelência, mas 
Jarinu persistia no nível crítico. A persistência destas diferenças na 
qualidade da gestão fiscal dos municípios da RMJ é fator limitante 
para o planejamento regional e para o desenho de políticas comuns 
aos municípios, pois, a maior (menor) higidez fiscal tende a permi-
tir ganhos mais (menos) intensos na melhoria da qualidade de vida 
e do ambiente de negócios da região.
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Perfil econômico dos municípios e diversificação das atividades – RMJ
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Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento econômico – RMJ
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Incentivo à inovação e tecnologia – RMJ
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1.4. Hub regional de infraestrutura

As redes de infraestrutura – notadamente de mobilidade e de sa-
neamento – foram abordadas a partir da compreensão da Unidade 
Regional como um hub capaz de articular seus municípios e de criar 
potentes vínculos com outros polos e centralidades do Estado. Bus-
ca, portanto, compreender as condições de distribuição e funciona-
mento dessas redes, na perspectiva de qualificação da urbanização 
regional e redução das assimetrias internas, de forma a apontar o 
atual cenário de cobertura em relação aos municípios da Unidade 
Regional. 

As leituras do hub de infraestrutura desdobraram-se em quatro tópi-
cos de análise: primeiro, as condições de mobilidade e acessibilidade 
regional, a partir do qual foram investigadas as condições de conecti-
vidade dos municípios, sob a perspectiva da oferta da infraestrutura 
viária, do serviço de transporte público regional e das principais liga-
ções entre as cidades; outros dois tópicos dedicaram-se aos serviços 
de saneamento básico, sendo abordados a partir da perspectiva de 
universalização desses serviços: foram identificadas as principais 
lacunas em relação ao abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgoto, bem como à gestão, tratamento e disposição de resíduos 
sólidos; finalmente, foi realizado um panorama do consumo e da ge-
ração de energia, demonstrando sua distribuição por atividades e a 
potencialidade de diversificação da matriz energética.

A rede de mobilidade da região propicia a conectividade e a acessi-
bilidade de todos os municípios. O sistema viário principal da RMJ 
é formado por uma malha de rodovias estaduais e estradas muni-
cipais estruturadas por eixos rodoviários muito importantes para 

a sua conexão regional. São, ao todo, 10 rodovias estaduais, eixos 
de circulação que estão na base do desenvolvimento econômico da 
região, colocando a RMJ em posição estratégica, tanto do ponto de 
vista de sua inserção no território macrometropolitano como dos 
deslocamentos regionais. 

Reforçam essa conectividade a proximidade com os três principais 
aeroportos do Estado, Viracopos, Congonhas e Guarulhos, e a pre-
sença do importante corredor ferroviário de São Paulo, ligando a 
região ao Porto de Santos. Esse conjunto de elementos é decisivo 
para a atração de serviços de logística e de indústrias multinacio-
nais presentes na região, ao garantir a mobilidade de pessoas e 
cargas. A linha Rubi 7 da CPTM, ligando a região a São Paulo, é 
importante via de transporte de passageiros, principalmente para 
os moradores dos municípios de Várzea Paulista e Campo Limpo 
Paulista, e necessita de melhorias na operação, de acordo com re-
latos nas oficinas regionais. 

Entre as lacunas identificadas quanto à prestação dos serviços de 
saneamento básico, podem ser citadas: perdas elevadas no sistema 
de distribuição de água; diminuição da capacidade de remoção de 
matéria orgânica nas ETEs, devido ao atingimento ou superação da 
capacidade de tratamento destas, ou, ainda, pela ausência de manu-
tenção dos sistemas; o desafio da universalização da coleta de esgo-
to e, principalmente, o tratamento da sua totalidade, para os quais a 
meta do Marco do Saneamento Básico é de 90% da população com 
coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. 

O percentual médio da população total (urbana e rural) atendida 
por abastecimento de água é de 85%, abaixo da média do Estado 
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(96,20%) e da meta de universalização do Marco do Saneamento 
Básico, estabelecido pela Lei 14.026/2020 (atendimento de 99% 
da população com água potável até 31 de dezembro de 2033). De-
ve-se especial atenção aos municípios de Jarinu e Cabreúva, com 
Índice de Atendimento de Água entre 67% e 76%. Todos os sete 
municípios da região apresentam índice de perdas nos sistemas 
de abastecimento superior a 30%, o que demonstra a urgência de 
melhoria na infraestrutura de distribuição de água. Já o percen-
tual da população total atendida por coleta de esgoto varia, entre 
os municípios, de menos de 80% a mais de 95% em Jundiai. Quan-
to ao Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População 
Urbana (ICTEM), estão enquadrados nas faixas intermediárias Ja-
rinu (3,89), Campo Limpo Paulista (6,41), Cabreúva (6,72) e Itupeva 
(7,42), tendo os municípios de Jundiaí (9,69), Várzea Paulista (9,79) 
e Louveira (9,81) os melhores indicadores. Cabe também destacar 
as exigências do novo marco regulatório do saneamento, que pre-
coniza que os planejamentos e investimentos nos serviços devem 
contemplar as áreas rurais no atendimento de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário e às metas de universalização. 

Quanto ao Índice de Qualidade dos Aterros dos resíduos sólidos 
utilizados pelos municípios da região, a situação é adequada em 
todos os municípios. São, basicamente, aterros sanitários que 
passam pelo controle necessário para este tipo de infraestrutu-
ra. No entanto, um problema latente é a distância a ser percor-
rida entre o aterro sanitário para a disposição dos resíduos e os 
municípios geradores, alguns situados fora da RMJ, tais como: 
Itupeva e Louveira, que utilizam o aterro de Paulínia, o qual está 
a uma distância de 63 km e 55 km, respectivamente; Jundiaí, que 
dispõe em Santana de Parnaíba, a 42 km; e Campo Limpo Pau-

lista e Várzea Paulista, que transportam seus resíduos sólidos 
diariamente para Caieiras, a uma distância aproximada de 27 km 
nas duas situações. 

A RMJ é responsável por 3,0% do consumo de energia elétrica es-
tadual, sendo que este percentual sobe para 5,2% para a energia 
elétrica industrial, dado o perfil econômico regional. A participa-
ção do consumo de energia elétrica para fins industriais supera 
em mais de 20 pontos percentuais a média estadual. A região está 
no planejamento do setor elétrico estadual como necessitando 
de reforços, devido à crescente presença de galpões industriais. 
Com relação ao consumo de gás natural, 75,2% são relativos ao 
consumo industrial. Todos os municípios consomem em menor ou 
maior grau o gás natural em indústrias. Na região, o consumo de 
derivados de petróleo, etanol e gás natural é inferior à média do 
Estado, enquanto o de eletricidade supera em 9 pontos percen-
tuais a média estadual. O município de Jundiaí está entre os 15 
maiores consumidores de energéticos do Estado. Ocupa a quarta 
posição no consumo de energia elétrica, a décima nos derivados 
de petróleo e a décima terceira posição no consumo de etanol. O 
município, que abriga 51% da população e responde por 59,4% do 
PIB regional, responde por 61% do consumo total dos diferentes 
energéticos, seguido de Itupeva, com 11%. Essas participações 
atingem 68% e 8%, respectivamente, para o consumo de etanol.

A região responde por 1,95% das emissões de CO2 no Estado, com 
o município de Jundiaí ocupando a décima posição entre os 15 mu-
nicípios com maiores emissões, 1,2% do total estadual. Na região 
de Jundiaí, o destaque na geração de energia elétrica renovável fica 
com Cabreúva, que possui uma usina de resíduos sólidos urbanos 
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que responde por 2,9% da potência estadual. Em se tratando das 
iniciativas de geração distribuída, verifica-se, na região, número 
significativo de empreendimentos de geração de energia fotovol-
taica nas diferentes categorias: residencial, comercial, industrial e 
rural, correspondendo a 1,35% dos empreendimentos e a 1,25% da 

potência instalada no Estado. Ainda assim, é importante destacar 
que a porção majoritária da produção energética interna à região, 
90,2% em relação a geração concentrada, deriva de fontes não re-
nováveis, em especial termelétricas com origem em petróleo e gás 
natural.
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Mobilidade e acessibilidade regional – RMJ
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Universalização dos serviços de saneamento básico – RMJ
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Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos – RMJ
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Consumo, geração e diversificação da matriz energética – RMJ
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1.5. Articulação interfederativa e setorial

A Área Transversal buscou relacionar os órgãos e os instrumen-
tos de gestão e monitoramento das ações públicas municipais e 
regionais e os níveis de articulação e interação entre entes fede-
rativos e entre as políticas públicas setoriais. Sua construção en-
volveu o panorama da administração, suas ferramentas e siste-
mas de monitoramento do planejamento urbano, e lacunas para 
a condução de Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs). 

Especialmente para este tópico, foram identificadas iniciativas 
no contexto da Unidade Regional que já promovem o debate in-
terfederativo, como consórcios, gestão compartilhada de servi-
ços públicos e estruturas integradas de planejamento – como 
das unidades hídricas e ambientais.

Registra-se na região a participação de municípios em articula-
ções intermunicipais sob a forma de consórcios em diferentes 
áreas.

Louveira e Itupeva participam do Consórcio Intermunicipal das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem como 
objetivo a recuperação dos mananciais de sua área de abrangên-
cia. Fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário 
(Cias) Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louvei-
ra, juntamente com Vinhedo, da RMC, e Cajamar, da RMSP. O 
município de Cabreúva participa do Consórcio Intermunicipal do 
Ribeirão Piraí (Conirpi), que inclui Indaiatuba, Itu e Salto, muni-
cípios de outras regiões. 

Vale o destaque para o Consórcio Intermunicipal para Desenvol-
vimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas, que reúne os 
municípios de Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira, da RMJ, e os 
municípios de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Morungaba, Valinhos e 
Vinhedo, da região de Campinas. 

Recentemente, a região do Serra Azul passou a integrar o Dis-
trito Turístico do Estado de São Paulo, que abrange os municí-
pios de Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo. Nesse distrito estão 
os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, além dos shopping centers 
Outlet Premium e Serra Azul, que recebem, anualmente, cerca 
de 10 milhões de visitantes. 

A maior parte dos municípios da RMJ − Cabreúva, Campo Limpo 
Paulista, Itupeva, Jarinu e Várzea Paulista − tem seus sistemas 
de esgotamento sanitário operados pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os sistemas de 
Jundiaí e Louveira são operados pelos próprios municípios. 

Existem, na RMJ, duas estruturas de gestão cujas atribuições 
podem impulsionar o tratamento integrado dos temas relacio-
nados à segurança pública, partindo do princípio do equaciona-
mento conjunto dos problemas entre os municípios da região 
metropolitana: o Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica 
de Segurança Pública (Gamesp), instalado em 2013, que em seu 
Estatuto valoriza a gestão estratégica e a intersetorialidade, e 
os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), criados por 
meio do Decreto Estadual nº 23.455, de 10 de maio de 1985, e 
implantados em todos os municípios da região. 
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A estrutura de gestão metropolitana a ser organizada para a 
RMJ deverá incorporar o monitoramento e o acompanhamento 
das práticas de articulação interfederativa, para ações em temas 
de interesse específico presentes na região, visando a avaliar os 
impactos positivos e os resultados advindos para as soluções de 
problemas de interesse comum.
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