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Apresentação

O Produto 7 (P7) é parte do processo de elaboração dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) para as Unidades Re-
gionais (URs) paulistas, conforme estabelece o Estatuto da Me-
trópole (Lei Federal 13.089/2015), e atende à demanda feita pelo 
Governo do Estado de São Paulo (GESP) à Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), por meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR).

De acordo com o P1 – Plano de Trabalho, o P7 − Diagnóstico con-
siste na síntese das questões problematizadas durante os levanta-
mentos e análises dos produtos anteriores − em especial, o Mapea-
mento e a Leitura Unificada do Macrozoneamento e Zoneamento 
Municipais (P2, P3 e P4) e o Panorama Regional (P5). No processo, 
também foram incluídas as contribuições dos grupos de trabalho e 
das oficinais regionais (P6).

As diretrizes de planejamento, consolidadas a partir dos PDUIs, en-
volvem, por essência, questões de âmbito regional, ou seja, não se 
restringem aos limites municipais − e seu equacionamento exige 
um diálogo interfederativo. Justamente por isso, as questões do 
Diagnóstico resultam de um processo complexo de levantamento 
e interpretação de dados e temáticas interescalares − que vão do 
âmbito municipal ao regional.

Esse mapeamento fundamenta uma visão específica – e necessa-
riamente transversal – para apontar as potencialidades, oportuni-
dades, desafios e limitações das Unidades Regionais. Estas ques-
tões serão continuamente aperfeiçoadas, a partir de contribuições 

e discussões públicas, nos fóruns designados no processo de cons-
trução do Plano. Esse tipo de análise mostra, inicialmente, as difi-
culdades e as demandas já existentes.

Esse percurso teve como ponto de partida as leituras realizadas 
nas diferentes Áreas Temáticas, que estruturaram a prospecção de 
dados e as análises apresentadas pelas seções dedicadas ao Orde-
namento do Território (P2, P3 e P4) e ao Panorama Regional (P5). 
Na sequência, o diagnóstico de cada unidade regional foi organiza-
do em Áreas Transversais, responsáveis pelo cruzamento das aná-
lises, a partir de questões orientadoras, e por conduzir às etapas de 
proposição do Plano. 

As Áreas Transversais, em suma, abordam os seguintes aspectos: 
a sustentabilidade e o processo de urbanização na escala regional; 
os desequilíbrios socioterritoriais, em termos de acesso a equipa-
mentos, moradia, emprego e renda; os desafios e oportunidades 
para o desenvolvimento econômico; a análise do grau de complexi-
dade e da cobertura do conjunto de infraestruturas urbanas, em es-
pecial mobilidade e saneamento, para suportar o desenvolvimento 
da unidade regional; e, concluindo, o cenário atual e os desafios 
para uma efetiva articulação interfederativa e setorial na condução 
das Funções Públicas de Interesse Comum a serem apontadas nos 
PDUIs.

O P7 está estruturado em duas partes. Na primeira, foi sistematiza-
da a metodologia para elaboração do diagnóstico das unidades re-
gionais, retomando os principais aspectos já estruturados no Plano 
de Trabalho, com novas inserções e ajustes necessários ao longo 
do desenvolvimento. Nesse sentido, a metodologia adiciona, sobre-
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tudo, as questões orientadoras das Áreas Transversais e os mapas-
-síntese, que podem revelar temas e cruzamentos novos.

Por sua vez, a segunda parte está dividida em cinco capítulos dedi-
cados às Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba (RMP), de Jun-
diaí (RMJ)1 e a Aglomeração Urbana de Franca (AUF).Cada capítulo 
contém os resultados das análises do diagnóstico, organizados de 
acordo com as Áreas Transversais. 

Como parte do processo de elaboração e aperfeiçoamento do diagnós-
tico, este produto deverá passar por discussões, após conhecimento 
dos Conselhos de Desenvolvimento Regional das respectivas URs, 
podendo recepcionar eventuais complementações. Consolidadas as 
questões e apontamentos, o diagnóstico será publicado na plataforma 
digital para acesso dos participantes, com ampla divulgação. Isso vai 
proporcionar o conhecimento dos conteúdos do trabalho e propiciar 
a formulação e o acolhimento de propostas de gestores públicos e da 
sociedade civil − iniciando novo ciclo de construção coletiva dos PDUIs.

Por fim, ressalta-se que o P7 – Diagnóstico está sendo construído 
de forma dinâmica, ao longo do processo de planejamento, e, nesse 
sentido, deverá embasar as principais diretrizes a serem absorvi-
das nas etapas propositivas − em especial nos Cadernos Preliminar 
e Final de Propostas e no Macrozoneamento dos PDUIs.

1 A Aglomeração Urbana de Jundiai (RMJ) tornou-se, por forca da Lei Complementar 
nº. 1.362, de 30 de novembro de 2021, Região Metropolitana de Jundiai (RMJ), mantendo a 
mesma composição territorial com sete municípios.

Neste documento, ainda não está alterada a nomenclatura da Unidade Regional,em alguns 
cartogramas. No entanto, as análises permanecem coerentes com a configuração da RMJ.
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I. METODOLOGIA

1. Objetivos do diagnóstico

O presente Diagnóstico tem como objetivo principal elaborar uma 
síntese a partir da análise transversal das questões que emergi-
ram no processo de leitura do ordenamento do território – dedicado 
ao mapeamento e à interpretação das macrozonas, zonas e instru-
mentos urbanísticos municipais – e das temáticas observadas no 
panorama regional. 

Para atingir esse objetivo, a elaboração do diagnóstico teve um 
direcionamento metodológico que deriva da própria natureza dos 
PDUIs, em razão da forma como esses planos foram inseridos no 
sistema de planejamento metropolitano e como dialogam com 
os conceitos fundamentais do Estatuto da Metrópole (Lei Federal 
13.089/2015).

Na estruturação da política de desenvolvimento regional, a gover-
nança interfederativa apresenta-se como um eixo central do Esta-
tuto, na medida em que estabelece princípios e instrumentos visan-
do ao compartilhamento de responsabilidades e à interação entre 
União, Estados e Municípios (artigo 2º, inciso IV). 

A fragmentação de competências, comumente observada na con-
dução dessa política de desenvolvimento urbano em regiões me-
tropolitanas ou aglomerações urbanas, em geral desdobra-se em 
ações exclusivamente setoriais − com marcante viés municipalista. 
A organização sistêmica inerente às diversas funcionalidades me-

tropolitanas − como as redes de infraestrutura de mobilidade e de 
saneamento −, mas também necessária em relação ao meio am-
biente, ao enfrentamento dos problemas habitacionais e ao equa-
cionamento dos desequilíbrios socioeconômicos, pressupõe a inte-
gração da atuação dos entes federativos, como propõe o Estatuto, 
de forma conjunta e cooperada (artigo 10º, §4º). 

É sob essa ótica que o Estatuto estabelece a noção de função pública de 
interesse comum (FPIC), definida como uma “política pública ou ação 
nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, 
seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (artigo 2º, 
inciso II). O conceito fundamenta-se, portanto, no compartilhamen-
to de projetos, estruturas de gestão e mecanismos de investimen-
to, mas também a partir do reconhecimento do próprio território e 
suas dinâmicas regionais, objetivo específico deste diagnóstico.

Dentre os instrumentos apontados no artigo 9º do Estatuto para 
conduzir as FPICs, o PDUI é o principal mecanismo para constru-
ção da governança interfederativa. O Plano é, portanto, elemento 
deflagrador do processo de identificação dos problemas e poten-
cialidades da unidade regional.

O escopo mínimo atribuído ao PDUI o qualifica como principal 
orientador das políticas públicas, capaz de direcionar as ações 
de âmbito regional. O escopo contempla, em suma, as seguintes 
ações: a apresentação das diretrizes para as FPICs e a articulação 
intersetorial das políticas públicas; a proposta de um macrozonea-
mento para a Unidade Regional; as diretrizes quanto à articulação 
dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo; a delimi-
tação de áreas com restrição à urbanização, a partir da proteção do 
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patrimônio ambiental, cultural e do controle de áreas de risco; a 
implantação de um sistema de acompanhamento e monitoramento 
do plano; e, por fim, diretrizes para uma política de regularização 
fundiária. 

Como proposto por Santos (2018), como desenhado pelo Estatuto 
da Metrópole, o PDUI se assemelha, em termos de importância e 
em relação à centralidade que ocupa no sistema de planejamento 
regional, aos Planos Diretores previstos no Estatuto da Cidade, em 
escala municipal. E, mais além, por seu papel como articulador de 
instrumentos e de decisões da política urbana regional, bem como 
pelo conteúdo do seu escopo mínimo, constitui-se em um plano 
com acentuada característica urbanística (ibidem, p.498).

Portanto, o diagnóstico reconhece essa dimensão e parte de uma 
abordagem urbanística das questões regionais, ou seja, os diversos 
temas e elementos de análise são sistematicamente transpostos 
ao território e confrontados com as dinâmicas e processos de urba-
nização da unidade regional, de forma a observar seus desdobra-
mentos, sempre que possível, em aspectos físico-territoriais. 

Nesse sentido, a estruturação de Áreas Transversais, conforme 
exposto a seguir, buscou não somente correlacionar as leituras 
temáticas, mas também sublinhar essa dimensão urbanística dos 
problemas e potencialidades identificados, de forma a auxiliar as 
próximas etapas, de caráter propositivo. Estamos entendendo pro-
blemas urbanísticos como aqueles que serão equacionados por 
meio de projetos urbanos de escala metropolitana − e até mesmo 
macrometropolitana. 

2. Estruturação da análise

2.1. Áreas transversais

Como premissas para a estratégia de elaboração dos PDUIs, bus-
ca-se a articulação de temas, questões e encaminhamentos, a cor-
respondência entre concepção e implementação e a relação entre 
as instâncias do governo estadual e dos governos municipais e seus 
respectivos papéis, além da inserção das contribuições e dos resul-
tados do processo de participação social na formulação das diretri-
zes e propostas.

Para tanto, as análises se dividem em dois momentos. Primeiro, fo-
ram estruturadas as Áreas Temáticas, responsáveis por organizar o 
levantamento e a prospecção de dados, bem como por sistematizar 
as leituras do ordenamento do território e do panorama regional. 

Foram, ao todo, sete Áreas Temáticas, assim divididas: Estrutura-
ção urbana, processo de urbanização e rede de centralidades; Vul-
nerabilidade socioterritorial, política habitacional e equipamentos 
públicos; Mobilidade, transporte e logística; Dinâmica econômica; 
Dinâmica ambiental; Infraestrutura urbana; e Gestão pública e go-
vernança regional.

Na sequência, a interpretação e a análise cruzada dessas Áreas 
Temáticas deram origem às Áreas Transversais, com caráter trans-
disciplinar, e que buscam uma integração entre as temáticas se-
toriais tradicionais2. Elas reúnem temas considerados centrais no 

2 As cinco Áreas Transversais são: (i) Sustentabilidade e processo de urbanização, (ii) De-
sigualdade socioterritorial, (iii) Desenvolvimento econômico e inovação, (iv) Hub regional de 
infraestrutura e (v) Articulação interfederativa e setorial.
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processo de urbanização e desenvolvimento metropolitano das Uni-
dades Regionais − em suma, são responsáveis por nortear a identi-
ficação de problemas, potencialidades e seus desdobramentos em 
aspectos físico-territoriais nos PDUIs.

Foram definidas, ao todo, cinco Áreas Transversais e suas cor-
respondências com as Áreas Temáticas são as seguintes (veja na 
próxima página):

As Áreas Transversais buscam, ainda, articular as etapas de análise e 
proposição. Assim, consideram que essa articulação e suas transfor-
mações sejam vínculos dinâmicos − que se constroem e se atualizam 
no tempo. Busca-se, desta forma, apresentar os insumos para o de-
talhamento do ordenamento territorial, que será exposto, posterior-
mente, nos Cadernos Preliminar e Final de Propostas, em especial: 

 ❏ a especificação de diretrizes para as macrozonas, conside-
rando suas vocações e seu objetivo específico de orientar o 
planejamento do uso e ocupação do solo na unidade regional, 
servindo de referência para a revisão de planos municipais; 

 ❏ apresentar bases para definição de ações que busquem a ar-
ticulação setorial das políticas de âmbito regional, conside-
rando as funções, serviços e programas de natureza sistêmi-
ca e de interesse comum entre os municípios e demais entes 
federativos; 

 ❏ evidenciar, quando oportuno, a presença de recortes específi-
cos do território que permitem a articulação das ações inter-
federativas e intersetoriais, mediante regulações especiais e 
a utilização de instrumentos urbanísticos.

2.2. Mapas-síntese e questões orientadoras

Como cada Área Transversal agrega amplo conjunto de leituras 
temáticas, optou-se por subdividi-las de acordo com questões 
orientadoras. Essas questões são um guia para a elaboração das 
análises cruzadas de cada UR e derivam, inicialmente, de uma per-
cepção geral das principais problemáticas tipicamente presentes 
no processo de metropolização do território paulista.

Em termos metodológicos, para cada conjunto de questões orienta-
doras foi elaborado um mapa-síntese, responsável por expressar, 
territorialmente, as leituras e auxiliar na interpretação dos resulta-
dos. Os mapas-síntese buscam realizar, portanto, a conexão entre 
as análises e a dimensão urbanística que conduz o diagnóstico − 
conforme explorado anteriormente nos objetivos.

A seguir, são apresentadas as questões e as Áreas Temáticas que 
serão utilizadas pelas Unidades Regionais para elaboração dos ma-
pas-síntese.

2.2.1. Sustentabilidade e processo de urbanização

Objetivos:
Apontar as principais potencialidades da estruturação urbana da 
Unidade Regional e sua relação com os ativos ambientais. À luz 
dessa estruturação, correlacionar o patrimônio ambiental e os re-
cursos hídricos – suas fragilidades, seus instrumentos de planeja-
mento e gestão – com as condições de desenvolvimento econômico 
e urbano na UR. Esse cruzamento deve ser interpretado, também, 
em função dos padrões de expansão da área urbanizada no pro-
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Estruturação urbana, processo de urbanização  
e rede de centralidades

Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

Mobilidade, transporte e política

Dinâmica econômica

Dinâmica ambiental

Infraestrutura urbana

Gestão pública e governança regional

ÁREA TEMÁTICA 1

ÁREA TRANSVERSAL 1

ÁREA TRANSVERSAL 2

ÁREA TRANSVERSAL 3

ÁREA TRANSVERSAL 4

ÁREA TRANSVERSAL 5

ÁREA TEMÁTICA 2

ÁREA TEMÁTICA 3

ÁREA TEMÁTICA 4

ÁREA TEMÁTICA 5

ÁREA TEMÁTICA 6

ÁREA TEMÁTICA 7

Sustentabilidade e processo de urbanização

Desigualdade socioterritorial

Desenvolvimento econômico e inovação

Hub regional de infraestrutura

Articulação interfederativa e setorial

FIGURA 1. Áreas Transversais e suas correspondências com as Áreas Temáticas
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cesso de metropolização, considerando os processos de dispersão 
da mancha urbana e a pressão sobre as áreas não urbanizadas, de 
interesse ambiental ou agrícola.

Questões orientadoras:

a. Inserção regional e estruturação metropolitana:
 - Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4
 - Quais as especificidades da UR na rede urbana paulista e 

suas articulações regionais? 
 - Quais as centralidades que polarizam a UR? Quais os ativos 

urbanos que merecem destaque?
 - Todos os municípios são integrados na estrutura da UR? 
 - Existem municípios que, em função de afinidades funcio-

nais, agregam-se às dinâmicas de outras URs?

b. Expansão e dispersão da área urbanizada:
 - Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 5
 - A UR apresenta expansão significativa da área urbanizada 

nos últimos anos? Quais os principais vetores de expansão? 
 - Qual o padrão de urbanização presente na expansão recente?
 - A expansão urbana ocorre a partir de ocupações formais ou 

com algum grau de precariedade e informalidade?
 - Existem conflitos entre os vetores de expansão urbana e 

áreas de interesse ambiental? 

c. Fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e conec-
tividade:
 - Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 5
 - As Unidades de Conservação (UCs) identificadas contam 

com instrumentos de planejamento e de gestão? 
 - Existem estratégias para proteção, conservação e restaura-

ção dos biomas, assegurando a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos?

 - Foram identificadas propostas de corredores de biodiversi-
dade?

 - Existem conflitos entre áreas de risco e urbanização, in-
cluindo a presença de assentamentos precários?

d. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento terri-
torial:
 - Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 5 e 7
 - Qual o cenário atual dos municípios da UR em relação à pre-

sença/utilização de instrumentos de planejamento urbano? 
Os instrumentos existentes são suficientes para atingir os 
objetivos de ordenamento territorial? 

 - A estruturação territorial indicada pelo conjunto de Planos 
Diretores responde satisfatoriamente aos conflitos urbano-
-ambientais identificados? 

 - Quais conflitos e oportunidades foram identificados para o 
uso coordenado de instrumentos da política urbana?

2.2.2. Desigualdade socioterritorial

Objetivos:
Analisar as vulnerabilidades socioeconômica e territorial, bem 
como a forma de inserção dos municípios nas dinâmicas regionais, 
apontando os principais desequilíbrios existentes. Essa abordagem 
será realizada sob a dimensão da política habitacional − em espe-
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cial a caracterização de assentamentos precários, demanda habi-
tacional emergencial e a dimensão socioeconômica − com foco nas 
condições de acesso a bens e serviços e no impacto do desenvolvi-
mento econômico na redução da desigualdade urbana.

Questões orientadoras:

a. Desequilíbrios socioeconômicos
• Áreas Temáticas mobilizadas: 2 e 4
• Quais as assimetrias entre os municípios, considerando os 

indicadores de vulnerabilidade e riqueza?
• Existem desequilíbrios na distribuição de emprego na UR? 

Existem diferenças no rendimento e no nível de escolaridade 
para as vagas ofertadas?

• Os municípios com maior vulnerabilidade em termos de em-
prego e renda têm acesso a equipamentos e programas vol-
tados à qualificação da mão de obra? 

• Existem programas ou políticas específicas para o enfrenta-
mento e redução de desigualdades, incluindo a melhoria do 
acesso a bens e serviços?

b. Acesso a equipamentos e ativos econômicos
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2, 3 e 4
• A utilização dos equipamentos de saúde, cultura e esporte 

de alcance regional é polarizada em quais municípios?
• A demanda por atenção básica de saúde está coberta nos 

municípios, ou gera deslocamentos e pressões na rede re-
gional?

• As atividades de comércio e serviço e ativos econômicos es-
tão concentradas ou distribuídas entre diferences centros?

• Os principais ativos equipamentos e ativos econômicos iden-
tificados são acessíveis por meio de transporte público para 
a população de baixa renda?

c. Precariedade habitacional e política de habitação de interesse 
social

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 6
• Os assentamentos precários estão concentrados em quais 

municípios da UR? 
• Nos municípios onde esses assentamentos são identifica-

dos, existem instrumentos ou políticas específicas para Ha-
bitação de Interesse Social? 

2.2.3. Desenvolvimento econômico e inovação

Objetivos: 
Avaliar a diversidade de atividades econômicas na Unidade Re-
gional, perspectivas de crescimento, as principais barreiras para 
o desenvolvimento e as condições de promoção de um ambiente 
inovativo, seja mediante políticas específicas ou pela sinergia de 
agentes econômicos existentes. Aborda, também, a intensidade 
tecnológica das atividades econômicas, os programas e parce-
rias que visem à superação das desigualdades e o potencial de 
atuação do poder público e agentes privados como indutores da 
transformação.

Questões orientadoras:

a. Perfil econômico dos municípios e diversificação das atividades
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4
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• Qual perfil e função o município cumpre na UR? As atividades 
econômicas estão concentradas, existem polos específicos? 

• Existe a consolidação de um ecossistema econômico diver-
so, baseado na multiplicidade de atividades econômicas ur-
banas e rurais?

b. Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento 
econômico

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2, 4 e 7
• Quais os principais desafios para potencialização ou diversi-

ficação das atividades econômicas? 
• Qual o grau de controle das contas públicas dos municípios na 

UR? Esses municípios têm maior capacidade de investimento?
• Quais são as cadeias produtivas que devem ser trabalhadas/

reforçadas na UR para incremento da inserção competitiva?
• Quais investimentos previstos merecem ser destacados?

c. Incentivo à inovação e tecnologia
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 4
• Existem atividades que permitam identificar a formação de 

um ambiente inovativo na UR? 
• Qual o peso das atividades econômicas com média-alta e 

alta intensidade tecnológica na UR? 
• Existem programas voltados à inovação e à economia criativa?

2.2.4. Hub regional de infraestrutura

Objetivos: 
Avaliar as condições de distribuição e funcionamento do com-
plexo de redes de infraestrutura fundamentais para a qualifica-

ção da urbanização regional, de forma a apontar a cobertura e 
a conectividade em relação aos municípios da Unidade Regional. 
Deve abordar, ainda, as limitações e os planos de expansão da 
rede básica de saneamento e suas implicações ambientais, as es-
tratégias para ampliação da conectividade urbana, com foco na 
promoção da acessibilidade de pessoas e melhoria nos fluxos da 
atividade logística.

Questões orientadoras:

a. Mobilidade e acessibilidade regional
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 3
• A distribuição da rede de mobilidade garante a conectividade 

e a acessibilidade de todos os municípios da UR?
• A infraestrutura rodoviária existente é suficiente quanto à 

mobilidade de pessoas e cargas? 
• O transporte público oferece suporte à mobilidade regio-

nal da população em relação aos principais deslocamentos 
identificados?

• Que potencialidade é identificada, a partir do conjunto de re-
des de mobilidade ofertado e planejado?

b. Universalização dos serviços de saneamento básico
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 6
• Quais as principais lacunas identificadas quanto ao abaste-

cimento de água e a cobertura e tratamento de esgoto? 
• Quais municípios merecem atenção no contexto da Unidade 

Regional quanto à universalização dos serviços de sanea-
mento básico?
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c. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 6
• Quais os principais desequilíbrios em relação à gestão de 

resíduos sólidos? 
• A infraestrutura voltada ao tratamento e disposição de re-

síduos sólidos é suficiente para as demandas da Unidade 
Regional? 

d. Geração de energia e diversificação da matriz energética
• Áreas Temáticas mobilizadas: 4 e 6
• Existe demanda expressiva da atividade econômica?
• Existem programas ou experiências locais em relação à ge-

ração de energia renovável e fontes mais limpas de energia?

2.2.5. Articulação interfederativa e setorial

Objetivos:
Relacionar os órgãos e instrumentos de gestão e monitoramento 
das ações públicas municipais e regionais e os níveis de articula-
ção e interação entre entes federativos e entre as políticas públicas 
setoriais. Envolve o panorama da administração, suas ferramentas 
e sistemas de monitoramento do planejamento urbano, e lacunas 
para a construção e condução de Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs). Este tema, em especial, não será abordado a par-
tir de mapas-síntese, mas sob a forma de discussão dos principais 
elementos identificados.

Questões orientadoras:

a. Potencialidades e lacunas na gestão das FPICs
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3, 6 e 7
• Quais articulações intermunicipais e interfederativas foram 

identificadas? 
• Foram identificadas concessões ou formas de governança 

específicas das funções setoriais (mobilidade, saneamento 
etc.)? Em que medida impactam o possível planejamento e 
gestão integrada na UR?

• Os planos e sistemas de mapeamento e monitoramento das 
políticas urbanas e regionais são suficientes e adequados 
em todos os municípios da UR?
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II. DIAGNÓSTICO DA UNIDADE REGIONAL

1. Região Metropolitana de Jundiaí

1.1. Sustentabilidade e processo de urbanização

1.1.1. Inserção regional e estruturação metropolitana
A Região Metropolitana de Jundiaí ocupa a porção central da Macro-
metrópole Paulista (MMP) e integra um eixo de urbanização quase 
contínuo entre as duas principais regiões metropolitanas do Esta-
do: a de São Paulo e a de Campinas. O conjunto dos sete municípios 
da região é analisado pelo IBGE como um único nó da rede de cida-
des, todos os municípios como única unidade urbana, classificada 
na 25ª posição entre os 25 maiores centros de gestão empresarial 
do Brasil1. Destaca-se no cenário estadual pela sua importância na 
logística de distribuição e pelo potencial industrial.

Além da localização estratégica do ponto de vista geoeconômico, 
conta com um complexo entroncamento rodoferroviário − que inclui 
o sistema Anhanguera-Bandeirantes, as rodovias Dom Gabriel Pau-
lino Bueno Couto (SP-300) e Engenheiro Constâncio Cintra (SP360), 
a Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí) da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) − favorecendo a acessibilidade aos maiores 
aeroportos do Estado: Viracopos (Região Metropolitana de Campi-
nas), Congonhas e Guarulhos (Região Metropolitana de São Pau-
lo), ao Porto de Santos (Região Metropolitana da Baixada Santista), 
o maior da América Latinna, e ao Rodoanel, eixo que interliga as 

1  REGIC (2018), IBGE.

principais rodovias paulistas. Trata-se de uma região intensamente 
industrializada com ampla acessibilidade para as regiões vizinhas. 

No território da Região Metropolitana de Jundiaí destaca-se a gran-
de faixa de ocupação urbana em processo avançado de conurba-
ção que, induzida pelo sistema rodoviário, atravessa as cidades de 
Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista e se estende com 
menor intensidade aos municípios de Itupeva e Louveira. Ali, se re-
conhece um núcleo de desenvolvimento urbano e econômico que 
concentra usos comerciais, serviços, industriais ou mistos e gran-
des equipamentos públicos ou privados de atendimento regional 
que constituem centralidades reconhecidas a serem consideradas. 
Os dois outros municípios, Jarinu e Cabreúva, embora não estejam 
conurbados com essa mancha, apresentam tendência de expansão 
urbana em direção ao centro da RMJ, com pressão da urbanização 
sobre a área rural. Um exemplo é o crescimento desordenado no 
entorno da rodovia Edgard Máximo Zambotto (SP354) que faz a li-
gação do sistema Anhanguera-Bandeirantes com a Rodovia Dom 
Pedro I, atravessando grandes áreas de uso rural, especialmente 
no município de Jarinu. 

Observa-se que a estruturação urbana da região ficou concentrada 
próxima aos eixos viários que, por sua vez, conectam esse núcleo 
com as demais unidades regionais da MMP. A RMJ se beneficia eco-
nomicamente dessa integração, mas também reproduz o mesmo 
modelo de espraiamento urbano verificado nas demais unidades re-
gionais da MMP, onde o núcleo principal é dinâmico, multifuncional e 
dotado de infraestrutura, e, à sua volta, registram-se grandes áreas 
com uso predominantemente residencial, muitas vezes em situação 
de precariedade ou informalidade. Este fenômeno de expansão ocor-
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MAPA 1. Inserção regional e estruturação metropolitana - RMJ
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re em velocidade superior à capacidade do poder público em imple-
mentar infraestrutura adequada para o uso de novas áreas e plane-
jar o crescimento urbano de forma controlada e sustentável.

1.1.2. Expansão e dispersão da área urbanizada
A região apresenta 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 dispersa, 
ampliando a mancha existente e seguindo os eixos rodoviários, con-
tribuindo 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. Durante 
os últimos 10 anos, foram protocolados por ano, em média, no 
Graprohab, 21 novos empreendimentos habitacionais na região, 
incluindo loteamentos e condomínios2 . Do lado da informalidade, 
em 2019, os domicílios em aglomerados subnormais representa-
vam 4% do total de domicílios, concentrados sobretudo em Jun-
diaí e Várzea Paulista.

2  O mapa apresenta somente uma parte desses empreendimentos

Duas grandes Áreas de Proteção Ambiental ocupam mais da meta-
de do território da região, e abrigam boa parte das áreas urbanas 
dos municípios, situação que requer planejamento e monitoramen-
to constantes. Os zoneamentos das APAs indicam os locais que 
precisam ser protegidos integralmente – onde estão os maiores 
índices de cobertura vegetal nativa − e aqueles onde pode ocorrer 
a urbanização controlada. A legislação urbanística municipal tem 
papel fundamental no controle da pressão urbana sobre as áreas 
protegidas, especialmente no processo de dispersão da área urba-
nizada, e estímulo ao adensamento nas áreas já consolidadas.

Nessas áreas consolidadas, o Vale do Rio Jundiaí, que atravessa 
quatro municípios da região e coincide com o seu grande núcleo 
de desenvolvimento econômico, é um local onde podem ser pro-
postos projetos de requalificação e revitalização integrados, que 
contribuam para a sustentabilidade das águas do rio e da dinâmica 
urbana ali presente, aplicando boas práticas ambientais, sociais e 
de governança.
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MAPA 2. Expansão e dispersão da área urbanizada - RMJ
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1.1.3. Fragilidades ambientais  
e instrumentos de proteção e conectividade
A delimitação da RMJ coincide, em grande parte, com as Áreas de 
Proteção Ambiental Cabreúva e Jundiaí, as quais são importantes 
instrumentos para garantir a existência de um ambiente mais sus-
tentável na região. As áreas com fragmentos mais preservados na 
região estão dentro dos limites das APAs, nas Zonas de Conserva-
ção da Vida Silvestre, e na Serra do Japi. Já grande parte de Itupeva, 
Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista não possuem áreas que 
visem à proteção da biodiversidade.

Cabe ressaltar que, embora uma grande extensão da RMJ tenha 
presença dessas duas APAs, elas ainda não iniciaram a elaboração 
do Plano de Manejo, etapa essencial para garantir que este instru-
mento funcione plenamente, pois apenas as suas demarcações não 
garantem a conservação e a proteção do ambiente.

São também expressivos os fragmentos de vegetação nativa na re-
gião, sendo os municípios de Jundiaí (35,36%) e Cabreúva (28,26%) 
os que apresentam maior área de cobertura vegetal, enquanto em 
Várzea Paulista e Louveira a situação é bem crítica, com 1,60% e 
3,07% de vegetação, respectivamente.

Várzea Paulista é o município que apresenta número bastante 
acentuado de domicílios em áreas com risco de escorregamento 
e inundações, dada a ocupação irregular em áreas de forte decli-
vidade. Ali, existem 2.710 moradias nessas condições, assim como 
em Jundiaí, com 1.276, e em Itupeva, com 886. Situação que refor-
ça a preocupação com a fiscalização e a priorização de programas 
de moradia de interesse social e sua articulação com políticas de 
restauração e preservação ambiental, considerando a carência de 
cobertura vegetal e a presença de áreas de risco.
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MAPA 3. Fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e conectividade - RMJ
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1.1.4. Efetividade da regulação urbanística  
e do ordenamento territorial
A regulação urbanística existente nos municípios da RMJ se expres-
sa no território, principalmente, por meio dos macrozoneamentos 
e zoneamentos estabelecidos pelos planos diretores e leis de uso 
e ocupação do solo. Todos os sete municípios dispõem dessas leis, 
sendo que três deles estão em processo de revisão – Itupeva, Vár-
zea Paulista e Campo Limpo Paulista. A estruturação territorial 
indicada pelo conjunto de planos diretores apresenta sinergias e 
integrações de funções, mas também descontinuidades e conflitos 
de interesses entre municípios, o que evidencia a necessidade de 
um instrumento de planejamento no âmbito regional, que seja refe-
rência na elaboração e revisão dos instrumentos municipais. 

Parte dos conflitos urbano-ambientais já identificados no território 
não se encontram bem solucionados em alguns zoneamentos, que, 
em alguns casos, acabam estimulando a expansão urbana em áreas 
com fragilidades ambientais, ou aumentando a pressão sobre elas.

Os instrumentos da política urbana definidos pelo Estatuto da Ci-
dade, importantes no processo de contenção do espraiamento ur-
bano e aproveitamento das áreas dotadas de infraestrutura, estão 
contemplados nos planos diretores dos municípios da RMJ, no en-
tanto, sua aplicação é muito incipiente. O município de Jundiaí é 
o que mais avançou nesse sentido, e atualmente aplica a Outorga 
Onerosa e a Transferência do Direito de Construir (OODC e TDC). 
Os demais chegam a definir áreas de aplicação, porém, não houve 
registro de efetivação.

O Estatuto da Metrópole trouxe a possibilidade do uso coordena-
do desses instrumentos da política urbana, dando ao ordenamento 
territorial da região a oportunidade de propor soluções para os con-
flitos existentes nas descontinuidades de zoneamentos das frontei-
ras municipais, bem como projetos que integrem funções públicas 
de interesse comum.
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MAPA 4. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento territorial - RMJ
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1.2. Desigualdade socioterritorial

1.2.1. Desequilíbrios socioeconômicos  
e acesso a equipamentos e ativos
Embora a RMJ apresente, em média, indicadores de riqueza acima 
da média estadual e de pobreza abaixo da média estadual, as assi-
metrias 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 proporção de 
famílias beneficiárias do Bolsa Família, em relação total dos do-
micílios, ela é superior à média do Estado em todos os municípios, 
exceto Jundiaí. A combinação destes dois indicadores 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 Jun-
diaí que nos demais municípios da região. Itupeva também se 
destaca no indicador, enquanto os demais municípios estão bem 
abaixo. Esta desigualdade na capacidade de geração de emprego 
formal é confirmada pela relação entre emprego formal e popu-
lação entre 15 e 64 anos, bem maior em Jundiaí e Itupeva que 
nos demais municípios. Nestes dois municípios, o número de 
postos de trabalho formais gerados corresponde ao suficiente 
para incorporar mais da metade da população em idade ativa, 
situação oposta à dos demais.

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 IDEB. A taxa de distorção idade-série para o ensi-
no médio é, em Jundiaí, praticamente metade do observada no 
Estado, enquanto 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 desempe-
nho melhor que as demais, podendo ser referência para aprimo-
ramentos que tornem mais elevada e homogênea a qualidade do 
ensino na RMJ.

Em relação a serviços de saúde, 75% dos leitos hospitalares da re-
gião estão no município de Jundiaí, assim como quase 80% dos vín-
culos médicos e 65% dos vínculos de enfermeiros. Ou seja, a rede 
de saúde está centralizada no município de Jundiaí, fazendo que o 
acesso da população dos demais municípios aos serviços demande 
deslocamentos. Ainda que esta centralidade não seja, para serviços 
de média e alta complexidade e para acesso a rede hospitalar, um 
obstáculo, em especial pela grande integração viária existente na 
região, é desejável que, para serviços básicos de saúde seja apri-
morado o acesso da população nos municípios em que residem, 
inclusive para evitar sobrecarga da rede hospitalar.



21

MAPA 5. Desequilíbrios socioeconômicos - RMJ
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MAPA 6. Acesso aos equipamentos e ativos econômicos - RMJ



23

1.2.2. Precariedade habitacional  
e política de habitação de interesse social
Os desequilíbrios entre oferta e demanda por moradia na Região 
Metropolitana de Jundiaí provocaram a instalação dos assenta-
mentos informais em todos os municípios da região. A concen-
tração dos aglomerados subnormais e das áreas de risco está 
nos municípios de Jundiaí e Várzea Paulista, os mais populosos 
da região. Em Várzea Paulista, que apresenta também a maior 
densidade demográfica, o número de domicílios em setores de 
aglomerados subnormais representava 10% do total em 2019. 

Observa-se que a presença da precariedade habitacional está lo-
calizada dentro da mancha urbana principal da região, ao longo da 
várzea do Rio Jundiaí e próxima aos eixos rodoviários e ferroviário. 
Ali também se concentram as áreas de risco, que estão relacio-
nadas, principalmente, com as inundações da várzea, atingindo as 
ocupações dessa área fortemente urbanizada. Os levantamentos 
dos setores de risco, com exceção do município de Jundiaí, são 

anteriores a 2013, e necessitam de atualização. Em contrapartida, 
todos os municípios possuem cartas de suscetibilidade a movi-
mentos gravitacionais de massa e de inundações, produzidas pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e pelo Instituto 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 um importante ins-
trumento para a urbanização dos assentamentos informais na re-
gião, 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. Os únicos municípios que não apresentam 
delimitação das ZEIS são Cabreúva e Várzea Paulista, este último jus-
tamente o que apresenta maiores concentrações de precariedade ha-
bitacional. Em Jarinu não há ZEIS. São definidas áreas estratégicas 
para regularização fundiária, que correspondem a núcleos urbanos 
informais não necessariamente de interesse social.
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MAPA 7. Precariedade habitacional e política de habitação de interesse social - RMJ
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1.3. Desenvolvimento econômico e inovação

1.3.1. Perfil econômico dos municípios  
e diversificação das atividades
Na RMJ, a geração de riqueza é fortemente concentrada, com o 
município de Jundiaí respondendo por 59% do PIB regional. Como 
Louveira contribui com 15% do PIB, os demais cinco municípios 
geram apenas um quarto da riqueza da região, embora respon-
dam 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 
bastante diferenciados de diversificação, maiores exatamente 
nos municípios com maior peso no PIB regional. Em todos os mu-
nicípios, a importância da agropecuária para o PIB é muito baixa, 
consistente com o elevado grau de urbanização da AU de Jundiaí. 
O destaque, na região, é a fruticultura, nos municípios de Itupeva, 
Jarinu, Jundiaí e Louveira.

A indústria tem elevada participação na economia regional, acima da 
média estadual. Entre 2002 e 2016, a participação da RMJ no VTI do 
Estado cresceu de forma relevante, decorrência da localização estra-
tégica de região, cortada pelas maiores rodovias do Estado e com fácil 
acesso ao Aeroporto de Viracopos. Houve diversificação da estrutura 
produtiva, com oito divisões da indústria respondendo por quase três 
quartos do VTI regional, com destaque para as indústrias de produtos 
farmoquímicos e farmacêuticos, alimentícia e de produtos químicos.

Nas últimas duas décadas, ocorreu também espraiamento das plan-
tas industriais para todos os municípios, que ganharam importância 
no PIB industrial do Estado. Embora o município de Jundiaí persista 
respondendo por 55% do VTI regional, outros municípios da região 
entraram no ranking dos 20 municípios 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 Farmo-
químicos e Farmacêuticos.
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MAPA 8. Perfil econômico dos municípios e diversificação das atividades - RMJ
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1.3.2. Perspectivas de investimento  
e impasses ao desenvolvimento econômico
Consistente com a ampliação e diversificação da estrutura indus-
trial regional, 39% dos investimentos anunciados para a AU foram 
para o setor, com importância maior em Itupeva, Louveira, Jarinu 
e Jundiaí. Entre outros, se destacam, no setor industrial, os inves-
timentos da Procter & Gamble do Brasil, AAK do Brasil Indústria e 
Comércio de Óleos Vegetais (Jundiaí), Pochet do Brasil Industrial 
e Comércio (Jundiaí), SCA do Brasil Indústria e Comércio (Jarinu), 
L’Occitane do Brasil (Itupeva) e Unimin Mineração (Jarinu). Em in-
fraestrutura, os investimentos anunciados mais expressivos foram 
da Autoban, em Jundiaí, e da Sabesp, em Várzea Paulista.

Coerente com sua crescente importância como centro de logísti-
ca, a RMJ recebeu importantes investimentos para implantação de 
grandes empreendimentos comerciais, como Lojas Renner, Havan 
− Loja de Departamentos e Fort Atacadista, a maioria em Jundiaí. 
No segmento de serviços, os destaques foram os investimentos 
da Ascenty Data Centers (Jundiaí), GLP Brasil Empreendimentos 
e Participações (Jundiaí), Procter & Gamble do Brasil (Louveira), 
Jundiaí Shopping e Golgi Jundiaí. Cabe destacar que, embora exista 
relativa diversificação espacial dos investimentos, não há indicação 
de que, a médio prazo, eles tenham impacto suficiente para alterar 
a forte concentração do PIB regional.

Indicador do potencial de formação profissional de jovens na região, 
a relação entre matrículas no ensino tecnológico e superior e a po-
pulação de 15 a 29 anos corresponde a 20% na AU Jundiaí, similar 
à média estadual. Por município, esta relação é muito diferenciada, 
superando a média estadual em Jundiaí e em Campo Limpo Pau-
lista. Nos demais municípios, contudo, o número de matrículas é 
extremamente baixo em relação à população jovem, o que pode, no 
futuro, dificultar a inserção produtiva dos jovens. 

O nível de sustentabilidade das contas públicas municipais na AU de 
Jundiaí é diferenciado, mas com predomínio de padrões desfavorá-
veis, 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 Várzea Pau-
lista 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 AU Jundiaí é fator limitante para o 
planejamento regional e para o desenho de políticas comuns aos 
municípios, pois a maior (menor) higidez fiscal tende a permitir ga-
nhos mais (menos) intensos na melhoria da qualidade de vida e do 
ambiente de negócios da região.
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MAPA 9. Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento econômico - RMJ
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1.3.3. Incentivo à inovação e tecnologia
O emprego nas indústrias de média-alta e alta intensidade tecno-
lógicas está concentrado em Jundiaí, secundado por Louveira e 
Itupeva. Reproduz, desta 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. 

O acesso à internet de alta velocidade na RM Jundiaí é muito desi-
gual. Cabreúva, Itupeva e Várzea Paulista têm volume de conexões 
por habitantes muito abaixo dos demais municípios. Como em ou-
tros indicadores, Jundiaí se destaca positivamente, com 238 cone-
xões por mil habitantes, acima de todos os demais e quase quatro 
vezes maior que em Itupeva, onde este indicador é o mais baixo da 
região (60,79 conexões por mil habitantes). Como o acesso à banda 
larga tende a se fortalecer como requisito para o processo educa-
cional 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.

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 
matrículas da região neste nível de ensino. Também está sediado 
no município o Centro de Inovação Tecnológica de Jundiaí, único 
da Unidade Regional, e que é parte da Rede Paulista de Centros 
de Inovação Tecnológica (RPCITec). Distribuir melhor os impactos 
desta estrutura na RMJ é um dos desafios ao desenvolvimento re-
gional mais equilibrado, uma vez que o espraiamento do esforço 
de formação educacional e de pesquisas para o maior número de 
municípios possível exigirá ação coordenada do poder público, em 
parceria com o setor produtivo e a sociedade.
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MAPA 10. Incentivo à inovação e tecnologia - RMJ
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1.4. Hub regional de infraestrutura

1.4.1. Mobilidade e acessibilidade regional 
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.

Destaca-se o Sistema Anhanguera−Bandeirantes, que, no sen-
tido sul-norte, conecta a RMJ 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 An-
chieta−Imigrantes, estabelece a ligação da Região Metropolitana 
com a Região Metropolitana da Baixada Santista e com o Porto de 
Santos. 

São, ao todo, 10 rodovias estaduais, eixos de circulação que es-
tão na base do desenvolvimento econômico da região, colocando a 
RMJ em posição estratégica, tanto do ponto de vista de sua inser-
ção no território macrometropolitano, como dos deslocamentos 
regionais. Reforça essa conectividade a proximidade com os três 
principais aeroportos do estado, Viracopos (30 min), Congonhas e 
Guarulhos (cerca de uma hora), a presença do importante corre-
dor ferroviário de São Paulo, ligando a região de Jundiaí ao Por-
to de Santos. Além de Jundiaí estar a, aproximadamente, 100 km 
de distância do terminal da hidrovia Tietê-Paraná, possibilitando 
acesso aos estados de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso 
do Sul e ao Paraguai. Esse conjunto de elementos são decisivos 

para a atração de serviços de logística e de indústrias multinacio-
nais presentes na região, ao garantir a mobilidade de pessoas e 
cargas.

Todos os municípios possuem transporte coletivo intramunicipal, e 
os deslocamentos entre eles ocorrem principalmente pelas rodo-
vias. O transporte coletivo intermunicipal está presente em todos os 
municípios. Na Região Metropolitana de Jundiaí, 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. No entanto, existem 
queixas registradas nas oficinas regionais quanto à insuficiência do 
transporte coletivo intermunicipal, em relação às tarifas cobradas 
e à inexistência de integração intermodal. 

Registra-se que, em agosto de 2021, a Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos realizou, a primeira audiência pública para apresen-
tação do estudo de viabilização do Trem Intercidades (TIC), expresso 
que ligará a Região Metropolitana de Campinas a São Paulo, com 
uma parada em Jundiaí. Também a linha Rubi 7 da CPTM está con-
templada no estudo com melhorias e com a segregação do serviço 
de carga, que terá uma linha específica3. O entorno das estações, 
notadamente a estação do expresso em Jundiaí, poderá vir a atrair 
atividades de caráter regional, fortalecendo sua condição de polo. 

3 Informações de técnicos da Secretaria de Transportes Metropolitanos em reunião do Gru-
po de Trabalho Temático de Transportes. 
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MAPA 11. Mobilidade e acessibilidade regional - RMJ
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1.4.2. Universalização dos serviços de saneamento básico
O percentual médio da população total (urbana e rural) atendida 
por abastecimento de água é de 85%, abaixo da média do Estado 
(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). Deve-se 
especial atenção aos municípios de Jarinu e Cabreúva, com Índice 
de Atendimento de Água entre 67% e 76%.

Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, todos os sete 
municípios da região apresentam índice superior a 30%, o que de-
monstra a urgência de melhoria na infraestrutura de distribuição de 
água: Itupeva (30%), Jarinu (32%), Louveira (33%), Jundiaí (34%), Ca-
breúva (35%), Várzea Paulista (35%) e Campo Limpo Paulista (40%). 

O percentual da população total atendida por coleta de esgoto é 
variado entre os municípios. Em Cabreúva, Campo Limpo Paulista, 
Itupeva e Jarinu, menos de 80% dos seus habitantes são atendidos. 
Em Louveira, o atendimento fica entre 80 e 95%, e apenas em Jun-
diaí é acima de 95%, este último estando, inclusive, acima da média 
do Estado (90,28%). Quanto ao Indicador de Coleta e Tratabilidade 
de Esgoto a População Urbana (ICTEM), estão enquadrados nas fai-
xas intermediárias Jarinu (3,89), Campo Limpo Paulista (6,41), Ca-
breúva (6,72) e Itupeva (7,42), tendo os municípios de Jundiaí (9,69), 
Várzea Paulista (9,79) e Louveira (9,81) os melhores indicadores. 

Entre as lacunas identificadas quanto à prestação desses serviços, 
podemos citar: 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 trata-
mento destas, ou, ainda, pela ausência de manutenção dos siste-
mas; e, por fim, o desafio da universalização da coleta de esgoto e, 
principalmente, o tratamento da sua totalidade, na qual a meta do 
marco do saneamento básico é de 90% da população com coleta e 
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Concluindo, cabe destacar a ausência de rede de abastecimento 
de água e de estações de tratamento nas áreas rurais, adotan-
do-se soluções individuais e alternativas, como poços e minas 
d’água para o fornecimento de água e sumidouros, fossas negras 
e sépticas para o tratamento de esgoto. Essas soluções não são 
contempladas na leitura diagnóstica da região, ou seja, as áreas 
rurais apresentam índices de atendimento mais baixos quando 
comparadas às áreas urbanas. 

As exigências do novo marco regulatório do saneamento tendem a 
minimizar essas distorções existentes entre meio urbano e rural, à 
medida que os planejamentos e investimentos nos serviços devem 
contemplar as áreas rurais no acesso às redes de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário nos contratos de concessão e o 
atendimento às metas de universalização.
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MAPA 12. Universalização dos serviços de saneamento básico - RMJ
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1.4.3. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos
Em 2020, foram geradas 677 toneladas de resíduos sólidos por 
dia no aglomerado urbano, com destaque para os municípios com 
maior população, que são também os maiores geradores: Jundiaí 
(365 ton./dia) e Várzea Paulista (111 ton./dia).

Quanto ao Índice de Qualidade dos Aterros, a situação é adequada 
em todos os municípios. São, basicamente, aterros sanitários que 
passam pelo controle necessário para este tipo de infraestrutura. 
No entanto, um problema latente na região é a distância a ser per-
corrida entre o aterro sanitário para a disposição dos resíduos e os 
municípios geradores, 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 Paulista e Várzea Paulista, que transportam 
seus resíduos sólidos diariamente para Caieiras, a uma distância 
aproximada de 27 km nas duas situações. 

Dos sete municípios, quatro têm programas de coleta seletiva (Ca-
breúva, Itupeva, Louveira e Jundiaí), dois não têm (Jarinu e Várzea 
Paulista) e Campo Limpo Paulista não teve essa informação divul-
gada. Quanto à taxa de recuperação de materiais recicláveis, dos 
municípios que informaram esse dado, percebe-se que esta é bai-
xa: Louveira (1,41%), Itupeva (5,59%) e Jundiaí (7,32%).
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MAPA 13. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos - RMJ
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1.4.4. Consumo, geração e diversificação da matriz energética
A Região Metropolitana de Jundiaí é responsável por 3,0% do con-
sumo de energia elétrica estadual, sendo que este percentual sobe 
para 5,2% para a energia elétrica industrial, dado o perfil econô-
mico regional. A participação 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 industriais4.

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 são inferiores 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 ter-
ceira 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 Itu-
peva, com 11%. Essas participações atingem 68% e 8%, respectiva-
mente, para o consumo de etanol.

4  Segundo técnicos da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente em discussão 
do Grupo de Trabalho Temático de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Matriz energética por origem de combustível no Estado

Matriz energética por origem de combustível na RMJ

Fonte: Sistema de Informações de Geração, ANEEL. Dados obtidos em 01/11/2021
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62,4%
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26,1%

1,6%
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GRÁFICO. Matriz energética por origem de combustível  
no Estado e na RMJ - % de potência fiscalizada  
em geração elétrica centralizada
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MAPA 14. Consumo, geração e diversificação da matriz energética - RMJ
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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 no estado, 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 só-
lidos urbanos 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 fotovoltaica nas diferentes categorias: residencial, co-
mercial, industrial e rural, correspondendo a 1,35% dos empreen-
dimentos e a 1,25% da potência instalada no Estado.

Ainda assim, importante destacar que a porção majoritária da pro-
dução energética interna à região, 90,2% em relação a geração con-
centrada, deriva de fontes não renováveis, em especial termelétri-
cas com origem em petróleo e gás natural.

1.5. Articulação interfederativa e setorial

1.5.1. Potencialidades e lacunas na gestão das FPICs
Registra-se na região a participação de municípios em articulações 
intermunicipais sob a forma de consórcios nas seguintes áreas5: 
Gestão de Águas, Manejo de Resíduos Sólidos, Saneamento Básico 
e Turismo. 

5 Segundo a pesquisa MUNIC 2019 do IBGE.

Louveira e Itupeva participam do Consórcio Intermunicipal das Ba-
cias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que tem como objetivo 
a recuperação dos mananciais de sua área de abrangência. Fazem 
parte do Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário (Cias) Jun-
diaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louveira, juntamente 
com Vinhedo, da RMC, e Cajamar, da RMSP. O município de Cabreú-
va participa do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí (Conirpi), 
que inclui Indaiatuba, Itu e Salto, municípios de outras regiões.

Vale o destaque para o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvi-
mento do Polo Turístico do Circuito das Frutas, que reúne os municí-
pios 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 Distrito Turístico do Estado de São Paulo, que abrange 
os municípios de Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo. Nesse dis-
trito 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 Região Metropolitana de Jundiaí − 
Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu e Várzea Paulista 
− tem seus sistemas de esgotamento sanitário operados pela Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os 
sistemas de Jundiaí e Louveira são operados pelos próprios muni-
cípios.

Existem, na RMJ, duas estruturas de gestão cujas atribuições po-
dem impulsionar o tratamento integrado dos temas relacionados à 
segurança pública, partindo do princípio do equacionamento con-
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junto dos problemas entre os municípios da Região: o Gabinete Me-
tropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública (Gamesp), 
instalado em 2013, que em seu Estatuto valoriza a gestão estratégi-
ca e a intersetorialidade, e os Conselhos Comunitários de Seguran-
ça (Consegs), criados por meio do Decreto Estadual nº 23.455, de 10 
de maio de 1985, e implantados em todos os municípios da região. 

A estrutura de gestão metropolitana, que deverá ser organizada a 
partir da transformação da aglomeração urbana em Região Metro-
politana de Jundiaí6, deverá incorporar o monitoramento e o acom-
panhamento das práticas de articulação interfederativa, para ações 
em temas de interesse específico, presentes na região, visando 
avaliar os impactos positivos e os resultados advindos para as so-
luções de problemas de interesse comum. 

6 Projeto de Lei Complementar nº 36/2021, já aprovado pela Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, em 09/11/2021, aguardando sanção do Governador.
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