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APRESENTAÇÃO
O presente documento formaliza a entrega do Produto 5 – Panorama Regional – que atende à demanda do Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), para a elaboração de Planos de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUIs) pelas Unidades Regionais paulistas,
conforme estabelecido pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal
13.089/2015).
O Estatuto da Metrópole é o principal instrumento regulatório
para formulação do PDUI, e determina a necessidade da fixação
de diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução
de políticas públicas nas regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas instituídas pelo Estado. Deve ser elaborado de forma
democrática, no âmbito da estrutura de governança interfederativa, e aprovado por lei estadual.
A realização de PDUIs envolve, essencialmente, um processo de
planejamento baseado em ampla organização e avaliação de dados, informações e contribuições de naturezas diversas − econômica, social, urbana, legal e ambiental. Como resultado, o PDUI
objetiva a organização administrativa do território e a agregação
de referências para a tomada de decisões, de forma a orientar as
ações dos setores público e privado.
Há algum tempo, o Estado de São Paulo passou a considerar
uma estratégica agenda regional para incorporar o planejamento territorial nas políticas públicas. Dessa forma, o planejamento
territorial passa a ser um instrumento de integração de políticas
públicas, tendo o território como plataforma de convergência

dessas políticas, respeitando especificidades setoriais e territoriais das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.
Desafios como mobilidade urbana, saneamento ambiental, habitação, qualidade de vida, entre outros, ultrapassam as fronteiras
dos governos locais. Muitas vezes, envolvem, também, outras
divisões jurídico-administrativas do território até outros municípios vizinhos. Para que as intervenções tenham efetividade e
produzam resultados positivos para a população, é necessária
uma ação coordenada de vários agentes, abarcando uma visão
multissetorial e de diferentes escalas de urbanização na busca
de soluções.
A complexidade das ações nas áreas de habitação, transporte, saneamento ambiental, entre outras, resulta na dificuldade dos gestores locais em promover o avanço das políticas públicas, uma vez
que estas não podem ser empreendidas de maneira isolada. Por
isso, é necessária uma ação integrada entre os municípios para superar os desafios e alcançar desenvolvimento econômico e organização territorial equilibrados.
Dessa forma, esse produto possui o desafio de articular uma visão
regional a partir das características específicas de cada Unidade
Regional em relação às FPICs, apontando demandas, dificuldades
e oportunidades que venham a se constituir em investimentos e políticas coordenadas no futuro.
O Panorama Regional faz parte do Diagnóstico Metropolitano – etapa simultaneamente instrumental e analítica – e tem o propósito de
reunir os elementos necessários para o reconhecimento qualificado de cada Unidade Regional.

A partir dessa análise é que se constitui a produção técnica das
fases executivas do trabalho a seguir:

a. Estruturação do repositório de dados.
b. Produção de diagnóstico (ordenamento territorial, panorama regional e diagnóstico).

É o panorama regional que irá compor os estudos analíticos que
deverão propiciar a abordagem integrada e transversal que será
objeto do diagnóstico.
As seguintes Unidades Regionais serão objeto de análise no P5-Panorama Regional: Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e
Litoral Norte (RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba
(RMP), de Jundiaí (RMJ) e a Aglomeração Urbana de Franca (AUF).
Este documento está estruturado em duas partes: uma trata da
metodologia para elaboração do Panorama Regional e a outra
traz o levantamento realizado para a Região Metropolitana de
Jundiaí (RMJ).
Por fim, cabe ressaltar que a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ)
tornou-se, por força da Lei Complementar nº 1.362, de 30 de novembro de 2021, Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), mantendo
a mesma composição territorial com sete municípios.
Neste documento, já está alterada a nomenclatura da Unidade Regional, exceto em alguns mapas. No entanto, as análises permanecem coerentes com a configuração da RMJ.
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METODOLOGIA
O desenvolvimento desse produto foi orientado a partir da escolha de Áreas Temáticas que foram definidas com a identificação e
a contextualização das principais Funções Públicas de Interesse
Comum (FPICs) estabelecidas em lei para cada Unidade Regional.
O Panorama Regional parte de questões gerais, que constituirão a
base para montar um amplo quadro de referência. Essas questões
contribuem para delimitar o universo do estudo, indicar as possí-

veis fontes de análise e auxiliar na construção de propostas para o
desenvolvimento das regiões a serem estudadas.
É fundamental entender quais são as questões regionais estratégicas que servirão de base para formular diretrizes e propostas articuladas e centradas na dimensão físico-territorial do desenvolvimento metropolitano. Assim, caberá destacar quais são
as potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos eixos
temáticos e que vão servir de apoio na formulação das diretrizes
e ações dos PDUIs.

Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) presentes nas leis de criação das Unidades Regionais
Unidades
Regionais

FPICs
Planejamento
e uso do solo

Transporte e
sistema viário
regional

Habitação
de interesse
social

Saneamento
básico

Meio ambiente

Desenvolvimento
econômico

Atendimento
social

Turismo

Esporte e
lazer

Agricultura e
agronegócio

RM de
Ribeirão
Preto
RM Vale do
Paraíba e
Litoral Norte
AU
de Franca
RM de
Piracicaba
RM de
Jundiaí
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Por esse motivo, o Panorama terá como produto um retrato regional preliminar, que servirá como orientação aos trabalhos das oficinas regionais, alicerçando o caminho para uma permanente cultura de participação regional e metropolitana.
As Áreas Temáticas foram definidas a partir de aspectos essenciais,
que informam o ordenamento e a visão territorial com compromisso de desenvolvimento regional. São as seguintes:

1. Estruturação urbana, processo de urbanização e

rede de centralidades

Esse tema traz a descrição dos instrumentos de regulação do
uso e a ocupação do solo urbano, caracterizando a mancha urbana e seus vetores de expansão. A leitura do zoneamento existente nos municípios de cada UR e a análise dos seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo – realizadas nos produtos
2 e 3 – ajudaram na identificação de conflitos entre legislações
municipais. Além disso, com o objetivo de subsidiar o macrozoneamento, também foi possível reconhecer potencial em um
contexto de maior dinamismo regional.
A rede de centralidades regionais é outro aspecto inserido nessa
área temática. O objetivo é compreender a dinâmica de fluxos
entre cidades e o papel hierárquico dos diferentes centros urbanos. As centralidades que foram identificadas são áreas dentro
de um determinado território em que estão concentradas as atividades econômicas e sociais de uma cidade ou região.

São espaços com grande oferta de emprego, heterogeneidade de
usos (comércio, indústria, residencial e serviços) e acesso pelos
meios de transporte e rede viária. Essas áreas, e consequentemente as atividades ali desenvolvidas, são fundamentais para o
fortalecimento da identidade municipal ou metropolitana. A principal fonte de informação é o relatório “Regiões de Influência das
Cidades (REGIC)”, de 20181.
Entretanto, para a formulação dos PDUIs, o Estatuto da Metrópole (artigo 12º da Lei 13.089 de 2015) requer a verificação dos desdobramentos dessa dinâmica regional em escala intraurbana, de
maneira que seja possível evidenciar no território os elementos
que compõem a complexa rede urbana de cada unidade regional.
Dessa forma, para caracterizar a rede de centralidades intraurbanas de relevância regional, foi proposto um procedimento
metodológico que trouxesse uma somatória de elementos que
pudessem expressar seus três atributos fundamentais: físico-territorial, localização e regulamentação urbanística.
Assim, a análise deverá trazer um mapeamento dos principais
atributos e realizar uma leitura qualitativa de sua conformação
espacial. Serão mostradas as principais infraestruturas de mobilidade regional, como os eixos de transporte, a localização de
grandes equipamentos públicos ou privados (complexos hospitalares, polos de ensino superior, centros de pesquisa), polos de
comércio e serviços, com abrangência e escala de atendimento
regional.
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Região de Influência das Cidades,
2018.
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A observação da rede de centralidades regionais na escala intraurbana terá como objetivo fornecer leituras que auxiliem o desenho
do macrozoneamento e a construção de diretrizes para articulação
desses polos entre os municípios.
A análise da dinâmica imobiliária foi feita com base nos dados mais
recentes do Graprohab2 que trazem os empreendimentos habitacionais para loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais
analisados pelo órgão.
Por fim, esse tópico também abrange a análise da dinâmica demográfica, procurando averiguar as transformações ocorridas
nas taxas de crescimento e, também, no grau de urbanização.
Além disso, foram analisadas as modificações na estrutura e na
distribuição da população, principalmente nas projeções de distribuição etária que podem nos trazer uma perspectiva das demandas por políticas públicas, considerando o volume de pessoas
em idade escolar, o índice de envelhecimento e a razão de dependência da população.

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional
e equipamentos públicos
A existência de diversos indicadores para tratar das questões
referentes ao desenvolvimento humano e às condições de vida
decorre da complexidade do tema e da dificuldade em sintetizar
este aspecto tão complexo da realidade. Os indicadores de con2 O Graprohab foi criado pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, por meio do
Decreto Estadual nº 33.499, de 10 de julho de 1991, e reformulado pelo Decreto Estadual nº
52.053, de 13 de agosto de 2007, com o intuito de centralizar, agilizar e organizar o processo
de anuência prévia de projetos de loteamentos, núcleos habitacionais e condomínios.

dições de vida da população devem estar presentes nesse tema,
mostrando o padrão recente de desenvolvimento econômico e
social das URs.
Optou-se, preferencialmente, pela utilização do Índice Paulista de
Responsabilidade Social (IPRS) da Fundação Seade, não só pelo fato
de ter sido objeto de atualização mais recente (2018) mas também
por sua dimensão sintética3, referindo-se ao estágio de desenvolvimento de cada município em três dimensões: renda, escolaridade
e longevidade.
Em relação à questão habitacional, o foco da análise deverá ser,
principalmente, o levantamento da situação de precariedade e vulnerabilidade habitacional nas URs. A análise apresenta a identificação, dimensionamento e caracterização das áreas ocupadas por
assentamentos precários e ocupações irregulares, considerando
que tais questões têm forte entrelaçamento com os temas do desenvolvimento urbano e do meio ambiente.
O objetivo será propor diretrizes para a redução da ocupação irregular existente em áreas com risco ambiental, priorizando os
territórios de mananciais, bem como ações que venham a prever
o surgimento de novas situações de vulnerabilidade. Existem duas
considerações importantes nesse tema: 1. A análise não pretende
abranger o déficit habitacional dos municípios. O propósito é identificar possíveis pressões de ocupações precárias sobre o patrimônio
ambiental, ou seja, assentamentos precários que estejam presentes em áreas de mananciais, fundos de vale etc. 2. A pesquisa refe3 O IPRS é baseado nos termos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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re-se à ausência de informações mais recentes que permitam uma
análise georreferenciada de tais situações.
Para obter os resultados, será utilizada a metodologia desenvolvida no estudo do CEM/Cebrap “Diagnóstico dos assentamentos precários nos municípios da Macrometrópole Paulista”
para URs que foram objeto desse estudo na data de sua publicação. Para as URs que não foram contempladas no estudo do
CEM/Cebrap serão utilizadas as informações da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), cujo levantamento aponta a existência de áreas de risco e de favelas nos
municípios paulistas.
Espera-se uma contribuição dos municípios e do programa estadual Cidade Legal – ligado à Secretaria Estadual de Habitação
– sobre o tema da necessidade de regularização fundiária e dos
avanços já obtidos nessa área, assim como o levantamento de
estoque de terras eventualmente disponíveis nos municípios.
Os equipamentos de serviço coletivo existentes nos municípios
devem ser levantados de forma a avaliar se há um acesso equânime a toda a população residente na UR. São objeto dessa análise a distribuição das unidades de saúde e de ensino.

3. Mobilidade, transporte e logística
O sistema viário e o transporte público são elementos estruturadores do espaço geográfico, especialmente no que diz respeito
ao uso e ocupação do solo e ao desenvolvimento do território.

Para que cada Unidade Regional possa exercer suas funções econômicas, ambientais e sociais com eficiência, é fundamental que o
sistema viário metropolitano seja capaz de articular todo o território.
Como tema intersetorial, deverá permear as análises de desenvolvimento econômico, da área ambiental e da dinâmica urbana.
O foco da análise deverá ser, especialmente, o sistema viário regional, no transporte de cargas e nas interdependências viárias
das áreas conurbadas. Serão analisadas as condições de provimento e da eficiência dos sistemas de infraestrutura e de serviços urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística regional.
A avaliação da conectividade intermunicipal e da oferta de infraestruturas levará em consideração os mapeamentos da estrutura viária principal (classificação e função das rodovias) e as
funções exercidas por portos, aeroportos e rede de transporte
ferroviário que porventura estejam presentes na UR.
Outro ponto que ganha importância é a análise dos projetos de
investimentos relacionada aos drivers de desenvolvimento regional em direção a novos eixos logísticos. É preciso identificar se
os sistemas exercem função estruturante em relação à ocupação urbana e avaliar em que medida são satisfatórios.
Do ponto de vista da mobilidade da população, o Panorama deverá
trazer análises que identifiquem os fluxos de circulação de pessoas
na região e, conforme a disponibilidade de dados, devem ser explorados: a. qualidade do transporte em relação à mobilidade e acessibilidade; b. a eficiência dos modais; c. a integração entre eles.
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4. Dinâmica econômica
A análise da dinâmica econômica busca trazer elementos que permitam o entendimento da estrutura produtiva de cada UR e das alterações mais recentes que resultam na atual configuração.
Assim, o objetivo geral é fazer um levantamento detalhado da evolução econômica das unidades regionais, com foco nas implicações na
estrutura industrial, agropecuária e no setor de serviços.
Para dar suporte a essa temática, algumas questões deverão nortear
a análise, entre elas: a. o perfil predominante da atividade econômica
nas URs; b. a organização da cadeia produtiva de tais atividades; c.
as possíveis dificuldades de infraestrutura que se apresentam para o
reforço das atividades produtivas.
Sempre que possível, a análise da dinâmica econômica também
apontará a necessidade da mobilização da inovação, do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico – aspectos que são determinantes na afirmação e na aproximação de territórios, sobretudo
em regiões diversificadas, nas quais, além de grandes concentrações urbanas, ainda subsistem áreas rurais.
Também fazem parte deste bloco as temáticas do emprego, da renda
e da qualificação da mão de obra. Do ponto de vista da capacitação
da mão de obra, deverão ser analisadas as transformações no trabalho exigidas pelas principais atividades presentes nos municípios em
face da oferta de qualificação existente.

Para mapear tendências da economia paulista, deverão estar presentes nas análises da dinâmica econômica os investimentos que
estejam em curso e, também, os que estão planejados. Para esse
levantamento, serão usados os dados da Pesquisa de Investimentos
Anunciados no Estado de São Paulo (PIESP) e também serão considerados os anúncios realizados por empresas privadas e estatais
para investimentos no Estado de São Paulo.
Os investimentos analisados são os que têm a finalidade de aumentar
a capacidade produtiva das empresas e permitirão interpretar em que
medida atendem a uma lógica de dinamização da economia da região.
As análises priorizarão a indicação de programas, projetos e ações
que potencializem os investimentos produtivos em curso e/ou programados e equacionem os principais gargalos ao desenvolvimento
econômico e à competitividade das URs, mas sempre tendo em vista
a necessidade da coesão territorial.
A temática do Turismo deverá examinar seu potencial de expansão e
avaliar as cadeias produtivas a montante e a jusante que devem ser
reforçadas.

5. Patrimônio ambiental e recursos hídricos
Essa temática deverá proceder a identificação e análise das condições de preservação e recuperação do patrimônio ambiental e da
capacidade de produção de serviços ecossistêmicos, abrangendo a
definição de alternativas de uso sustentável dos ativos ambientais
disponíveis em cada UR.
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Tendo como base as informações da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), o patrimônio
ambiental será analisado por meio do levantamento das Unidades
de Conservação existentes (bem como daquelas em processo de
criação), dos parques municipais e da vegetação nativa.
Deverão ser identificados os compartimentos ambientais que apresentem relevantes atributos paisagísticos e culturais, as áreas
prestadoras de serviços ecossistêmicos e a legislação ambiental
com rebatimento na regulação do uso e ocupação do solo.
Serão mapeadas as principais bacias hidrográficas que conformam
as regiões e levantadas as atuais e futuras condições de disponibilidade dos recursos hídricos, além da gestão dos recursos hídricos
e do levantamento de comitês de bacias e câmaras temáticas.
As possíveis situações de risco e degradação ambiental que
acarretam redução da qualidade de vida serão expressas por levantamentos das áreas sujeitas a alagamentos e com perigo de
inundação, com o intuito de reunir diretrizes e ações destinadas à
mitigação desses eventos extremos e promover maior resiliência
nas regiões.

6. Infraestrutura urbana
O tema Saneamento Ambiental está presente na infraestrutura urbana, assim, devem ser analisadas: a integração das redes de água
e esgoto; o índice de perdas na distribuição; a coleta, o tratamento
e a destinação final de resíduos sólidos.

Além da análise do nível de integração das redes existentes, será importante dimensionar em que medida o crescimento da malha urbana exerce pressões sobre os recursos naturais que levam ao incremento do consumo de água e de infraestrutura para o saneamento.
Para tanto, serão levantadas informações referentes ao acesso à rede
de abastecimento de água, à coleta de esgoto e seu tratamento, com
vistas a uma análise do provimento e da eficiência desses sistemas.
Para formular diretrizes que venham a promover melhoria das condições do serviço, será feito o levantamento do tratamento e destinação final de resíduos sólidos, por meio do mapeamento das infraestruturas de caráter metropolitano ou regional, bem como sua
localização e área atendida.
Já a composição da matriz energética e os energéticos mais consumidos, bem como a intensidade do uso de energia e a participação setorial no consumo, serão analisados a partir dos dados do
Balanço Energético do Estado de São Paulo (SIMA, 2019). O avanço
das mudanças climáticas e a crescente preocupação com as questões ambientais têm colocado o conceito de transição energética no
centro do debate da questão energética e trazem a necessidade de
análise das fontes de geração de energia renovável.

7. Gestão pública e governança regional
A governança metropolitana ou regional, entendida como um sistema de cooperação entre níveis de governos, associações empresariais, universidades e sociedade deve priorizar a formulação
e a implementação de políticas públicas e projetos que garantam
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desenvolvimento sustentável, qualidade urbanística, equidade social, num contexto de reestruturação próprio dessa escala de urbanização.
A natureza e a dimensão dos problemas encontrados exigem soluções articuladas e integradas de diferentes setores, quer no que se
refere aos serviços urbanos, quer no que diz respeito à provisão de
infraestrutura.
Para a gestão integrada das FPICs, será necessária a coordenação
horizontal e vertical entre os municípios, que devem trabalhar em
conjunto com outros níveis de governança − reforçando a cooperação −, com vistas a incrementar os investimentos e serviços em
uma escala territorial mais ampla. A governança deverá ser exercida por instâncias de planejamento que tenham legitimidade para
promover diálogo entre os atores interfederativos e intersetoriais
− como é o caso das agências regionais, secretarias de estado e
conselhos de desenvolvimento.
Dessa forma, essa temática deverá trazer as estruturas de governança e articulação existentes em cada UR, conselhos de desenvolvimento, comitês de bacias, comitês executivos, consórcios etc.
A escala do investimento das políticas públicas e dos projetos derivados dessa temática é elevada e, muitas vezes, os municípios
que integram as regiões metropolitanas não têm condições de arcar com o alto volume de recursos exigidos. Os indicadores de gestão fiscal e de capacidade de endividamento compõem a análise
da disponibilidade de cada ente em integrar projetos com vistas à
partilha de investimentos e de serviços que se façam necessários.

A questão do governo eletrônico deverá priorizar análises que demonstrem a transparência das informações contidas em websites oficiais, os serviços públicos disponibilizados de forma on-line
à população e o uso de tecnologia da informação (TIC) na gestão
urbana dos municípios, como sistemas de iluminação inteligentes,
centros de operações para monitoramento de situações de
emergência etc.
O Panorama é, portanto, uma análise exploratória que visa apresentar as especificidades regionais, por meio da coleta e organização de dados, da revisão bibliográfica e do levantamento de
estudos, das contribuições apresentadas nas oficinas regionais
realizadas em outubro de 2021 em todas as Unidades Regionais.
Ou seja, a metodologia pretende ser flexível de tal forma que possa
incorporar temas que eventualmente venham a surgir nas rodadas
de oficinas regionais.
As informações tratadas nas análises temáticas foram obtidas a
partir de pesquisa nas bases de dados disponíveis e, também, em
consultas a estudos apresentados pelo Governo do Estado e por
suas secretarias, que pudessem contribuir para as análises.
As áreas temáticas até aqui descritas também formaram as linhas
organizadoras do repositório de dados, que foi disponibilizado à
equipe participante do projeto por meio do compartilhamento no Google Drive, plataforma escolhida pelo projeto para coletar, armazenar
e gerenciar a grande quantidade de dados necessários às análises.
As bases de dados foram organizadas trazendo os códigos dos
municípios, e, para facilitar a análise, foram sistematizadas infor-
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mações de todos os municípios do Estado de São Paulo. Visando
à disseminação dos conhecimentos gerados e dos dados digitais
produzidos ao longo do processo de construção dos PDUIs, o repositório deverá migrar para a plataforma digital, ficando disponível
para acesso público.
É importante mencionar que o Panorama Regional está baseado
em mapas, cartogramas, tabelas e gráficos, procurando trazer a
informação de forma sintética e compreensível. As informações
dos documentos coletados para o Panorama terão tratamento
georreferenciado, sempre que possível, de maneira a possibilitar
a análise integrada, favorecendo e evidenciando insumos para o
macrozoneamento.
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Panorama da
Região Metropolitana
de Jundiaí

I. Introdução

I.2. Inserção regional

O Panorama Regional é um documento que visa à caracterização
geral da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) identificando fragilidades e potencialidades por tema de estudo1.

A Região Metropolitana de Jundiaí ocupa a porção central da Macrometrópole Paulista (MMP) e integra um eixo de urbanização quase
contínuo entre as duas principais regiões metropolitanas do Estado: a de São Paulo e a de Campinas. Limita-se, ainda, com a Região
Metropolitana de Sorocaba e a Unidade Regional de Bragantina.

I.1. Institucionalidade
A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) é constituída pelo agrupamento dos municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista. Foi criada pela Lei
Complementar no 1.362, de 30 de novembro de 2021, que, no artigo
2º, define como objetivos promover:

I. o planejamento regional para o desenvolvimento socioecoII.

III.

IV.
V.

nômico e a melhoria da qualidade de vida;
a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante
a descentralização, articulação e integração de seus órgãos
e entidades da administração direta e indireta com atuação
na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos
públicos a ela destinados;
a utilização racional do território, dos recursos naturais e
culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados
na região;
a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região;
a redução das desigualdades regionais.

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
Paulino Bueno Couto (SP-300) e Engenheiro Constâncio Cintra (SP360), a Linha 7-Rubi (Luz-Jundiaí) da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) − favorecendo a acessibilidade aos maiores
aeroportos do Estado: Viracopos (Região Metropolitana de Campinas), Congonhas e Guarulhos (Região Metropolitana de São Paulo),
ao Porto de Santos (Região Metropolitana da Baixada Santista), o
maior da América Latina e ao Rodoanel, eixo que interliga as principais rodovias paulistas.
Trata-se de uma região intensamente industrializada com ampla
acessibilidade para as regiões vizinhas. Destaca-se no cenário estadual pela sua importância na logística de distribuição e pelo potencial industrial.

1 Este documento atualiza e revê o Panorama Regional elaborado pela Emplasa em 2017
e publicado na plataforma digital do PDUI-AUJ, com novas informações identificando eventuais alterações de tendências ocorridas nos últimos quatro anos.
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FIGURA I.1. Região Metropolitana de Jundiaí
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Fonte: Limites administrativos, sedes dos municípios, hidrografia (IBGE, 2021). Rodovias (DNIT, 2021). Unidades de Conservação (MMA, 2020)
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II. Estruturação urbana, processo de
urbanização e rede de centralidades

isso não altera a tendência de expansão urbana desses municípios
em direção ao centro da RMJ e a provável pressão da urbanização
sobre a área rural ainda está presente.

II.1. Caracterização da estrutura urbana e uso do solo

A porção leste é cortada pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto (SP354), que tem fluxo intenso de veículos. A rodovia é a única opção de
ligação do sistema Anhanguera-Bandeirantes com a Rodovia Dom
Pedro I, o que sobrecarrega sua limitada capacidade. O grande fluxo de veículos nesse eixo induz ao crescimento desordenado no seu
entorno que atravessa grandes áreas de uso rural, especialmente
no município de Jarinu.

Quando se analisa a ocupação do território da Região Metropolitana
de Jundiaí, por meio das imagens de satélite e das informações de
uso do solo (Mapas II.1 e II.2), é possível perceber a presença de
uma grande faixa de ocupação urbana em processo avançado de
conurbação 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.
Nessa faixa, que coincide em grande parte com o vale do Rio Jundiaí, é possível considerar a presença de um núcleo de desenvolvimento urbano e econômico da Região já que ali estão concentrados
os usos comerciais, de serviços, industriais ou mistos (Mapa 1). A
partir dela, é possível perceber a expansão da mancha urbana em
diferentes direções.
Quando se considera a extensão territorial da Região Metropolitana
de Jundiaí, é possível perceber o contraste que existe entre a ocupação verificada ao longo da faixa de conurbação – que é transversal – nos sentidos norte-sul (ao longo das rodovias Anhanguera e
Bandeirantes), em comparação ao eixo leste-oeste.
Fatores ambientais, a proximidade e atratividade entre o centro de
Jarinu e o município de Atibaia impedem que as áreas urbanas dos
municípios de Cabreúva e Jarinu estejam conurbadas. No entanto,

No sentido norte – na fronteira entre Jundiaí e Louveira – as manchas
urbanas próximas às rodovias já estão conurbadas. Nessa região ficam concentrados importantes equipamentos industriais e centros de
logística. A mesma coisa acontece no sentido oeste e noroeste, onde
o crescimento é intenso ao longo das rodovias Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto e Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli que conectam Jundiaí à Cabreúva e Itupeva, respectivamente, com usos residenciais e
industriais que vão, gradativamente, pressionando as zonas rurais.
Portanto, observa-se que a estruturação urbana da região ficou
concentrada próxima aos eixos de transporte que, por sua vez, conectam esse núcleo com as demais unidades regionais da Macrometrópole Paulista (MMP). A RMJ se beneficia economicamente
dessa integração, mas também reproduz o mesmo modelo de espraiamento urbano verificado nos municípios das demais unidades
regionais da MMP, onde o núcleo principal é dinâmico, multifuncional e bem dotado de infraestrutura, e, à sua volta, forma-se um
grande “anel” de uso predominantemente residencial.
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MAPA II.2. Expansão da área urbanizada (2013-2020)
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Conforme será visto neste trabalho, muitas vezes, as regulações
urbanísticas municipais incentivam esse espraiamento, seja estabelecendo grandes áreas para expansão e desenvolvimento econômico, seja por não incentivar o adensamento em áreas já consolidadas e com infraestrutura.

mento é confirmado, também, na verificação dos dados de empreendimentos imobiliários que registram crescimento nos últimos anos.
Os dados dos empreendimentos de parcelamento do solo para fins
habitacionais protocolados pelo Graprohab2 apresentam os empreendimentos habitacionais para loteamentos, condomínios e
conjuntos habitacionais analisados pelo colegiado e aqueles analisados pela secretaria executiva (dispensados) nos sete municípios
da região de 2010 a 2020. Os números não indicam que esses empreendimentos foram ou serão construídos, já que os protocolos
podem não ser aprovados, ou cancelados. No entanto, é uma boa
indicação da intenção do crescimento imobiliário na região.

Dessa forma, a valorização do preço da terra na área central de
Jundiaí direciona a ocupação em direção à periferia, ou mesmo
para zonas rurais e municípios vizinhos, cujos preços da terra são
mais baratos. Este fenômeno de expansão ocorre em velocidade
superior à capacidade do poder público em implementar infraestrutura adequada para o uso de novas áreas. O resultado é a formação de grandes áreas com ocupação monofuncional (residencial),
às vezes, com infraestrutura precária.
É possível visualizar esse processo por meio das manchas de uso
residencial espalhadas pelo território da RMJ (Mapa II.1). Esse moviTABELA II.1. Empreendimentos protocolados no Graprohab na RMJ
Município

2 O Graprohab foi criado pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, pelo Decreto
Estadual nº 33.499, de 10 de julho de 1991 e reformulado pelo Decreto Estadual nº 52.053, de
13 de agosto de 2007, com o intuito de centralizar, agilizar e organizar o processo de anuência
prévia de projetos de loteamentos, núcleos habitacionais e condomínios do Estado de São Paulo.

(2010-2020)

Totais
Nº Empreendimentos
(A+B)

Loteamentos
Nº Lotes

Nº Lot. (A)

Condomínios
Nº Lotes

Nº Cond. (B)

Nº Lotes

Cabreúva

8

3.581

4

2.437

4

1.144

Campo Limpo Paulista

6

1.154

4

627

2

527

Itupeva

33

8.589

20

5.787

13

2.802

Jarinu

10

2.257

6

1.735

4

522

Jundiaí

122

34.805

39

7.416

83

27.389

Louveira

15

3.180

12

2.780

3

400

Várzea Paulista

18

6.750

11

4.938

7

1.810

212

60.316

96

25.720

116

34.594

Total RMJ

Fonte: Secretaria de Habitação do Estado de SP, Graprohab, 2010-2020
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MAPA II.3. Empreendimentos Graprohab na RMJ (2010-2020)
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Entre 2010 e 2020, o Graprohab recebeu protocolo para 212 empreendimentos – distribuídos nos sete municípios –, totalizando
60.316 lotes.

dez anos e, portanto, devem ser revistas. Dentro dessas leis estão
instituídos os macrozoneamentos e zoneamentos municipais que
refletem as intenções de uso e ocupação do território.

O Mapa II.3 indica a localização de parte desses empreendimentos
(a espacialização só foi possível para cerca de 25% dos protocolos)

Além de macrozoneamentos e zoneamentos, é importante levantar os perímetros urbanos de cada município para se entender a
situação da ocupação urbana e as intenções de expansão futuras.
Os perímetros urbanos geralmente estão delimitados nos mapas
de macrozoneamento e zoneamento, porém, às vezes existe delimitação independente ou que não coincide com as zonas urbanas.

II.2. Regulação urbanística municipal
A regulação urbanística existente nos municípios da RMJ expressa
o planejamento desejado para o seu território. Quando se analisa de
forma integrada e regional, é possível identificar conflitos de interesses territoriais – que devem ser resolvidos coletivamente – e, também, é possível reconhecer potencialidades que permitem incrementar o dinamismo regional nos âmbitos econômico, social e ambiental.
Todos os municípios da Região possuem leis de Plano Diretor e
Leis de Uso e Ocupação do Solo, algumas instituídas há mais de

No Quadro II.1 - Quadro da Regulação Urbanística Municipal - Região Metropolitana de Jundiaí, é possível ver o resultado do levantamento com as legislações vigentes.
Nas legislações dos planos diretores municipais também são estabelecidas as diretrizes para implementação de instrumentos da política urbana definidos pelo Estatuto da Cidade. Esses instrumentos

QUADRO II.1. Regulação urbanística municipal (2021)
Município

Plano Diretor

LUOS

Perímetro Urbano

Zoneamento especial

Cabreúva

LC nº 407|2018

LC nº288|2005

LC 407|2018

LC nº 407|2018

Campo Limpo Paulista

LC nº 535|2019**

LC nº 379|2009

N|L

LC nº 302|2006

Itupeva

LC nº 153|2007*

LC nº 313|2012

LC nº 153|2007*

N|L

Jarinu

LC nº 200|2020

LC nº 201|2020

LC nº 200|2020

-

Jundiaí

Lei nº 9.321| 2019

Lei nº 9.321| 2019

Lei nº 9.321| 2019

Lei nº 9.321| 2019

Louveira

Lei nº 2.331|2013

Lei nº 2.332|2013

N|L

Lei nº 2.333|2013

Várzea Paulista

LC nº 167|2006*

LC nº 168|2006

N|L

N|L

Fonte: Prefeituras Municipais da RMJ. Elaboração FIPE.

LC - Lei Complementar. N|L - Leis não localizadas

*Estão em fase de revisão pelas Prefeituras Municipais

** O novo Plano Diretor será revogado.
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são importantes para auxiliar o processo de contenção do espraiamento urbano que ocorre em toda a Região, conforme exposto anteriormente.
O município de Jundiaí é o mais avançado. O Plano Diretor da cidade
regulamenta os instrumentos de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e direito
de preempção, definindo conceitos e locais de aplicação. Os outros
municípios chegam a regulamentar e especificar áreas para alguns
desses instrumentos, condicionando os demais à criação de leis específicas. Pretende-se consultar os representantes municipais e verificar qual a efetividade dessas ferramentas nas suas áreas urbanas.
Após o levantamento da regulação urbanística, foi feita uma leitura
analítica dos textos de suas leis e, simultaneamente, foi elaborado
o mapeamento3 dos instrumentos relativos ao ordenamento territorial: macrozoneamento, zoneamento, perímetros urbanos, zonas
especiais de interesse social e zonas especiais de interesse ambiental. Realizou-se uma leitura unificada 4 para esse mapeamento
(Mapa II.4), por meio da compatibilização entre as diversas nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios.
A partir da leitura do Mapa II.5, que traz uma leitura regional da regulação urbanística existente, é possível fazer algumas considerações:
3 Apresentado no Produto 2 – Mapeamentos dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais da Região Metropolitana de Jundiaí.
4 Apresentado no Produto 3 – Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos da
Região Metropolitana de Jundiaí.

VI.As macrozonas e zonas urbanas apresentam continuidade en-

tre municípios, com exceção do município de Jarinu, e confirmam as análises de uso do solo feitas no item II.1. Caracterização da Estrutura Urbana e Uso do Solo, formando uma larga
faixa de concentração de uso urbano de sudeste a noroeste do
território da RMJ. A partir desta faixa, podemos sobrepor informações como a mancha urbana atualizada por imagens de satélite e analisar possíveis discrepâncias entre área de expansão
urbana e oferta de infraestrutura.
VII. Ainda sobre essa faixa, verifica-se uma continuidade de
áreas com funções de desenvolvimento econômico (predomínio de zonas industriais, de comércio e serviços, de incentivo
ao desenvolvimento econômico) que atravessa os municípios
acompanhando os principais eixos viários.
VIII. Boa parte do território tem a função de abrigar um desenvolvimento sustentável do solo que corresponde às
áreas menos ocupadas e às de preservação ambiental. No
entanto, é preciso analisar com atenção as descontinuidades desta área nas fronteiras municipais que podem refletir um conflito entre expansão da mancha urbana e uso
restrito do solo. Na proposição de um macrozoneamento
regional (Produto 4), deverão ser sobrepostas, também, as
informações de unidades de conservação, mananciais de
importância regional, vegetação nativa, entre outras; para
avaliar a aderência dos regramentos ambientais aos planos
diretores municipais.
IX.O vale do Rio Jundiaí atravessa o território e está inserido nas
macrozonas urbanas, em áreas consolidadas e urbanizadas, o
que evidencia o desafio de conciliar o desenvolvimento econômico da região com a preservação das suas águas. Ao mesmo
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MAPA II.4. Leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos
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tempo, representa uma oportunidade de unir esforços locais
para o reconhecimento de sua importância estratégica regional e de planejar boas práticas ambientais e sociais.
X. Os principais eixos de transporte – rodovias e ferrovia – são
indutores de novas ocupações e passam por áreas de uso sustentável e recuperação ambiental, locais que exigem um monitoramento constante para evitar usos irregulares.
XI.Existem grandes áreas caracterizadas por diretrizes de expansão urbana, principalmente nos municípios de Cabreúva,
Itupeva, Campo Limpo Paulista e Jarinu. É preciso analisar
a mancha urbana existente nessas áreas, bem como dos dados da dinâmica demográfica, que serão descritos no item II.4,
para verificar se existe equilíbrio entre demanda e oferta de
áreas para urbanização.
XII. Das zonas e macrozonas urbanas podem ser extraídas
aquelas que representam áreas centrais e de desenvolvimento econômico dos municípios para auxiliar na composição de uma rede de centralidades intraurbanas de relevância regional, conforme será descrito no item a seguir II.3
– Rede de Centralidades.
Por fim, cabe lembrar que o documento “Diagnóstico Regional –
Principais Desafios”, publicado na plataforma digital do PDUI-RMJ
pela Emplasa, em 2018, apontou para uma intenção de uso urbano
em uma área muito superior ao da mancha urbana então existente.
Essa condição pode permitir o prosseguimento da tendência de espraiamento da área urbana, especialmente com uso habitacional,
sobre áreas verdes ou de atividades rurais. Isso vai exigir mais investimento em infraestrutura, além de incentivar o distanciamento
ainda maior entre o local de moradia e o de emprego. O PDUI, por

ter uma visão territorial integrada, é uma oportunidade para discutir essas questões de forma conjunta para se obter propostas que
sejam de interesse de toda a região.

II.3. Rede de centralidades
A Região Metropolitana de Jundiaí é considerada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Regiões de Influência das
Cidades do ano de 2018 (Regic, 2018) um Arranjo Populacional5 de
Média Concentração Urbana. O conjunto dos sete municípios da Região é analisado como um único nó da rede, todos os municípios como
única unidade urbana. Possui nível de hierarquia de Capital Regional
C. As capitais regionais são centros urbanos com alta concentração
de atividades de gestão, com área de influência de âmbito regional.
Como todos os demais Arranjos Populacionais do Estado de São Paulo, o AP de Jundiaí faz parte da área de influência do Arranjo Populacional de São Paulo/SP - Grande Metrópole Nacional (1A).
O AP Jundiaí está na 25ª posição entre os 25 maiores centros de
gestão empresarial do Brasil, segundo o Regic 2018. O Mapa II.5
apresenta o Arranjo Populacional de Jundiaí e a hierarquia dos centros adjacentes.
Para construir diretrizes para articulação dos polos entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí é preciso verificar os
desdobramentos da dinâmica regional em escala intraurbana e
evidenciar os elementos que integram sua rede de centralidades.
5 Os Arranjos Populacionais são recortes territoriais estabelecidos por estudo próprio, publicado pelo IBGE em 2016 (ARRANJOS..., 2016), e que consistem em agrupamentos de dois
ou mais municípios.
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MAPA II.5. Rede de cidades (2018)
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As ligações que constroem as regiões de influência na RMJ são
compostas pelas principais rodovias que cortam a região: Anhanguera, Bandeirantes, Edgard Máximo Zambotto, Marechal Rondon,
entre outras, e pela ferrovia. Por sua vez, as atividades responsáveis
pela ponderação da hierarquia dos centros podem ser identificadas
a partir da localização de grandes equipamentos públicos ou privados (complexos hospitalares, polos de ensino superior, centros de
pesquisa), polos de comércio e serviços, com abrangência e escala
de atendimento regional. São espaços com grande concentração de
emprego, heterogeneidade de usos (comércio, indústria, residencial e serviços) e acesso pelos meios de transporte e rede viária.
A rede de centralidades intraurbanas de relevância regional será
desenhada a partir da somatória de elementos que expressem seus
três atributos fundamentais (físico-territorial, localização e regulamentação urbanística). Os elementos mínimos que compõem a
rede na Região Metropolitana de Jundiaí são:
❏ Perímetro de concentração dos usos comerciais, serviços
e polos de emprego: corresponde às áreas que compõem a
faixa de conurbação onde se localiza o núcleo de desenvolvimento urbano e econômico da região, conforme disposto
no item “Caracterização da Estrutura Urbana e Uso do Solo”.
Para complementar essa definição, a distribuição de empregos terciários na RMJ pode ser analisada.
❏ Equipamentos públicos de inserção regional: complexos hospitalares, polos de ensino superior, centros de pesquisa, principais unidades de gestão político-administrativa de âmbito
estadual ou federal;

❏ Ativos econômicos: grandes centros comerciais, complexos
tecnológicos e industriais, incubadoras, parques tecnológicos, centros de logística, a exemplo das multinacionais Procter & Gamble, DHL, Magazine Luiza, Avon, BR Foods, Marfrig,
Mondelez, Dafiti e Via Varejo;
❏ Rede de mobilidade e transporte e seus polos de mobilidade
urbana regional: Sistema viário regional, a Linha 7-Rubi, da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), aeroporto de Jundiaí, terminais rodoviários, estações de rede de
alta capacidade;
❏ Polos e centros existentes e identificados no regramento urbanístico, como por exemplo a Zona de reabilitação central e
as de desenvolvimento econômico, definidas pelo Plano Diretor de Jundiaí (Lei Municipal 9.321|2019), e as zonas central
e de estruturação, do Plano Diretor de Várzea Paulista (Lei
Municipal 167|2006).
A partir do desenho da rede de centralidades intraurbanas (Mapa
II.6) e do cruzamento dos dados do macrozoneamento regional é
possível fazer análises mais específicas. É possível saber de que
forma esses centros ou atividades econômicas estão distribuídos
na macrozona urbana, se são bem articulados com a rede de mobilidade e transporte que os suporta, ou ainda, se algum município é
prejudicado na questão de acesso à rede. Dessa forma, essas informações poderão indicar áreas estratégicas para instrumentos de
intervenção urbana de âmbito regional.
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MAPA II.6. Estudo de identificação da rede de centralidades intraurbanas
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II.4. Dinâmica demográfica
A Região Metropolitana de Jundiaí possuía, em 2020, uma população total de 797.070 habitantes, 1,79% da população do Estado de
São Paulo. Entre 2010 e 2020, a população da região cresceu em
99.466 pessoas, a um ritmo de 1,34% ao ano, bem superior à taxa
média de crescimento da população estadual (0,80% ao ano).
A estimativa para a década de 2020-2030 é de forte queda do ritmo
de expansão populacional – 0,77% ao ano –, mas, ainda assim, será
superior à média estadual, indicando que a RMJ tende a persistir, nos próximos anos, como área de adensamento populacional
na Macrometrópole. Estima-se que, em 2030, a população total da
RMJ chegará a 860.215 pessoas.
Mais da metade (51%) da população da RMJ concentra-se no município de Jundiaí, onde residem 407.016 pessoas. Os demais mu-

nicípios têm população diferenciada, mas somente Várzea Paulista
ultrapassa 100 mil habitantes (Tabela II.2). Jarinu é o município menos populoso, com 29.820 habitantes, relativamente pequeno para
o padrão regional, mas maior que os mais de 68% dos municípios
brasileiros que têm até 20 mil habitantes.
O grau de urbanização da Região Metropolitana de Jundiaí é elevado e muito similar à média estadual. Entre os sete municípios,
todos têm mais de 80% de sua população vivendo em área urbana, com destaque para Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista,
onde este índice chega a 100%. Jarinu tem a menor taxa de urbanização, 86,2%.
Em todos os municípios da RMJ a densidade populacional supera
a média estadual, com diferenças expressivas entre eles. Várzea
Paulista tem o maior índice, o triplo da densidade de Campo Limpo Paulista, ambos com grau de urbanização de 100%. Jundiaí tem

TABELA II.2. População total, grau de urbanização e densidade demográfica dos municípios da RMJ (2020)
Municípios

População
Total em 2020

Participação na RMJ

Grau de urbanização

Densidade demográfica

Cabreúva

49.430

6,2

89,6

189,9

Campo Limpo Paulista

82.842

10,4

100,0

1043,4

Itupeva

59.159

7,4

93,4

294,6

Jarinu

29.820

3,7

86,2

143,7

Jundiaí

407.016

51,1

97,1

943,9

48.268

6,1

97,6

875,5

Louveira
Várzea Paulista

120.535

15,1

100,0

3432,1

RM Jundiaí

797.070

100,0

96,7

627,9

96,5

179,8

Estado SP

44.639.899

Fonte: IBGE. Elaboração FIPE
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densidade populacional inferior a estes dois municípios, apesar da
população ser muito maior. Também em relação a este indicador,
Jarinu ocupa a última posição na região.
Nas duas últimas décadas, os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí registraram taxas de crescimento anual da população superiores à média estadual. No entanto, o ritmo de crescimento decresceu expressivamente em todos eles. Para a década de
2020-2030, as duas tendências se mantêm: queda das taxas anuais
de crescimento, mas permanecendo em patamares maiores que a
média estadual (Tabela II.3).
Apesar destes movimentos comuns, o ritmo de crescimento populacional entre os sete municípios deverá ser muito distinto na atual
década. Jundiaí e Várzea Paulista, os mais populosos, registrarão
as menores taxas anuais, com Jundiaí praticamente se igualando à

média estadual. O ritmo estimado para o crescimento populacional
em Itupeva e Jarinu será o triplo da média estadual; em Cabreúva
e Louveira, mais que o dobro. Esta grande disparidade de ritmos
projetados de crescimento populacional indica que, até 2030, deve
persistir a demanda por ampliação da infraestrutura urbana e social nesses municípios, com o provável espraiamento da mancha
urbana (Mapas II.7 e II.8).
A despeito destas diferenças no ritmo de crescimento, as mudanças na distribuição da população serão relativamente pequenas. Em
2030, estima-se que Jundiaí responderá por 49,7% do total, pouco
menos que em 2020 (51,1%). Em contraposição, a participação de
todos os demais municípios se ampliará, exceto Várzea Paulista,
que permanecerá estável. Vale destacar que, em todos os municípios, a taxa anual de crescimento da população rural estimada para
a década 2020-2030 é negativa.

TABELA II.3. População total e taxas geométricas de crescimento anual dos municípios da RMJ (2010-2020-2030)
Municípios

População total
2010

2020

Taxas geométricas de crescimento
2030

2010-2020

2020-2030

Cabreúva

41.525

49.430

55.861

1,76

1,23

Campo Limpo Paulista

73.981

82.842

88.915

1,14

0,71

Itupeva

44.658

59.159

69.741

2,85

1,66

Jarinu

23.780

29.820

34.687

2,29

1,52

Jundiai

369.710

407.016

427.403

0,97

0,49

36.989

48.268

54.639

2,70

1,25

Varzea Paulista

Louveira

106.961

120.535

128.969

1,20

0,68

RM Jundiaí

697.604

797.070

860.215

1,34

0,77

41.223.683

44.639.899

46.825.450

0,80

0,48

Estado SP
Fonte: IBGE. Elaboração FIPE
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MAPA II.7. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA 2010-2020)
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MAPA II.8. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA 2020-2030)
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A redução generalizada das taxas de crescimento populacional
está alterando forte e rapidamente a estrutura etária da população da RM de Jundiaí (Gráfico II.1). A tendência, que terá sequência
na década 2020-2030, é de envelhecimento da população, tal como
ocorre no Estado de São Paulo e no Brasil, com impactos sobre as
políticas de atenção à população e de regulação urbana.
Em 2010, o maior volume populacional na RMJ estava nas faixas
etárias de 25 a 29 anos e de 30 a 34 anos. Em 2020, as faixas etárias de 30 a 34 anos e de 35 a 39 anos eram as maiores. Em 2030,
estima-se que o pico da população estará nas faixas etárias de
40 a 44 anos e de 45 a 49 anos. Isto significa que os municípios
da região estão vivenciando o período de maior participação da
população em idade ativa, o que representa mais pressão sobre
o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, menor taxa de dependência.
É possível perceber que a região também passa por um processo
de estreitamento da base da pirâmide etária. A população de 0 a
14 anos diminuiu de 21% para 19% do total, entre 2010 e 2020, devendo chegar a 17% em 2030. Se focarmos na população de 5 a 19
anos, a maioria demandante do ensino básico, o decréscimo é de
22% do total da população, em 2010, para 18% em 2030. Estes menores contingentes populacionais afetam a necessidade de investimentos na rede pública de educação, cuja infraestrutura precisa
ser planejada para uma demanda decrescente.
No extremo superior da estrutura etária da RMJ está em curso outro movimento importante para o planejamento dos serviços públicos, que é o rápido aumento da população idosa. Entre 2010 e 2030,

GRÁFICO II.1. Evolução da pirâmide etária (2011-2020-2030)
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Fonte: IBGE; Seade. Elaboração FIPE
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a participação da população de 65 anos ou mais na população terá
praticamente dobrado, passando de 8% para 14%.
A parcela de mulheres no total deste segmento não se alterará no
tempo, permanecendo em 57%, superior a de homens. Esta crescente parcela de população idosa vai exigir ajustes nos serviços de
saúde para fazer frente a uma demanda de atenção mais voltada a
questões ligadas ao envelhecimento. Além disso, será preciso fazer
investimentos nos equipamentos urbanos para assegurar a acessibilidade; ampliar a oferta de serviços assistenciais e de cuidados,
com desoneração das famílias, entre outras medidas.
O conjunto destas mudanças na estrutura etária da RM de Jundiaí
tem alterado a taxa de dependência na região (Gráfico II.2). Em 2011
e 2020, esta taxa variou de 40,1% para 40,6%, praticamente estável.
Nos próximos anos, no entanto, estima-se que esta taxa terá tendência continuada de aumento, confirmando que a região passa, no
período atual, pelo auge do chamado bônus demográfico.

GRÁFICO II.2. Evolução da taxa de dependência* (2011 a 2050)

58,8

40,1

39,1

40,6

2011

2015

2020

43,1

44,6
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46,3

2035

48,8

2040

53,1

2045

2050

Fonte: IBGE; SEADE. Elaboração: Fipe
* Taxa de dependência = (população de 0 a 14 anos + população de 65 anos e mais) |população
de 15 a 64 anos.

As ações de planejamento urbano e de crescimento deverão considerar este momento em que a demanda por trabalho está nos
maiores patamares históricos, o que representa um ônus para o
sistema produtivo regional, mas, ao mesmo tempo, a maior participação da população em idade ativa no total da população permite
diluir o peso da parcela inativa entre um número maior de pessoas.
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III. Vulnerabilidade socioterritorial, política
habitacional e equipamentos públicos

GRÁFICO III.1. Evolução do IPRS- Riqueza dos municípios

(2014 - 2016 - 2018)
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Fundação SEADE em parceria com a Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), é um indicador sintético que busca caracterizar e
classificar as condições de vida dos municípios paulistas com base
em três dimensões: riqueza, escolaridade e longevidade. Os dados
de sua última edição, referidos a 2018, mostram situações diversas
entre os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (Mapa III.1).
Quatro municípios – Jundiaí, Jarinu, Louveira e Itupeva – foram classificados na categoria Dinâmicos por terem altos patamares em riqueza, longevidade e escolaridade. Cabreúva está na categoria “Desigual”,
uma vez que, apesar de elevada riqueza, ainda apresenta indicadores
sociais insatisfatórios. Várzea Paulista é classificado como “Equitativo” porque tem bons indicadores sociais e baixa riqueza. Campo Limpo Paulista está no grupo “Em transição” por ser um município com
baixo nível de riqueza e indicadores sociais intermediários.
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O IPRS-Escolaridade cresceu de forma expressiva para a maioria
dos municípios da RM de Jundiaí entre 2014 e 2018 (Gráfico III.2). A
exceção é Várzea Paulista que registrou diminuição de seu índice de
GRÁFICO III.2. Evolução do IPRS- Escolaridade dos municípios

(2014 - 2016 - 2018)
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Considerada a evolução em 2014, 2016 e 2018 dos indicadores utilizados pelo IPRS, o perfil dos municípios da RM de Jundiaí evoluiu de forma diferenciada. O IPRS-Riqueza variou pouco no período, com pequena queda na maioria dos municípios, exceto Várzea
Paulista, mesma tendência observada para o Estado de São Paulo
(Gráfico III.1). Ressalte-se que, em 2018, Itupeva, Jundiaí e Louveira
apresentavam IPRS-Riqueza superior à média estadual.
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MAPA III.1. Classificação dos municípios da RMJ por IPRS (2018)

Fonte: SEADE
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GRÁFICO III.3. Evolução do IPRS- Longevidade dos municípios

(2014 - 2016 - 2018)
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III.2. Necessidades habitacionais
No que diz respeito às necessidades habitacionais nos municípios,
as análises são precárias porque há falta de dados atualizados, uma
vez que os governos locais não conseguem acompanhar a velocidade com que as dinâmicas urbanas ocorrem. Além disso, muitas
vezes, os governos locais não dispõem de corpo técnico e estrutura
para fazer esse acompanhamento.
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Fonte: SEADE

2016 para 2018. Apesar disso, todos os municípios da RM de Jundiaí
possuem IPRS-Escolaridade maior do que a média do Estado de
São Paulo.
Quanto ao IPRS-Longevidade, há marcadas diferenças entre os municípios da RM de Jundiaí (Gráfico III.3), o que não se notava nos demais índices do IPRS. Itupeva, Jarinu e Jundiaí registram melhoras
nos três anos, chegando a 2018 com os maiores índices da região
e superiores à média do Estado. Cabreúva e Campo Limpo Paulista
tiveram piora no índice entre 2014 e 2016 e melhora em 2018, intensa o suficiente no caso de Campo Limpo Paulista para superar o
patamar do primeiro ano. Louveira e Várzea Paulista, após elevação
do índice entre 2014 e 2016, registraram piora em 2018.

O diagnóstico mais preciso das necessidades habitacionais deve
ser feito pelos municípios porque eles detêm o conhecimento do
território. No entanto, dada a dificuldade de encontrar dados municipais atualizados, a análise regional neste Panorama foi construída a partir dos dados de 2019 do IBGE sobre os aglomerados
subnormais6; dos levantamentos de setores de risco feitos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), e dos mapeamentos existentes das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) dos municípios.
A Tabela III.1 e o Mapa III.2 indicam que a precariedade habitacional
da RMJ está concentrada em Jundiaí, seguido por Várzea Paulista.
Proporcionalmente, este município é o que mais apresenta domicílios em aglomerados subnormais, mais de 10% do total. Percebe-se certa continuidade territorial do problema habitacional nesses
dois municípios, seguindo sua conurbação, o que torna necessária
uma articulação para o desenvolvimento de ações para o local.
6 Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade
alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e
localização em áreas com restrição à ocupação.
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MAPA III.2. Precariedade habitacional (2019)
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Para analisar as ocorrências de domicílios em áreas de risco na Região Metropolitana de Jundiaí, serão utilizados os levantamentos de
riscos geológicos por setores feitos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) que consideram a seguinte hierarquia, em quatro níveis: Risco Baixo (R1): é
a condição menos critica, onde não se espera a ocorrência de acidentes. Risco Médio (R2): a possibilidade de ocorrência de acidentes
destrutivos é reduzida; Risco Alto (R3): a possibilidade de ocorrência
de acidentes destrutivos é grande, sobretudo durante episódios de
chuvas intensas e prolongadas; Risco Muito Alto (R4): é a condição
mais crítica em que é muito provável a ocorrência de acidentes
destrutivos, sobretudo durante episódios de chuvas intensas e
prolongadas.
Nas áreas de risco exigem-se ações e obras de recuperação e requalificação. Para uma parte dos assentamentos em Risco Muito
Alto (R4), a recomendação é de remoção total das moradias. Nos
assentamentos em Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2) e Risco Alto
(R3), onde há previsão de remoção e reassentamento da população,
ela é parcial. Essas indicações dependem de uma série de fatores,
como drenagem, sistema viário, condições das moradias e esgotamento sanitário, entre outros.
A Tabela III.2 e o Mapa III.2 apresentam os dados de áreas de risco
existentes para os sete municípios da região, em datas diferentes,
considerando tanto os riscos de inundação como os de deslizamento, em seus quatro graus de intensidade. A análise do número total
de domicílios da RMJ em áreas de risco necessita de readequação
já que os levantamentos possuem grandes diferenças de data de
elaboração. Com exceção do município de Jundiaí, será necessário

TABELA III.1. Domicílios em aglomerados subnormais (2019)
Municípios RMJ
Cabreúva

Estimativa
população
2019

Estimativa
domicílios
total

Estimativa
domicílios em
aglomerados
subnormais

49.707

12.470

260

Campo Limpo Paulista

84.650

28.102

293

Jundiaí

418.962

157.848

5.956

Várzea Paulista

121.838

34.261

3.486

Louveira

48.885

15.159

-

Itupeva

61.252

19.938

-

Jarinu

30.044

12.686

-

Total

815.338

280.464

9.995

Fonte: IBGE, 2019

TABELA III.2. Número de domicílios em áreas de risco
Municípios

Risco
muito
alto (R4)

Cabreúva

Risco
alto
(R3)

Risco
médio
(R2)

68

Campo Limpo
Paulista

Total
domicílios Elaboração
(R4+R3)
68

CPRM 2013

115

17

0

48

886

IPT 2013

37

IPT 2013

Itupeva

886

207

Jarinu

37

18

Jundiaí

Risco
baixo
(R1)

636

640
84

13

55

84

IPT 2013

Várzea
Paulista

300

2.410

646

2.140

2.710

IPT 2006

Total

936

4.125

999

2.260

5.061

Louveira

1.276

DAEE IPT
2003

CPRM 2018

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, Departamento de Águas e Energia
Elétrica- DAEE e Serviço Geológico do Brasil – CPRM
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atualizar todos os levantamentos, considerando que o processo de
uso e ocupação do solo urbano é bastante dinâmico.
Mesmo sendo antigos, os números existentes apontam para a necessidade de acompanhamento e intervenção nessas áreas em
quase todos os municípios. Em Várzea Paulista, por exemplo, o
número de domicílios em áreas de risco alto é muito grande (são
consideradas ações prioritárias e políticas públicas pelas três instâncias de governo), era de quase 9% do total dos seus domicílios
em 2006. Em Itupeva, o número de domicílios (886) em áreas de risco alto também era expressivo em 2013, principalmente em áreas
sujeitas à inundação. Não foram localizados levantamentos mais
recentes para saber se essas áreas foram tratadas ou se os números evoluíram.
Em Jundiaí, foi possível verificar que, entre os anos de 2006 e 2018,
houve um aumento significativo das áreas de risco alto e muito alto,
passando de 315 para 1.276. Portanto, trata-se de uma questão urgente a elaboração e monitoramento dessas áreas pelos municípios, tendo em vista que os eventos climáticos extremos vêm aumentando nos últimos anos.
Pode-se concluir que os municípios que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí apresentam um número considerável de
domicílios em áreas de risco, quando comparado com o tamanho
da Região e o número total de seus domicílios. A existência dessas
áreas está relacionada com o crescimento desordenado das ocupações urbanas e os assentamentos irregulares, por isso, deve
ser tratada em caráter prioritário e urgente pelos agentes públicos locais e regionais porque envolvem riscos à vida e ao meio

ambiente. Trata-se também de uma das obrigações do PDUI. O
Artigo 12 do Estatuto da Metrópole confere ao Plano o dever de
apresentar uma “delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio ambiental ou cultural,
bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais”.
Outros instrumentos de representação de áreas de risco serão utilizados para compor essa delimitação. As cartas de aptidão à urbanização, cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de
massa e inundações e os mapas de perigo e risco elaborados para
o Estado de São Paulo são exemplos nesse sentido e estão mais
detalhados no item “VI.2. Áreas de Risco Ambiental”
III.2.1. Regularização fundiária
A identificação, o mapeamento e as soluções para as áreas que necessitam de regularização fundiária urbana são um grande desafio
para o poder público que vem, ao longo dos anos, formulando programas de regularização fundiária em diversos municípios, abrangendo favelas e assentamentos precários.
O Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais
– Cidade Legal fornece, mediante convênio de cooperação técnica,
orientação e apoio técnico aos municípios para a regularização fundiária. O programa foi criado em agosto de 2007 para implementar,
agilizar e desburocratizar as ações e os processos de regularização
fundiária dos núcleos habitacionais da própria Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), mas acabou sendo
ampliado para atender a todo tipo de regularização fundiária no Estado de São Paulo.
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MAPA III.3. Setorização de risco
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Os dados aqui apresentados consideram os levantamentos feitos
pela Emplasa no Panorama Regional elaborado em 20177. Todos os
municípios da RMJ eram conveniados no Programa Cidade Legal
em 2016, envolvendo um total de 30.753 domicílios a serem regularizados, em 357 núcleos e dois conjuntos. O município de Jundiaí
reunia o maior número de domicílios a serem regularizados contando 16.932 localizados em 257 núcleos conveniados e um conjunto
habitacional da CDHU, somando mais da metade do total da região
metropolitana. Em segundo lugar, com 4.770 domicílios localizados
em sete núcleos, aparecia Jarinu, seguido por Várzea Paulista com
um total de 3.924 domicílios em 43 núcleos conveniados.
A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp) também desenvolve o Programa de Regularização Fundiária Urbana e
Rural, em parceria com os municípios, que objetiva a entrega de
títulos de domínio para o registro legal dos imóveis de pequenos
posseiros da zona rural e de loteamentos urbanos irregulares em
terras públicas e particulares. De acordo com o órgão, dois municípios da RMJ possuem contrato ou convênio de parceria: Cabreúva
e Itupeva, somando 1.300 imóveis para regularização fundiária em
zona rural.

III.2.2. Zonas Especiais de Interesse Social
No âmbito municipal, os municípios contam com o instrumento das
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), definidos pelo Estatuto
da Cidade, que incluem terrenos e glebas destinadas à implantação
de habitação de interesse social nos zoneamentos, seja em áreas já
ocupadas por assentamentos precários, informais ou irregulares,
seja em áreas vazias, de preferência inseridas em regiões dotadas
de infraestrutura. Facilitam, portanto, o reconhecimento de áreas
ocupadas através de processos não formais e sua regularização
fundiária e urbanística.
Na RMJ, todos os municípios definem ZEIS nos seus planos diretores, porém, nem todos chegam a delimitar as áreas nos seus zoneamentos. Em alguns casos elas ficam condicionadas à criação
de leis específicas e há pouca efetivação dos empreendimentos de
interesse social nessas áreas. Os únicos municípios que não apresentam delimitação das ZEIS são Cabreúva e Várzea Paulista que
apresenta maiores concentrações de precariedade habitacional.
Em Jarinu não há ZEIS, são definidas áreas estratégicas para regularização fundiária que correspondem a núcleos urbanos informais, não necessariamente de interesse social.

7 Documento publicado na plataforma digital do PDUI da Aglomeração Urbana de Jundiaí,
http://multimidia.pdui.sp.gov.br/RMJ/docs_pdui/RMJ_docs_pdui_0004.pdf, consultado em
19 de novembro de 2021.
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MAPA III.4. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
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III.2.3. Oferta Pública de Habitação Social
A atuação voltada à oferta habitacional é traduzida por meio dos
programas e ações que envolvem diferentes modalidades de intervenção: produção, urbanização de favelas e assentamentos, melhorias de conjuntos habitacionais e regularização fundiária, por
parte dos três níveis de governo.
8

Pretende-se, ao se examinar os dados de oferta habitacional, verificar se há convergência entre as necessidades habitacionais levantadas por diferentes fontes e a aplicação dos recursos por parte do poder público. Essa análise é preliminar e deverá compor o
diagnóstico da região que, validado posteriormente, indicará ações
de caráter regional a serem incorporadas pelo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), destacando-se que o plano não
tratará do déficit habitacional, mas sim procurará indicar prioridades relativas às soluções para precariedades habitacionais.

O Gráfico III.4 mostra a produção do Programa Minha Casa Minha
Vida, Faixa 1, cuja origem de recursos é o Governo Federal. A Casa
Paulista tem estabelecido parcerias com a Caixa no PMCMV — exclusivamente para a Faixa 1 de renda (R$ 1.800,00, atualmente)
— que propiciam a melhora no projeto arquitetônico e viabilizam
empreendimentos cujos valores seriam elevados para as rendas às
quais se destinam, especialmente por conta dos terrenos. Os números da Casa Paulista estão apresentados separadamente, pois o

GRÁFICO III.4. Produção de unidades habitacionais (2009-2017)

Foram analisados os dados existentes sobre o Programa Minha
Casa Minha Vida (PMCMV)9, que opera com recursos federais;
produção da Casa Paulista — agência de fomento do Governo
do Estado — em parceira com o PMCMV e resultado de projetos
construídos em parceria com o poder público local. Da mesma
forma, os dados com origem na CDHU, complementam e possibilitam melhor visualização da aplicação de recursos na esfera
habitacional.

8 Os dados aqui apresentados consideram os levantamentos feitos pela Emplasa no Panorama Regional elaborado em 2017. Documento publicado na plataforma digital do PDUI
da Aglomeração Urbana de Jundiaí, http://multimidia.pdui.sp.gov.br/AUJ/docs_pdui/AUJ_
docs_pdui_0004.pdf, consultado em 19 de novembro de 202
9 Organizados em 2017.

Fonte: Caixa Econômica Federal, abril, 2017; Site da SEH - Casa Paulista, junho|2017 e site
da CDHU, junho|2017. Elaboração: Emplasa
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objetivo é visualizar as ações de cada entidade. Os valores não devem ser somados, ao contrário, os dados da Caixa Econômica Federal devem conter os dados da Casa Paulista no quesito de produção
de novas unidades habitacionais. Essa informação pode ser mais
bem apurada, por meio do cotejamento de nomes dos conjuntos
habitacionais, caso seja relevante para futuras análises.
Observa-se, como já mencionado, que apenas o município de maior
porte da RMJ tem conjuntos produzidos pelo PMCMV, valendo o
mesmo na parceria com Casa Paulista. Já a produção do Estado
— por meio da CDHU — se deu em quatro municípios da RMJ, com
destaque para os municípios de Campo Limpo Paulista e Louveira. A CDHU considera em sua atuação, na aplicação dos recursos,
aqueles municípios classificados como de mais atenção para a política habitacional, podendo atuar, entretanto, em municípios que
ainda apresentam pouca precariedade. Essa política tem sido deliberada no sentido de atuar com antecedência, minimizando custos
sociais, ambientais, financeiros e jurídicos, no caso de instalação
de assentamentos informais e precários.
Indicadores de tipologia habitacional desenvolvidos pela Fundação
SEADE10, cujos resultados auxiliam na eleição das prioridades da
Política Habitacional, indicam para todos os municípios da RM de
Jundiaí “atenção” para atuação na política habitacional. Em apenas
três deles, ainda não houve atuação da CDHU. Cabe reafirmar que a
política habitacional não se resume à provisão de novas habitações,
mas também à urbanização de favelas, requalificação urbana e habitacional e regularização fundiária.

A atuação dos municípios em conjunto com o Estado é fundamental pelos recursos e, também, pelo conhecimento que os municípios têm dos territórios com precariedade e das necessidades
habitacionais, bem como o conhecimento de eventuais cadastros
operados pelo Poder Público local. Assim, a realização de políticas
habitacionais passa a ser mais consistente e mais aderente às realidades locais em caráter preventivo e resolutivo.

III.3. Distribuição de serviços e equipamentos públicos
III.3.1. Distribuição das unidades de ensino
Jundiaí concentra a estrutura de educação superior e de apoio ao
desenvolvimento tecnológico e inovação com equipamentos públicos de educação tecnológica e superior assim como a maior parte
das faculdades particulares da região. Destas últimas registra-se
a presença de duas em Campo Limpo Paulista e uma em Várzea
Paulista.
Com relação ao ensino técnico, Jundiaí tem duas unidades de Etecs, enquanto Campo Limpo Paulista tem uma unidade. A oferta é de
cursos técnicos em diferentes áreas, bem como ensino médio com
habilitação profissional.
Também como suporte à formação técnica, existem unidades do
Senac e do Senai em Jundiaí e uma do Senai em Campo Limpo
Paulista.

10 Fundação SEADE, 2014, e CDHU, 2017.

44

MAPA III 5. Equipamentos de educação superior e profissionalizante na RMJ (2020)

Fonte: População e equipamentos, Fundação SEADE (2020).
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III.3.2. Distribuição das unidades de saúde
A RMJ possui, segundo dados do Datasus 2020, 12 hospitais gerais
e, apesar de não haver prontos-socorros gerais, existem nove unidades de Pronto Atendimento, 92 UBSs e sete UPAs em pré-funcionamento, ou seja, uma boa infraestrutura de saúde.
Todos os municípios da RMJ possuem ao menos um hospital geral,
havendo uma concentração deles em Jundiaí que possui seis unidades. A distribuição das UBSs e das UPAs nos municípios pode ser
vista no quadro a seguir e no mapa da próxima página.
No que diz respeito à cobertura de profissionais de saúde da família, verifica-se a melhor situação no município de Jarinu e inexistência de atendimento em Louveira (mapa III.4).

QUADRO III.1. Equipamentos de saúde – UBSs e UPAs

O CRAS é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade social e risco nos territórios. Já o CREAS trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos que já tiveram seus
direitos violados. Enquanto o Centro Pop tem o propósito de atender famílias e indivíduos nas mais diversas situações de vulnerabilidade social ou violação de direitos.

QUADRO III.2. Equipamentos de assistência social (2018)

Município

UBS

UPA em préfuncionamento

Cabreúva

9

1

Campo Limpo Paulista

8

1

Itupeva

12

Jarinu

7

Município

CRAS

CREAS

Cpop

Cabreúva

2

1

-

Campo Limpo Paulista

3

1

-

1

Itupeva

2

1

-

1

Jarinu

1

1

-

Jundiaí

6

1

1

Louveira

2

1

-

Várzea Paulista

3

1

-

Jundiaí

40

1

Louveira

3

1

Várzea Paulista

13

1

RM Jundiaí

92

7

Fonte: Datasus 2020

III.3.3. Distribuição dos equipamentos de assistência social
Todos os municípios da região possuem pelo menos uma unidade de
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e
de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Apenas Jundiaí possui unidade de Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) (Quadro III.3).

Fonte: SEADE
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MAPA III.6. Equipamentos de saúde (UPAs e UBSs) – 2020
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III.4. Atendimento social
III.4.1. Educação e escolaridade
Os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí têm um total de 169.473 matrículas na educação infantil e no ensino básico,
correspondendo a 1,8% das matrículas na rede de ensino paulista
(Tabela III.3). Esta proporção é praticamente igual a da população
da RMJ no total do Estado.
O total de matrículas por municípios é diferenciado acompanhando
as diferenças de tamanho populacional. A exceção é Várzea Paulista, cuja participação nas matrículas na RM de Jundiaí é inferior a
seu percentual na população.
A distribuição das matrículas por nível de ensino é similar a estadual na maioria dos municípios. No caso da educação infantil, as
principais diferenças são observadas em Campo Limpo Paulista e
Louveira, respectivamente menor e maior que a média estadual.
No ensino fundamental, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Jarinu
têm parcelas maiores de matrículas neste nível de ensino que o
Estado. Quanto ao ensino médio, a proporção de matrículas neste nível em Jundiaí supera a participação no Estado, enquanto em
Louveira é bem inferior.
Em 2019, o Estado de São Paulo registrou o maior Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb)11 para os anos iniciais
(6,7) e anos finais (6,5) do ensino fundamental no Brasil, ambos acima da meta para o ano, e o terceiro maior para o ensino médio (4,6),
11 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador calculado a cada
dois anos pelo INEP, para medir a qualidade do aprendizado na educação básica, a partir de
parâmetros comparáveis nacionalmente.

TABELA III.3. Matrículas iniciais, por nível de ensino,

nos municípios (2020)
Municípios

Matrículas em 2020
Total

Distribuição por nível de ensino

% na
RMJ

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Cabreúva

11.706

6,9

24,8

58,9

16,3

Campo
Limpo
Paulista

17.977

10,6

19,7

63,9

16,4

Itupeva

14.889

8,8

22,3

61,8

15,9

Jarinu

7.991

4,7

22,8

61,9

15,3

Jundiaí

86.317

50,9

22,7

58,9

18,5

Louveira

10.707

6,3

27,8

58,0

14,3

Várzea
Paulista

19.886

11,7

23,6

59,3

17,1

169.473

100,0

22,9

59,8

17,3

24,6

58,8

16,6

RM Jundiaí
Estado de
São Paulo

9.213.337

Fonte: INEP

neste caso ainda abaixo da meta para 2019.
Como na média estadual, os municípios da RM de Jundiaí têm Ideb
que decresce com o avanço do nível de ensino (Tabela III.4). As diferenças em cada nível de ensino mostram, contudo, que esta similaridade geral encobre desempenhos distintos do sistema escolar
em cada um dos municípios.
Jundiaí e Louveira têm, para os três níveis, Ideb superior à média estadual. Em relação ao Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental, Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jarinu, estão abaixo
da média estadual, este último registrando o menor Ideb da região.
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Quanto ao Ideb para os anos finais do ensino fundamental, quatro
dos sete municípios estão abaixo da média estadual, quadro pior
que para o ensino médio, cujo Ideb só é inferior à média estadual
em dois municípios.
Outro indicador relevante para avaliar a qualidade do ensino é a
taxa de distorção idade-série12. Nos municípios da RM de Jundiaí,
como na média estadual, a distorção idade-série é muito maior no
ensino médio que no ensino fundamental (Tabela III.5), fenômeno associado, na literatura sobre o tema, tanto às dificuldades do
sistema educacional em reter os jovens, quanto à necessidade de
inserção precoce no mundo do trabalho derivada de dificuldades
econômicas das famílias.
Em relação à taxa de distorção idade-série para o ensino fundamental, ela é superior à média estadual em três municípios da RM de
Jundiaí – Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jarinu –, os mesmos
que registram Ideb para os anos iniciais do ensino fundamental abaixo da média estadual. Em relação ao ensino médio, Jarinu, Jundiaí e
Várzea Paulista têm taxas inferiores à média estadual. Vale ressaltar
a situação de Jundiaí, cujas taxas de distorção idade-série são muito
inferiores à média estadual e que a de todos os municípios da região,
indicação de um desempenho do sistema educacional muito melhor,
como indicado também pelo Ideb para o município.

TABELA III.4. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
Município

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
5º ano Fundamental

9º ano Fundamental

3ª série Ensino Médio

Cabreúva

6,3

5,3

4,9

Campo Limpo Paulista

6,3

5,1

4,6

Itupeva

6,7

5,3

4,5

Jarinu

6,2

5,5

4,7

Jundiaí

7,0

5,6

4,9

Louveira

7,4

5,8

4,9

Várzea Paulista

6,8

5,4

4,5

Estado de São Paulo

6,7

5,5

4,6

Fonte: INEP

TABELA III.5. Taxa de distorção idade-série(2020)
Municípios

Taxa de Distorção Idade – Série (%)
Ensino Fundamental

Ensino Médio

Cabreúva

10,5

13,4

Campo Limpo Paulista

10,0

12,4

Itupeva

5,9

14,1

Jarinu

7,5

11,5

Jundiaí

2,7

6,5

Louveira

6,0

14,4

Várzea Paulista

4,8

11,0

Estado São Paulo

6,7

12,1

Fonte: INEP

12 A taxa de distorção idade-série mede a defasagem escolar com base no número de alunos
que estão dois anos ou mais acima da idade adequada para cursar uma determinada série em
um nível de ensino em relação ao total de alunos matriculados naquela série e nível.
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III.4.2. Saúde
A Região Metropolitana de Jundiaí corresponde à Região de Saúde (RS) Jundiaí, que faz parte do Departamento Regional de Saúde VII – Campinas13. Esta região dispunha, em 2019, de 1.097
leitos hospitalares, equivalente a 0,6% do total do Estado de São
Paulo (Tabela III.6). Do total na RM de Jundiaí, 59% são disponibilizados pelo SUS e 75% ficam em equipamentos no município
de Jundiaí.

é muito inferior ao preconizado, mostrando a relevância da integração da atenção à saúde internamente à região e com outras
regionais do Estado.

TABELA III.6. Leitos hospitalares, por rede (2019)
Total de
Leitos

Municípios

Em todos os municípios predominam leitos hospitalares disponibilizados pelo SUS, sendo que, em Campo Limpo Paulista, não
existem leitos hospitalares não integrados ao SUS. Considerado
o parâmetro da Organização Mundial da Saúde (OMS), da necessidade de dispor entre 3 e 5 leitos hospitalares por 1.000 habitantes, em todos os municípios da RM de Jundiaí a oferta atual

Cabreúva

15

66,7

Campo Limpo Paulista

68

Itupeva

86

Jarinu
Jundiaí

36

Louveira
Várzea Paulista
Estado de São Paulo

33,3

0,3

100,0

0,0

0,8

55,8

44,2

1,5

29

58,6

41,4

1,0

824

53,3

46,7

2,0

86,1

13,9

0,7

39

79,5

20,5

0,3

1.097

58,7

41,3

1,4

182.046

57,6

42,4

4,1

RM Jundiaí

13 Os Departamentos Regionais de Saúde (DRS) são divisões administrativas da Secretaria
Estadual da Saúde, responsáveis por coordenar as atividades da secretaria no âmbito regional
e promover a articulação intersetorial com os municípios e organismos da sociedade civil.

Distribuição por rede
Leitos/
Leitos SUS Leitos não SUS 1.000 hab.

Fonte: Fundação SEADE

TABELA III.7. Vínculos médicos e de enfermeiros, por rede (2019)
Municípios

Total de vínculos
de médicos

Médicos SUS

Médicos não SUS

Cabreúva

71

81,7

18,3

Campo Limpo Paulista

106

86,8

Itupeva

112

73,2

Jarinu
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
RM Jundiaí
Estado de São Paulo

Distribuição por rede

Total de vínculos de
enfermeiros

Distribuição por rede
Enfermeiros SUS

Enfermeiros não SUS

46

93,5

6,5

13,2

54

98,1

1,9

26,8

66

93,9

6,1

31

90,3

9,7

32

93,8

6,3

1.503

50,6

49,4

524

91,6

8,4

55

83,6

16,4

56

100,0

0,0

42

76,2

23,8

30

90,0

10,0

1.920

57,2

42,8

808

92,9

7,1

119.389

67,0

33,0

65.705

76,0

24,0

Fonte: Fundação SEADE
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Considerados os vínulos empregatícios14 de profissionais de saúde
na RM de Jundiaí (Tabela III.7), há 1.920 vínculos de médicos e 808
de enfermeiros nos sete municípios da região, o que corresponde a
1,6% dos vínculos médicos e a 1,2% dos vínculos de enfermeiros no
Estado de São Paulo, ambos inferiores à participação da população
da RMJ no total estadual.

queda no ritmo de crescimento da população, resultado da diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade infantil. De outro,
o envelhecimento populacional.
A taxa de natalidade vem decrescendo em todos os municípios da
RM de Jundiaí (Tabela III.8). Em 2019, todos os municípios registraram taxas abaixo das observadas em 2017. No entanto, apenas
em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, as taxas em 2019 são
inferiores a taxa média estadual (13,09%), indicando que este processo poderá ter continuidade no futuro.

Quase 80% dos vínculos médicos e 65% dos vínculos de enfermeiros estão em Jundiaí. Apesar das diferenças no número de vínculos, em todos os municípios predominam vínculos ligados ao SUS,
tanto de médicos como de enfermeiros.

O Índice de Envelhecimento expressa o número de idosos (acima de
60 anos) em relação à população com menos de 15 anos. Ao contrário da taxa de natalidade, há uma tendência a seu crescimento
em todos os municípios da RM de Jundiaí. Apesar desta tendência,
exceto Jundiaí, todos os demais apresentam índices de envelhecimento abaixo da média do Estado de São Paulo (78,13%) em 2019.

Essa rede de atenção à saúde tem prestado atendimento a uma
população cujo perfil está em forte transformação. De um lado, a
14 Na área da saúde, é usual acumular vínculos. Isso significa que esses dados não correspondem a números de profissionais, pois um mesmo profissional – médico ou enfermeiro
– pode ter mais de um vínculo.

TABELA III.8. Taxa de natalidade, índice de envelhecimento e percentual de idosos na população nos municípios da RMJ
Município

Taxa de Natalidade (%)

Índice de Envelhecimento*

% de Idosos de 60 anos e Mais

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Cabreúva

16,6

15,5

14,4

44,7

46,6

48,7

8,0

8,2

8,4

Campo Limpo Paulista

13,2

12,4

11,6

59,8

62,7

65,7

10,0

10,4

10,9

Itupeva

15,3

14,8

14,8

45,9

48,1

50,4

8,0

8,3

8,6

Jarinu

17,0

17,2

17,4

61,6

63,4

65,1

10,0

10,2

10,4

Jundiaí

15,2

16,3

15,3

88,3

91,3

94,4

12,1

12,5

12,9

Louveira

17,6

16,9

16,8

43,5

45,0

46,6

7,2

7,5

7,7

Várzea Paulista

12,4

11,8

11,5

51,8

55,0

58,3

9,0

9,5

10,1

Fonte: Fundação SEADE
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Sobre a porcentagem de idosos de 60 anos ou mais na população, ela
tem crescido em todos os municípios, mas persiste abaixo da média
estadual para 2019 (14,86%). Jundiaí é o município em que esta faixa
etária tem a maior participação na população e Louveira, a menor.
A taxa de mortalidade infantil é um indicador importante do alcance
das ações de saúde, assim como de medidas nas áreas de saneamento, nutrição e educação. Entre os municípios da RM de Jundiaí,
estas taxas ainda eram muito distintas entre si (Tabela III.9). Cabreúva e Itupeva registram as maiores taxas, tanto de mortalidade
infantil quanto de mortalidade neonatal, nos dois casos mais que o
triplo das taxas observadas em Jarinu, cidade que alcança os melhores resultados neste indicador. Vale destacar que Jarinu, Jundiaí
e Louveira têm taxa de mortalidade infantil inferior à taxa média
estadual (10,93%) em 2019.
TABELA III.9. Taxa de mortalidade infantil e neonatal (2019)
Município

Taxa de Mortalidade
Infantil*

Taxa de Mortalidade
Neonatal*

Cabreúva

20,1

15,8

Campo Limpo Paulista

12,7

11,6

Itupeva

19,9

14,1

Jarinu

5,9

3,9

Jundiaí

8,2

6,6

Louveira

7,5

6,3

13,2

6,6

Várzea Paulista
Fonte: SEADE
* Por mil nascidos vivos

III.4.3. Proteção social
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. O valor é pago às pessoas
com deficiência e idosos com 65 anos e mais cujas famílias tenham
renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo (ou
R$ 275). Em julho de 2021, este benefício previdenciário era recebido por 10.074 pessoas residentes na RM de Jundiaí, correspondendo a 1,3% da população regional, uma taxa de incidência menor que
na média estadual (Tabela III.10).
Analisado por tipo de beneficiário, 55% dos atendidos pelo BPC na
RM de Jundiaí eram idosos com mais de 65 anos. No total da população com esta faixa etária na região, 6,8% dependiam desta renda,
parcela menor que no total do Estado, indicativo de uma situação de
pobreza menor entre idosos.
Por municípios, a incidência de beneficiários na população varia
bastante. No total da população, quando se considera idosos e pessoas com deficiência, Jarinu registra o maior percentual recebendo
BPC. Em situação oposta está Louveira, município onde a menor
parcela da população recebe BPC. Em relação à média estadual, a
maioria está abaixo ou igual, exceto Jarinu.
Em relação à parcela de idosos que recebe BPC, o quadro é distinto, pois quatro municípios – Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Jarinu
e Várzea Paulista – têm percentuais maiores que a média estadual.
Novamente, o destaque fica com Jarinu que tem 15,4% dos idosos, de
65 anos ou mais, como beneficiários do BPC por terem renda familiar
abaixo de um quarto do salário mínimo. Jundiaí é o município onde a
menor parcela da população com 65 anos ou mais depende do BPC.
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TABELA III.10. Número de pessoas atendidas pelo benefício de prestação continuada (Julho 2021)
Número de beneficiários do BPC
Municípios
Cabreúva

Total

Pessoas com deficiência

Idosos de 65 anos
e mais

% BPC entre idosos
de 65 anos e mais

% BPC
na população

765

303

462

12,5

1,5

1.459

601

858

11,1

1,7

Itupeva

514

223

291

6,6

0,9

Jarinu

776

336

440

15,4

2,6

4.267

2.079

2.188

4,4

1,0

382

184

198

6,0

0,8

1.911

811

1.100

10,8

1,6

10.074

4.537

5.537

6,8

1,3

747.862

336.237

411.625

8,6

1,7

Campo Limpo Paulista

Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
RM Jundiaí
Estado de São Paulo

Fonte: Ministério da Cidadania. Fundação SEADE

Apenas 5,9% das famílias da RMJ recebem Bolsa Família, praticamente metade da média do Estado (Tabela III.11). A parcela
de famílias pobres beneficiárias do programa varia entre municípios mostrando que a incidência de pobreza é muito distinta entre eles. Em Jundiaí, 4% do total de famílias recebem
Bolsa Família, percentual que cresce nos demais municípios,
chegando a 11,2% em Jarinu, único município acima da média
estadual.
Entre os municípios da RM de Jundiaí, a distribuição das famílias
beneficiárias do Bolsa Família diferencia-se da distribuição populacional. Jundiaí é o único município cuja participação na população
(51%) é maior que entre as famílias beneficiárias do programa. Em

Várzea Paulista, é similar e, nos demais, a parcela de famílias pobres é maior que a participação no total da população regional.
Considerando a relação entre a parcela de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e a que recebe o Bolsa Família como indicativo do grau de proteção de renda para as famílias pobres, a situação
é muito distinta na RM de Jundiaí. Em Campo Limpo Paulista, Itupeva
e Jundiaí, este percentual está acima da média estadual, o que pode
ser resultado tanto do melhor desempenho do sistema de proteção
social municipal quanto do menor crescimento da fila de demandantes do programa. Em contraposição, em Louveira, município com o
maior PIB per capita da região, a cobertura do programa corresponde a apenas 21% das famílias inscritas no CadÚnico.
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TABELA III.11. Número de famílias inscritas no CadÚnico e de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família (Julho 2021)
Municípios

Famílias inscritas no
CadÚnico

Famílias beneficiárias do
Bolsa Família

Distribuição das famílias
que recebem Bolsa na RMJ

% famílias do CadÚnico que
recebem Bolsa Família

% famílias BF no total de
domicílios

Cabreúva

3.449

1.240

7,6

36,0

7,5

Campo Limpo Paulista

6.652

2.877

17,6

43,3

10,3

Itupeva

3.633

1.764

10,8

48,6

8,7

Jarinu

2.986

1.116

6,8

37,4

11,2

Jundiaí

13.398

5.719

34,9

42,7

4,0

Louveira

5.625

1.165

7,1

20,7

6,9

Várzea Paulista

6.546

2.507

15,3

38,3

6,1

42.289

16.388

100,0

38,8

5,9

4.498.235

1.698.869

37,8

11,0

RM Jundiaí
Estado de São Paulo
Fonte: Ministério da Cidadania. Fundação SEADE
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IV. Mobilidade, transporte e logística
A mobilidade pode ser entendida como o conjunto de deslocamentos de pessoas e de cargas, configurando a demanda de transporte em determinado território. Para uma análise mais abrangente
dessa demanda, além de identificar os principais fluxos de circulação de pessoas e cargas, é essencial o detalhamento da oferta de
transporte, considerando os diversos modos e sua adequação aos
padrões favoráveis à acessibilidade regional, objeto da aplicação de
políticas de transporte e circulação.

IV.1. Avaliação de conectividade intermunicipal

e oferta de infraestruturas

Um importante indicador da dinâmica econômica de uma unidade
regional é a sua rede viária. Quanto mais complexa (rodovias sob
jurisdição estadual e federal, além da malha viária municipal), mais
integração há entre as sedes municipais, polos geradores de trabalho e áreas de produção agrícola.
A rede de mobilidade da região propicia a conectividade e acessibilidade de todos os municípios. O sistema viário principal da
RMJ é formado por uma malha de rodovias estaduais e estradas municipais estruturadas por três eixos rodoviários muito
importantes para a sua conexão regional. Os dois que mais se
destacam formam o sistema Anhanguera-Bandeirantes que, no
sentido 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
Anchieta-Imigrantes, estabelece a ligação da Região Metropolitana com a Região Metropolitana da Baixada Santista e com o
Porto de Santos.
O outro eixo é formado pela SP-300 (denominado Dom Gabriel
Paulino Bueno Couto, que liga Jundiaí a Itu, na Região Metropolitana de Sorocaba, que passa para Marechal Rondon até a divisa
com o Estado do Mato Grosso do Sul) e pela SP-360, formada pelas rodovias João Cereser e Engenheiro Constâncio Cintra. Tanto
a SP-300 quanto a SP-360 têm início na SP-330 (Via Anhanguera)
em Jundiaí. A SP-300 segue no sentido oeste interligando a RMJ
com a RMS e com os municípios localizados nessa parte do Estado, enquanto a SP-360, no sentido nordeste, faz conexão com a
SP-065 (Rodovia Dom Pedro I) que promove a integração da RMJ
à Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e ao
Circuito das Águas Paulista.
Além desses eixos, a malha viária da RMJ, que está integralmente
sob jurisdição estadual, é constituída por outras quatro rodovias estaduais: SP-063 – Rodovia Romildo Prado – que interliga a SP-330,
em Louveira, a Itatiba; SP-332 – Rodovia Vereador Geraldo Dias –
que liga Jundiaí a Valinhos; SP-354 – Rodovia Edgard Máximo Zambotto – que conecta a SP-330 com Jarinu e com a SP-065 – Rodovia
Dom Pedro I – e a SP-312 – Rodovia dos Romeiros – que atravessa o
território da RMJ em sua parte sudoeste, no município de Cabreúva, interligando Barueri (Região Metropolitana de São Paulo) com
a SP-300 – Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto –, em Itu
(Região Metropolitana de Sorocaba).
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MAPA IV.1. Sistema viário da RMJ
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Somam, assim, dez rodovias estaduais, das quais cinco15 estão concedidas à iniciativa privada pelo Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, que, além da operação e manutenção
das vias, inclui obras civis de melhorias e ampliação para o ajuste
de sua capacidade à demanda.
Esses eixos de circulação estão na base do desenvolvimento econômico da região, colocando a RMJ em posição estratégica, tanto
do ponto de vista de sua inserção no território macrometropolitano
quanto dos deslocamentos regionais.
O município de Jundiaí está próximo de três grandes aeroportos: Viracopos (30 minutos), Congonhas e Guarulhos (cerca de uma hora),
além de estar aproximadamente a 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.
A garantia de mobilidade de cargas e pessoas permite dizer que
esse “corredor” de infraestrutura viária e a possibilidade de fácil
acesso ao transporte aéreo de carga (Cumbica e Viracopos) são fatores decisivos para a atração de serviços de logística e de indústrias multinacionais.

lo (Daesp)16, possui área de aproximadamente 678.758,00 metros
quadrados, pista com 1.400 metros, capacidade para 15 jatos executivos e um terminal de passageiros de 640 metros quadrados. Ele
fica em meio à área urbana do município de Jundiaí, distante sete
quilômetros do centro e próximo da Rodovia dos Bandeirantes e da
Rodovia Anhanguera. As operações são de voos executivos, sendo
que, em 2015, recebeu 11.674 passageiros e 81.211 aeronaves.
Em 2020 teve início a operação de voos comerciais ligando Jundiaí
ao aeroporto de Congonhas, Santos, Porto Alegre e Goiânia e a empresa pretende aumentar a oferta, tornando o aeroporto um modal
de transporte de ligação da malha aeroportuária nacional.
Quanto ao transporte ferroviário, registra-se o importante corredor
ferroviário de São Paulo que liga a região de Jundiaí ao Porto de
Santos, certamente o trecho com maior intensidade de carga do
Estado. Esse complexo está ligado ao corredor São Paulo-Rio de
Janeiro (a chamada Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária
Federal S|A), que é operado pela MRS Logística S|A. Esse corredor
conecta a região de maior concentração industrial do Brasil, sendo
responsável pelo transporte de grandes volumes de minério de ferro, açúcar, cimento a granel e outros produtos siderúrgicos17.

Por sua vez, o aeroporto estadual localizado em Jundiaí, denominado Comandante Rolim Amaro, foi concedido à iniciativa privada
em 2017 e é administrado pela empresa Voa-SP. De acordo com
informações do Departamento Aeroviário do Estado de São Pau15 SP-330 (Via Anhanguera), SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes), SP-360 (Rodovia João Cereser e Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra), SP-063 (Rodovia Romildo Prado) e SP-300
(Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto).

16 DAESP, edital de concessão, Apêndice E.
17 INVESTSP, 2020ª.

57

por automóvel (2010Habitantes
– 2015 - 2020)
por automóvel

ZE
A
VA
R

2015

2020

GRÁFICO IV.2. Evolução da relação habitantes

por motocicleta (2010
– 2015 –por
2020)
Habitantes
motocicleta

IST
A

RA

PA
UL
ZE
A

LO
U
VA
R

LIM
PO
M

VE
I

IA
I
JU

ND

U
JA
R

IN

VA
PE
IT
U

PO

CA

BR
E

PA
UL

IST
A

UV
A

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

CA

18 IBGE.MUNIC 2019.
19 Informações de técnicos da Secretaria de Transportes Metropolitanos em reunião do
Grupo de Trabalho Temático de Transportes.
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Registra-se que, em agosto de 2021, a Secretaria dos Transportes
Metropolitanos realizou, a primeira audiência pública para apresentação 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 7 Rubi, da CPTM,
está contemplada no estudo com melhorias e com a segregação
do serviço de carga que terá uma linha específica19. O entorno das
estações, notadamente da estação do expresso em Jundiaí, poderá vir a atrair atividades de caráter regional, fortalecendo sua
condição de polo.
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No entanto, existem queixas apontadas nas oficinas regionais quanto à insuficiência do transporte coletivo intermunicipal, em relação
às tarifas cobradas e à inexistência de integração intermodal.

GRÁFICO IV.1. Evolução da relação habitantes
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Todos os municípios possuem transporte coletivo intramunicipal18
e os deslocamentos entre eles ocorrem principalmente pelas rodovias. O transporte coletivo intermunicipal está presente em todos os municípios. Na Região Metropolitana de Jundiaí, a linha 7
Rubi, 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.

Evolução da frota
Ao observar os gráficos a seguir, é possível notar um mesmo padrão de crescimento das frotas de automóveis e de motocicletas
em todos os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí.
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IV.2. Caracterização dos eixos de mobilidade e
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Fonte: Denatran. Fundação SEADE
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TABELA IV.1. Frota de automóveis e motocicletas e população segundo municípios da RMJ (2020)
Municipio

Automóvel

Motocicleta

População

Habitantes/Automóvel

Habitantes/Motocicleta

Cabreuva

18.833

5.705

49.430

3,30

1,00

Campo Limpo Paulista

32.628

8.513

82.842

3,83

1,00

Itupeva

24.446

6.269

59.159

3,90

1,00

Jarinu

12.765

4.007

29.820

3,19

1,00

Jundiai

218.773

46.348

407.016

4,72

1,00

Louveira

19.329

7.245

48.268

2,67

1,00

Varzea Paulista

45.350

13.719

120.535

3,31

1,00

Fonte: Denatran. Fundação SEADE.

IV.3. Movimentos pendulares

Na presente análise foram utilizadas matrizes de viagens diárias da
Pesquisa Origem-Destino 2014 da Região Metropolitana de Jundiaí
(RMJ), produzida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM). As informações são apresentadas por Zona OD, segundo os
modos Coletivo e Individual.

❏ Viagem − Deslocamento de uma pessoa por motivo específico
entre dois pontos determinados (origem e destino), utilizando, para isso, um ou mais modos de transportes.
❏ Zona de pesquisa/Zona OD − Unidade territorial básica para
o levantamento da origem e destino das viagens. É a menor
unidade para a qual está garantida a validade estatística das
informações.
❏ Fluxo – Conjunto de viagens diárias entre duas zonas quaisquer.
❏ Modo coletivo – Ônibus municipal, ônibus intermunicipal, ônibus
executivo, transporte escolar, transporte fretado, van e trem.
❏ Modo individual – Dirigindo automóvel, passageiro de automóvel, táxi, caminhão, motocicleta e outros.

Para que se possa compreender esta análise, é necessário esclarecer alguns conceitos21:

Para a análise em questão, consideraram-se os fluxos intrarregionais principais, que podem ser divididos em duas categorias:

20 Análises elaboradas no Panorama Regional de 2017 realizado pela Emplasa. Documento publicado na plataforma digital do PDUI da Aglomeração Urbana de Jundiaí, http://
multimidia.pdui.sp.gov.br/AUJ/docs_pdui/AUJ_docs_pdui_0004.pdf, consultado em 19 de
novembro de 2021
21 CPTM (São Paulo). Pesquisa de Mobilidade RMJ - Região Metropolitana de Jundiaí: Principais Resultados Pesquisa Domiciliar e Linha de Contorno. São Paulo, 2014.

❏ Fluxos expressivos − São os fluxos de maior número de viagens na região analisada, até o limite de 25% do total de viagens, tanto por modo coletivo como individual.

intermunicipais e intrarregionais

20

A análise dos principais fluxos de viagem tem por objetivo representar espacialmente os deslocamentos de indivíduos dentro de
uma área, enfatizando os fluxos mais intensos.
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Para fins analíticos, o corte de 25% foi realizado desconsiderando-se os fluxos com origem ou destino na Zona 1 (área central de
Jundiaí). Devido ao grande peso no volume de viagens, caso esta
zona fosse incluída, seriam desconsiderados muitos fluxos subregionalmente relevantes.

outro lado, deslocamentos com número de viagens acima do corte
analítico estabelecido, apresentam-se mais bem distribuídos pela
região, estando presentes em todos os municípios. Tal fato reflete
a capacidade de dispersão dos deslocamentos do transporte individual suprindo espaços não atendidos pelo transporte coletivo.

❏ Fluxos secundários são os principais fluxos das zonas OD que
não geram ou não recebem fluxos expressivos.

Entretanto, ainda se pode observar um agrupamento das viagens
no eixo Jundiaí-Várzea Paulista-Campo Limpo Paulista, onde está
concentrada a maioria dos serviços da RM de Jundiaí.

Pela análise da RMJ, fica evidente a concentração dos fluxos de viagens por modo coletivo nas partes central e sudeste da região, especificamente nos municípios de Jundiaí e Campo Limpo Paulista.
Nesses municípios encontram-se os oito fluxos principais. Jundiaí
é o que mais concentra viagens, estando envolvido em mais de 80%
das viagens consideradas na análise.

Em se tratando dos movimentos pendulares regionais na RMJ, a
análise dos dados do Censo 2010 aponta que é significativa a movimentação pendular em abordagem regional, considerando a RMJ,
as unidades regionais paulistas22, o conjunto dos demais municípios paulistas23 e o conjunto dos municípios de outros estados24.

Nas áreas periféricas da RMJ sobressaem os fluxos secundários de
viagens em cada Zona OD. No caso de Jarinu, este é o único tipo de
fluxo presente na análise.

Os fluxos que se originam nos municípios da RMJ, Tabela IV.2, somam 29.951 pendulares e se destinam, principalmente, à RMSP
(17.101 pendulares) e à RMC (8.261).

É importante ressaltar a importância da Linha 7 Rubi, da CPTM,
para os deslocamentos por modo coletivo realizados em Jundiaí,
Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, municípios que aparecem
com o maior número de linhas de desejo acima do corte analítico
utilizado para a região.
Para a definição dos fluxos de viagens, por modo individual, foi utilizada a mesma metodologia do modo de viagem coletivo. A exemplo
do que ocorre nas viagens coletivas, mais de 80% das viagens por
modo individual têm origem ou destino no município de Jundiaí. Por

22 Demais unidades regionais paulistas que compõem a Macrometrópole: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP),
Região Metropolitana de Campinas (RMC), Microrregião da Bragantina (MRB) e Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) que é externa à macrometrópole.
23 Refere-se a 66 municípios paulistas que apresentam movimento pendular com os municípios da RMJ e não são inseridos nas unidades regionais supracitadas. O relacionamento
mais significativo desse conjunto é o fluxo entre Jundiaí e São Carlos, com 86 pendulares.
24 São 73 municípios, sendo o relacionamento mais significativo o fluxo entre Jundiaí e o Rio
de Janeiro-RJ, com 67 pendulares.

I.

Piracicaba está como
aglomeração - rodapé
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Já os fluxos com origem nos municípios externos à RMJ – Tabela
IV.3 – somam 28.359 pendulares, sendo a RMSP a maior exportadora de pendulares (16.861), seguida da RMC (7.313).

ro Constâncio Cintra (SP-360) cortam a região longitudinalmente e
servem como recurso para a transposição de tais barreiras, melhorando a circulação do transporte individual na região.

A RMJ dispõe de algumas vias de acesso alternativas para outras regiões metropolitanas e para o resto do Estado de São
Paulo, graças à presença da Rodovia dos Bandeirantes (SP348) e da Rodovia Anhanguera (SP-330) que atravessam diagonalmente a região, cortando os municípios de Jundiaí, Itupeva
e Louveira, além da Rodovia Dom Pedro I (SP-065) que corta o
município de Jarinu.

A Serra do Japi, que abrange o sul do município de Jundiaí e o sudeste de Cabreúva, configura-se como a maior barreira física natural à circulação na RMJ, dificultando, principalmente, o acesso da
porção oeste do território à RMSP.

As rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes, assim como a ferrovia, são as principais barreiras físicas artificiais da região. Já as
rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) e Engenhei-

As vias classificadas como Primária, Secundária e Terciária pelo Open
Street Map (2016) distribuem-se por toda a região, concentrando-se
entre a Rodovia Anhanguera e a Linha 7 Rubi, da CPTM, em Jundiaí,
onde se encontram os principais serviços e comércio da RMJ, assim
como há uma concentração de vias na parte central do município de
Itupeva, coincidindo com as áreas de relevo mais suave da região.

TABELA IV.2. Destino dos fluxos que têm a RMJ como origem (2010)

TABELA IV.3. Origem dos fluxos que têm a RMJ como destino (2010)

Destino

Pendulares

Origem

Pendulares

RMSP

17.101

RMSP

16.861

RMC

8.261

MRB

1.100

RMC

7.313

Municípios externos ao Estado de São Paulo

1.088

RMS

1.416

Demais municípios do Estado de São Paulo

1.243

Demais municípios do Estado de São Paulo

976

RMS

810

AUP
RMVPLN
RMBS
Total
Fonte: IBGE/Censo, 2010

MRB

798

293

AUP

356

238

RMBS

199

RMVPLN

173

84
29.951

Total

28.359

Fonte: IBGE/Censo, 2010
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V. Dinâmica econômica
V.1. Perfil econômico regional e estrutura produtiva
A Região Metropolitana de Jundiaí responde por 3,3% do PIB do Estado de São Paulo, tendo produzido R$ 80,25 bilhões em 2018, em
valores atualizados para 2020 (Tabela V.1). Internamente à região,
há forte concentração do PIB, uma vez que Jundiaí responde por
59,4% da riqueza produzida na RM de Jundiaí. Louveira contribui
com 14,9% do PIB e os demais cinco municípios respondem por um
quarto dos bens e serviços produzidos na região.
O PIB per capita da RMJ é quase o dobro da média estadual, indicativo de uma região relativamente rica. No entanto, internamente, as diferenças na região são marcantes. Louveira tem um
PIB per capita quase três vezes maior que o de Jundiaí e Itupeva,
e mais de 11 vezes o de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.
Estes dois municípios são os únicos que têm PIB per capita abaixo
da média estadual.
A distribuição do valor adicionado (VA) por setor mostra que, na
RMJ, tal como no estado, os serviços privados respondem por pouco mais de dois terços do VA regional (Tabela V.2). Vale lembrar que
a localização estratégica da região, cortada pelas maiores rodovias
do Estado e com fácil acesso ao aeroporto de Viracopos, a transformou em sede de centros de distribuição e armazenamento de variados segmentos produtivos, o que explica a importância do setor
terciário no VA regional.

O peso da indústria no VA da região é bem maior que na média do
Estado, o contrário ocorrendo para a agropecuária. Este peso mais
expressivo da indústria é coerente com a importância que este setor ganhou na região da última década com a ampliação e diversificação do setor industrial. Segundo o Mapa da Indústria Paulista,
da Fundação SEADE, a participação do RM de Jundiaí no valor de
transformação industrial paulista cresceu de 2,9% para 4,4%, entre
2003 e 2016.
Comparados os municípios, as estruturas produtivas se mostram muito distintas. Embora em todos os serviços privados tenham a maior
participação no VA municipal, em três deles – Campo Limpo Paulista,
Itupeva e Várzea Paulista –, é inferior a 50%. Em relação à indústria,
na maioria dos municípios a participação no VA é superior a média
estadual, exceto Jundiaí e Louveira, o que demonstra a importância do
setor para o dinamismo regional e a dependência desses municípios
do desempenho industrial para a geração de riqueza.

V.2. Produção industrial
Atraídas pela localização estratégica da região, que assegura facilidade de escoamento e proximidade aos maiores mercados consumidores do Estado e do país, indústrias de variados segmentos se
instalaram ou ampliaram suas atividades na região. Isso fez com que
a indústria ganhasse importância na RMJ nas últimas duas décadas.
A estrutura industrial da região cresceu e se diversificou, tanto em
termos de setores quanto do espraiamento de Jundiaí para os demais municípios. Conforme o Mapa da Indústria Paulista, da Fundação SEADE, a maior participação da RM de Jundiaí no valor de
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transformação industrial (VTI) do estado se distribuiu entre Jundiaí e os demais municípios da região (Gráfico V.1), com uma ligeira
desconcentração em favor destes últimos.
Com isto, vários municípios da região entraram no ranking dos 20
municípios com maior participação no Valor da Transformação Industrial (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.
Jundiaí manteve-se como polo industrial na região e ampliou sua
importância no estado. Entre 2003 e 2016, subiu do 10º para o 8º
lugar no ranking dos 20 municípios com maior participação no VTI
paulista. Em 2016, o município era o 2º mais importante do estado
em equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, respondendo por 11,4% do VTI deste segmento. Ademais, manteve, nos dois
anos, o 1º lugar no VTI da indústria de bebidas no estado.
Em 2017, oito divisões da indústria respondiam por quase três
quartos do VTI da RM de Jundiaí (Gráfico V.2). O ramo de produtos farmoquímicos e farmacêuticos respondia por 15,6% do VTI regional, ocupando o primeiro lugar entre os segmentos, instalado
predominantemente em Louveira. Em segundo lugar, destaca-se a
indústria de produtos alimentícios, com 12,4%, voltada à produção
de derivados de carne bovina, suína e aves, congelados, enlatados
e moagem de trigo e derivados, para atender o mercado interno e
para exportação. Entre as indústrias alimentícias operando na re-

TABELA V.1. PIB e PIB per capita dos municípios da RMJ (2018)
Participação %

PIB per
capita²

Municípios

PIB¹

Cabreúva

5.111,9

6,4

0,2

102,7

Campo Limpo Paulista

2.307,3

2,9

0,1

24,9

RM Jundiaí

Estado

Itupeva

7.312,1

9,1

0,3

114,8

Jarinu

2.743,6

3,4

0,1

86,0

Jundiaí

47.688,9

59,4

2,0

112,1

Louveira

11.982,6

14,9

0,5

312,8

Várzea Paulista
RM Jundiaí
Estado de SP

3.108,0

3,9

0,1

24,8

80.254,5

100,0

3,3

100,7

100,0

52,7

2.416.052,9

Fonte: IBGE, SEADE
¹ Em R$ milhões de 2020.
² Em R$ mil de 2020.

gião, destacam-se BRF, JDE Coffee, Frigor Hans, Mondelez, Castelo Alimentos, em Jundiaí; Yakult em Campo Limpo Paulista, Jundiaí
e Várzea Paulista; Marfrig em Itupeva e Louveira, entre outras.
O segmento de produtos químicos respondia por 10,4% do VTI da
RM de Jundiaí em 2017. Alguns destaques da indústria química
atuando na região são o segmento de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, devido à presença de empresas como a Natura, em
Itupeva e Jundiaí, a Fareva e a Souvie, em Itupeva; a fabricação de
gases especiais e outros produtos químicos, com destaque para a
Linde, a Air Liquide e a White Martins; e a fabricação de produtos
químicos por empresas como Akzo Nobel, em Itupeva, Jundiaí e
Várzea Paulista, a Dow Chemical e a Henkel, em Jundiaí, e a Elekeiroz, em Várzea Paulista.
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TABELA V.2. Distribuição do valor adicionado por setor nos municípios da RMJ (2018)
Municípios
Cabreúva

VA Total¹

Distribuição do Valor Adicionado %
Agropecuária

3.979,1

Indústria

0,8

Administração Pública

31,0

6,1

Serviços Privados
62,0

Campo Limpo Paulista

2.012,3

0,3

33,3

16,9

49,4

Itupeva

5.817,5

0,5

46,4

5,7

47,4

Jarinu

2.305,6

1,6

19,8

7,5

71,1

Jundiaí

38.523,2

0,3

24,0

5,7

70,0

9.393,5

0,4

19,5

3,6

76,5

Louveira
Várzea Paulista
RM Jundiaí
Estado de SP

2.679,2

0,1

37,2

17,3

45,4

64.710,3

0,4

26,5

6,3

66,8

2.025.030,5

1,7

21,1

9,7

67,5

Fonte: IBGE, SEADE
¹ Em R$ bilhões de 2020.

O segmento de produção de papel e celulose está consolidado na
região e respondeu, em 2017, por 8,9% do VTI. O destaque, nesta
indústria, fica para Klabin, em Jundiaí; a Ahlstrom, e a Procter &
Gamble, ambas em Louveira. Quanto ao segmento de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, a expansão na região
colocou o município de Jundiaí como o segundo do segmento no
Estado, atrás apenas de Campinas, devido à presença de empresas produtoras de computadores, tablets e demais equipamentos,
como FoxcConn, Itautec, Compal e Arima Communications.

GRÁFICO V.1. Evolução da participação da RMJ no Valor de

Transformação Industrial (VTI) de São Paulo (2003-2016)
5,0

4,4

2,9
2,4

2,5

2,0

1,7
1,2

0,0

% indústria AUJ/São Paulo

% indústria Jundiaí/São Paulo
2003

% indústria demais
Municípios AUJ/São Paulo

2016

Fonte: Mapa da Indústria Paulista. SEADE
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Distribuição do Valor de Transformação Industrial
(VTI) da RMJ por divisão da indústria (2017) (em %)
GRÁFICO V.2.

12,4

Produtos alimentícios
Bebidas

26,6

Celulose e produtos de papel

6,9

V.4. Mineração

Produtos químicos
Produtos farmoquímicos e
farmacêuticos

8,9

Borracha e material plástico
Equipamentos de informática,
eletrônicos e ópticos
Veículos automotores, reboques
e carrocerias
Demais

6,7
10,4

5,1
7,6

quatro municípios integram o chamado Circuito das Frutas, importante para o turismo rural e gastronômico na região. Entre as frutas
produzidas, o destaque fica para a uva, uma vez que a RM de Jundiaí
respondia por 25% da produção do estado em 2020. A região também produz morango, caqui, pêssego e figo.

15,6

Fonte: IBGE. SEADE

V.3. Produção agrícola
A produção agrícola é pouco relevante na Região Metropolitana de
Jundiaí, que responde por 0,01% da área plantada com lavouras
temporárias e 0,5% da área destinada a lavouras permanentes no
estado de São Paulo (Tabela V.3). Esta pequena participação está
associada com a ocupação do território, com maiores restrições ao
uso do solo associadas às Áreas de Proteção Ambiental (APA) e à
pressão imobiliária decorrente do processo de urbanização.
A maior parte da produção agrícola da região provém de Itupeva,
Jarinu, Jundiaí e Louveira, com destaque para a fruticultura. Estes

A atividade de mineração na RM de Jundiaí está baseada na extração
de algumas substâncias minerais – areia, argila e granito – e na produção de água mineral. Considerada a arrecadação da Contribuição
Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) em 2020, a maior parte
desta contraprestação para a região provém da extração do granito e
da água mineral (Tabela V.4). No entanto, a participação da região na
arrecadação da CFEM para estes bens no Estado é baixa, expressão
da importância relativamente baixa desta atividade na RMJ.
A participação dos municípios na atividade mineradora é muito distinta. Em Jundiaí, há extração de areia, argila, folhelho argiloso e
água mineral, com esta última respondendo por pouco mais de 60%
da CFEM no município. Em Itupeva, são explorados areia, granito ornamental e granito que responde por 98% da CFEM no município. Em
Cabreúva, há exploração de granito e, em Louveira, de água mineral.
As diferenças de valores das substâncias, volume explorado e de quantidade de produtos por município explicam a contribuição distinta para
a arrecadação de CFEM na RMJ, com Itupeva respondendo por 41% do
total (Gráfico V.3). Vale destacar que não houve arrecadação de CFEM
para Campo Limpo Paulista, Jarinu e Várzea Paulista em 2020.
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TABELA V.3. Área plantada, área destinada à colheita e valor da produção das lavouras temporárias e permanentes (2020)
Municípios
Cabreúva

Lavouras temporárias
Área plantada (Hectares)

Lavouras permanentes

Valor da produção (Mil Reais)

Área destinada à colheita
(Hectares)

Valor da produção (Mil Reais)

145

1.007

122

1.647

–

–

–

–

Itupeva

191

530

213

4.273

Jarinu

439

1.718

276

11.520

Jundiaí

296

1.995

2.637

109.937

82

514

475

44.392

–

–

–

–

1.153

5.763

3.723

171.769

8.068.262

51.657.286

795.066

16.355.769

Campo Limpo Paulista

Louveira
Várzea Paulista
RM Jundiaí
Estado de São Paulo
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal / IBGE
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V.5. Comércio exterior

TABELA V.4. Arrecadação da CFEM por substância (2020)
Arrecadação
CFEM (R$)

Substância

% na RMJ

% na CFEM do
Estado

Água mineral

75.829,19

22,2

0,66

Areia

19.700,46

5,8

0,22

Argila

21.678,25

6,3

0,92

6.774,84

2,0

87,38

215.635,35

63,0

2,68

2.516,44

0,7

94,89

342.134,53

100,0

1,11

Folhelho argiloso
Granito
Granito Ornamental
Total

Fonte: Agência Nacional de Mineração

Em 2019, a Região Metropolitana de Jundiaí respondeu por 2,5%
das exportações e 6,1% das importações do estado de São Paulo25.
Tal como o Estado, a RMJ registrou saldo comercial negativo, correspondente a 21% do total estadual, o que mostra o peso de seu
comércio exterior para São Paulo.
Como esperado por seu peso na estrutura produtiva regional, o
município de Jundiaí respondeu pelos maiores percentuais de exportação e importação (Tabela V.5). O destaque para a elevada contribuição fica para as exportações da região de Itupeva e importações de Louveira. Exceto Campo Limpo Paulista, todos os demais
municípios tiveram, em 2019, saldo comercial negativo.

Distribuição da arrecadação da CFEM
entre os municípios da RMJ (2020)
GRÁFICO V.3.

0,2
22,6
35,9

41,3

Cabreúva

Itupeva

Jundiaí

Louveira

Fonte: Agência Nacional
de Mineração

25 Embora dados sobre comércio exterior dos municípios estejam disponíveis para 2020,
optou-se por não utilizá-los devido ao impacto da pandemia sobre as atividades econômicas
e, portanto, sobre exportações e importações, destoando de outros períodos por fatores externos à normalidade produtiva.
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TABELA V.5. Comércio exterior dos municípios da RMJ (2019)
Município
Cabreúva
Campo Limpo Paulista
Itupeva
Jarinu
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
RM Jundiaí
São Paulo

Valores em US Milhões
Exportações
111,2
201,8
259,9
17,7
580,8
39,4
66,0
1.276,8
51.515,6

Importações
216,7
165,0
333,9
47,9
2.508,4
537,2
90,6
3.899,7
64.015,2

Participação % na RM Jundiaí
Saldo comercial
-105,5
36,8
-74,0
-30,2
-1.927,6
-497,8
-24,6
-2.622,9
-12.499,5

Exportações

Importações

Saldo comercial

8,7
15,8
20,4
1,4
45,5
3,1
5,2
100,0

5,6
4,2
8,6
1,2
64,3
13,8
2,3
100,0

4,0
-1,4
2,8
1,2
73,5
19,0
0,9
100,0

Fonte: Comex-Stat. Ministério da Economia

V.6. Atividade turística
Um segmento com potencial para desenvolvimento na AU de Jundiai é o turismo. Atualmente, quatro municípios da região – Cabreúva, Itupeva, Jarinu e Jundiaí – são reconhecidos como municípios
turísticos do governo do Estado de São Paulo. Esse reconhecimento
assegura acesso ao Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos,
garantido na Constituição estadual. Ademais, com a aprovação da
Lei nº 17.374, de 2021, que autoriza o governo de São Paulo a criar
distritos turísticos no Estado, será possível formalizar o Distrito
Turístico Serra Azul, que reúne os municípios de Itupeva, Jundiaí,
Louveira e Vinhedo, assim como a região que abriga os parques
Hopi Hari, Wet’n Wild e os shoppings Outlet Premium e Serra Azul,
e que já mobiliza cerca de 10 milhões de visitantes ao ano.
No âmbito do Mapa do Turismo Brasileiro, desenvolvido pelo Ministério do Turismo, foram definidos recortes regionais prioritários, co-

nhecidos como regiões turísticas, referências para o planejamento
de políticas de estímulo ao turismo. Exceto Campo Limpo Paulista e
Várzea Paulista, os demais municípios da RM de Jundiaí estão inseridos em regiões turísticas – Cabreúva, no Roteiro dos Bandeirantes;
Itupeva, Jarinu, Jundiaí e Louveira, no Circuito das Frutas.
As vocações turísticas dos municípios dessa região são variadas. Jundiaí, além de se destacar no turismo rural, gastronômico, cultural,
ecológico e de negócios, é um dos destinos do “Expresso Turístico”,
serviço ferroviário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM). Jundiaí, Itupeva, Jarinu e Louveira integram o Circuito das
Frutas, roteiro gastronômico e cultural dinâmico, que possui um calendário de eventos diversificado. Cabreúva é destaque no turismo
ecológico e de aventura, por estar localizada dentro de uma área de
preservação ambiental, contando com cachoeiras, grutas e trilhas.
Este município faz parte do Caminho do Sol, trajeto de 240 km que
passa por 11 municípios do Estado e cujo objetivo é oferecer um con-
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tato maior com a natureza. Integra, também, o Roteiro dos Bandeirantes, traçado pelo qual passaram os desbravadores, englobando municípios que se tornaram referências de turismo histórico e cultural.

terísticas do turismo, 4,3% do total do emprego formal na RM de
Jundiaí e 1,8% do total de emprego ligado às atividades turísticas
no Estado (Tabela V.6).

Declarada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco, a Serra do Japi é um atrativo natural da região. Com uma área total de
350 quilômetros quadrados, dos quais 191,7 quilômetros quadrados
são tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), a serra
possui uma reserva biológica instituída pela prefeitura de Jundiaí. O
potencial turístico da Serra do Japi requer, para seu aproveitamento,
o respeito a regras que assegurem a conservação, o que exigirá uma
ação articulada regional de planejamento das atividades turísticas.

Dois terços do emprego formal em atividades turísticas na RMJ
eram gerados no município de Jundiaí. Entre os demais municípios, destaque para Itupeva, que faz parte do Circuito das Frutas, e
Várzea Paulista.

Vale destacar que, apesar do potencial turístico da região, o volume
de empregos associados ao turismo ainda é relativamente pequeno. Em 2019, havia 11.591 empregos formais nas atividades carac-

V.7. Emprego, renda e qualificação da mão de obra
Em 2019, havia 271.419 empregos formais na Região Metropolitana
de Jundiaí (Tabela V.7), o que correspondia a 2% do emprego formal
no Estado de São Paulo, percentual ligeiramente superior ao da população da região no total estadual. Entre 2016 e 2019, o emprego
formal na RM de Jundiaí cresceu 5,7%, ritmo superior ao do total do
Estado (3,5%), expressão do dinamismo produtivo da região.

TABELA V.6. Emprego formal nas atividades de turismo (2019)
Município

Região Turística

Cabreúva

Roteiro dos Bandeirantes

Campo Limpo Paulista

NA

Itupeva
Jarinu

Total
343

Empregos
% na RMJ
3,0

% no Estado
0,1

244

2,1

Circuito das Frutas

1.182

10,2

0,2

Circuito das Frutas

365

3,1

0,1

Jundiaí

Circuito das Frutas

7.749

66,9

1,2

Louveira

Circuito das Frutas

765

6,6

0,1

Várzea Paulista

NA

RM Jundiaí
Estado de São Paulo

0,0

943

8,1

0,1

11.591

100,0

1,8

647.073

100,0

Fonte: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo. IPEA. Ministério do Turismo
NA - Não se aplica.
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Jundiaí respondia por 63% dos empregos formais existentes na RM
de Jundiaí, percentual muito superior ao de sua população no total
da região (51%). Entre 2016 e 2019, no entanto, o ritmo de crescimento do emprego foi maior em Itupeva (24%), seguido de Jarinu
(17%). Somente Campo Limpo Paulista registrou, no período, decréscimo do emprego formal.
Por setor de atividade, os serviços são o segmento que mais gera
emprego formal da RM de Jundiaí (Gráfico V.4). No entanto, coerente com a importância da indústria na região, a contribuição deste
setor para o emprego formal (31,1%) era, em 2019, muito superior
a participação do emprego industrial no total do Estado (18%).
As distribuições do emprego formal por setor de atividade nos municípios da RMJ são diferenciadas (Tabela V.8). Embora, em todos
os municípios a contribuição da indústria supere a média estadual,
em três deles – Cabreúva, Itupeva e Várzea Paulista – este setor é
o que gera mais empregos formais, superando o setor de serviços.
Apenas em Cabreúva e Jarinu, a participação da agropecuária no
emprego formal é maior que na média estadual. Em Campo Limpo
Paulista, Jundiaí e Louveira, o setor de serviços é o maior gerador
de empregos formais, tal como na média do Estado.
A distribuição do emprego industrial na RMJ por nível tecnológico
mostra que a região tem, quando comparada com a média do Estado, uma participação maior dos segmentos no meio da estrutura
(Gráfico V.5). Na RM Jundiaí, 62% dos empregos industriais são gerados em indústrias de média-alta e média-baixa tecnologia, segmentos que respondem por 50,5% do emprego industrial no Estado. Em contraposição, a parcela do emprego em indústrias de baixo
nível tecnológico é muito menor na região que no Estado.

TABELA V.7. Emprego formal nos municípios da RMJ (2019)
Emprego formal

Municípios

Total

Variação %
2016|19

% na RM
Jundiaí

Cabreúva

14.745

5,4

5,1

Campo Limpo Paulista

12.038

4,4

-2,2

Itupeva

28.846

10,6

24,2

Jarinu

9.248

3,4

17,2

171.931

63,3

3,6

Louveira

17.144

6,3

2,5

Várzea Paulista

17.467

6,4

5,0

271.419

100,0

5,7

13.657.131

-

3,5

Jundiaí

RM de Jundiaí
Estado de São Paulo

Fonte: RAIS. Ministério da Economia
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TABELA V.8. Distribuição do emprego formal, por setor de atividade – 2019 (em %)
Municípios

Total de emprego

Indústria
49,0

Distribuição do emprego por setor
Construção Civil
Comércio
Serviços
0,9
18,9
27,1

Agropecuária
4,1

Cabreúva

14.745

Campo Limpo Paulista

12.038

37,6

0,8

18,5

41,9

1,2

Itupeva

28.846

41,8

2,1

19,5

35,5

1,1

Jarinu
Jundiaí

9.248

36,2

1,0

23,1

36,3

3,3

171.931

25,8

3,1

23,5

47,1

0,5

17.144

31,8

1,1

18,1

47,4

1,6

Louveira
Várzea Paulista
RM de Jundiaí
Estado de São Paulo

17.467

45,6

3,8

17,9

32,7

0,1

271.419

31,3

2,6

21,9

43,2

0,9

13.657.131

18,2

4,0

20,0

55,5

2,4

Fonte: RAIS. Ministério da Economia

Nos serviços, a parcela do emprego intensiva em conhecimento é
menor na RM de Jundiaí do que a média do Estado (Gráfico V.6). Na
região, 71% do emprego formal nos serviços está em segmentos
que requerem menor nível de conhecimento e, que usualmente,
também oferecem menor remuneração e menor estabilidade. Todos os segmentos intensivos em conhecimento têm, na RM de Jundiaí, uma participação menor que no Estado. Ademais, para todos
os segmentos dos serviços intensivos em conhecimento na RM de
Jundiaí, 75% ou mais do emprego são gerados em Jundiaí, proporção superior a do município no total da população.
Na RM de Jundiaí, pouco mais da metade do emprego formal é gerado em empresas entre 20 e 499 funcionários (Tabela V.9). Vale
destacar que o segmento entre 100 e 499 funcionários tem a maior
participação no total do emprego na região e na maioria dos municípios, exceto Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Essa proporção (29,8%) é superior a do Estado de São Paulo (21,3%) que

GRÁFICO V.5. Distribuição do emprego na indústria na RMJ e no

Estado de São Paulo, por nível tecnológico - 2019 (em %)

AUJ
São Paulo

13,4
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12,5

0%

10%

30,9

19,6

42,4

20%

30%

36,1

19,8

40%
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80%
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Fonte: RAIS. Ministério da Economia. Elaboração Fundação SEADE
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tem sua maior concentração de emprego formal nas empresas acima de 1.000 funcionários. Empresas de grande porte, com mais de
1.000 funcionários, têm participação menor na região do que no Estado, o que se repete em quase todos os municípios, exceto Campo
Limpo Paulista.
Em relação ao perfil de escolaridade, predominam trabalhadores
com ensino médio completo, em proporção maior que a média estadual (Tabela V.10). Este predomínio se repete em todos os municípios, com destaque para Itupeva, onde 64,5% dos trabalhadores
formais têm ensino médio completo. Vale destacar que, exceto Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, nos demais municípios a parcela com menor escolaridade, até fundamental completo, é menor que na média estadual, expressão de um mercado de
trabalho mais seletivo em termos de formação educacional.

GRÁFICO V.6. Distribuição do emprego nos serviços na RMJ e

no Estado de São Paulo, por intensidade de conhecimento e
segmento produtivo (2019)
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TABELA V.9. Distribuição do emprego formal, por tamanho da empresa – 2019 (em %)
Município

Tamanho da unidade local (em número de empregados)
De 4 a 19

De 20 a 99

De 100 a 499

De 500 a 999

Acima de 1000

Cabreúva

13,7

27,5

29,3

18,1

11,4

Campo Limpo Paulista

17,5

22,2

14,6

7,6

38,1

Itupeva

18,2

28,8

36,4

9,4

7,3

Jarinu

18,3

25,4

42,7

0,0

13,6

Jundiaí

17,7

24,1

30,0

9,1

19,1

Louveira

15,2

25,2

31,9

9,7

18,1

Várzea Paulista

23,1

27,1

18,4

8,2

23,3

RM de Jundiaí

17,7

25,0

29,8

9,2

18,3

Estado de São Paulo

19,6

24,3

21,3

8,4

26,5

Fonte: RAIS. Ministério da Economia
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TABELA V.10. Distribuição do emprego formal nos municípios da RMJ, por nível de escolaridade do trabalhador – 2019 (em %)
Nível de escolaridade

Município

Fundamental Incompleto
11,0

Cabreúva

Fundamental Completo
15,7

Médio Completo
57,8

Superior Completo
15,5

Campo Limpo Paulista

7,0

14,2

57,9

20,9

Itupeva

6,2

12,4

64,5

16,9

Jarinu

6,9

12,8

60,0

20,3

Jundiaí

6,5

12,7

59,8

21,1

Louveira

5,8

12,2

60,7

21,3

Várzea Paulista

9,8

16,7

57,5

16,0

RM de Jundiaí

6,9

13,1

60,0

20,0

Estado de São Paulo

7,5

13,0

55,3

24,1

Fonte: RAIS. Ministério da Economia

20,2

567.630
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47,8

31.603.717
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Fonte: RAIS|Ministério da Economia. IBGE
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Apesar do perfil de escolaridade mais elevado que a média estadual, o rendimento médio do trabalhador formal na RM de Jundiaí é ligeiramente menor que o rendimento médio do Estado
(Gráfico V7). Apenas em Campo Limpo Paulista o rendimento
médio supera a média estadual, enquanto Jarinu possui a menor
média de rendimento da região. Vale destacar que, em relação
a 2018, houve redução generalizada do rendimento, movimento
que, frente à crise associada à pandemia, pode ter se intensificado em 2020.
Um último ponto acerca do mercado de trabalho na Região Metropolitana de Jundiaí refere-se à relação entre emprego formal e
total da população de 15 a 64 anos, correspondente ao segmento em idade ativa e à demanda potencial por trabalho. Na região,
o emprego formal corresponde a 47,8% do total da população em
idade ativa (Tabela V.11), maior que na média do Estado, indicando
que, apesar de assegurar emprego formal para menos da metade
dos potenciais demandantes por trabalho, a economia regional tem
sido mais inclusiva que a estadual.
Por município, no entanto, a situação é bastante diferenciada. Em
Louveira e em Jundiaí, o número de postos de trabalho formais gerados corresponde ao suficiente para incorporar mais da metade
da população em idade ativa. Nos demais municípios, o quadro se
inverte, com destaque negativo para Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, onde o emprego formal corresponde a apenas 20% do
total da população de 15 a 64 anos.

V.8. Investimentos anunciados
Entre 2012 e agosto de 2021 foram anunciados investimentos de R$
8,2 bilhões na RM de Jundiaí, correspondendo a 1,2% do total para
o Estado. Por setor de atividade, a indústria foi o destino de 38,8%
dos investimentos anunciados (Gráfico V.8). Infraestrutura e serviços mobilizaram, cada um, cerca de um quarto dos investimentos,
e comércio recebeu 9,5%. Coerente com o pouco peso do setor na
região, houve apenas um anúncio de investimento na agropecuária,
de pouco mais de R$ 100 mil.
A evolução anual dos anúncios de investimento na RM de Jundiaí
mostra que, até 2017, o ritmo de crescimento superava a média do
Estado (Gráfico V.9). A partir de 2018, houve mudança no patamar
de anúncio de investimentos para a RM de Jundiaí e o Estado, com
redução no ritmo de expansão, que se tornou menor na região que
na média estadual, movimento explicado, em parte, pela conjuntura econômica do país.
Entre os 191 anúncios de investimentos na RM de Jundiaí, 53%
foram em implantação de empreendimentos produtivos; 28% em
ampliação, principalmente em infraestrutura; e 15% em ampliação|modernização, principalmente nos serviços (Tabela V.12). Em
valores, 60% foram em implantação, 28% em ampliação e 11% em
Ampliação| modernização.
Entre os anúncios realizados no período, destacam-se, no comércio, a implantação de grandes empreendimentos como Lojas Renner, Havan, loja de departamentos, e Fort Atacadista, a maioria em
Jundiaí. No setor industrial, os destaques foram os investimentos
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GRÁFICO V.8. Distribuição dos investimentos anunciados na RMJ,

por setor de atividade (2012 a Agosto|2021)
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Em relação ao acesso à educação tecnológica e superior, havia
34.957 matrículas neste nível de ensino na RM de Jundiaí (Tabela V.13), correspondente a 1,72% do total do Estado de São Paulo,
praticamente a mesma proporção da região na população estadual.
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TABELA V.12. Investimentos anunciados para a RMJ, segundo tipo de investimentos (2012-2020)
Setor

Total

Ampliação

Reais (em milhões)

Nº

Comércio

778,7

28

Indústria

3.186,7

Infraestrutura
Serviços
Total

Reais (em milhões)

Ampliação/ modernização

Implantação

Modernização

Nº

Reais (em milhões)

Nº

Reais (em milhões)

Nº

15,5

3

11,0

1

752,2

24

39

783,3

9

653,8

6

1.728,6

22

2.093,1

38

933,8

27

131,5

7

1.027,8

4

2.163,0

85

605,2

15

94,2

14

1.427,0

8.221,6

191

2.337,8

54

890,5

28

4.935,6

Reais (em milhões)

Nº

21,1

2

50

36,6

6

101

57,7

8

Fonte: Fundação SEADE. PIESP (Pesquisa de investimentos anunciados no Estado de São Paulo)

TABELA V.13. Matrículas no ensino superior e tecnológico

TABELA V.14. Indicadores selecionados de conexão digital

e população de 15 a 29 anos (2019)
Municípios

Matrículas ensino
superior e tecnológico (a) População 15 a
29 anos (b)
Total (a)
% na RMJ

Cabreúva

a/b
(%)

556

1,6

12.559

4,4

5.228

15,0

19.514

26,8

Itupeva

685

2,0

14.024

4,9

Jarinu

280

0,8

7.347

3,8

27.738

79,3

83.295

33,3

Louveira

154

0,4

11.076

1,4

Várzea Paulista

316

0,9

27.807

1,1

34.957

100,0

175.622

19,90

10.057.301

20,20

Campo Limpo Paulista

Jundiaí

RM Jundiaí
Estado de São Paulo

2.031.349

(2021)

Domicílios conectados
à banda larga (por 100
domicílios)

% de moradores
cobertos por 4G

Cabreúva

46,78

98,60

Campo Limpo Paulista

38,60

99,70

Itupeva

35,78

99,20

n.d

n.d

95,19

99,80

Municípios

Jarinu
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista

n.d

n.d.

34,89

100,00

Fonte: Connected Smart Cities – Relatório 2021.Urban Systems

Fonte: INEP. Fundação SEADE
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Por município, 79% das matrículas estão em Jundiaí e outros 15%
em Campo Limpo Paulista.
A relação entre o volume de matrículas no ensino tecnológico e superior e a população de 15 a 29 anos oferece um indicativo do potencial
de formação dos jovens na região e de assegurar mão de obra com
maior nível de formação. Na média da RM de Jundiaí, este indicador
é muito similar à média estadual, com o total de matrículas correspondendo a 20% da população jovem. Por município, no entanto, esta
relação é muito diferenciada, chegando a 33% em Jundiaí e a 27% em
Campo Limpo Paulista, ambas acima da média estadual.

radores cobertos pela telefonia 4G seja muito elevado, chegando
à universalização em Várzea Paulista, a parcela de domicílios conectados à banda larga ainda é pequena na maioria dos municípios, exceto Jundiaí, o que pode restringir o acesso a tecnologias
digitais necessárias tanto ao processo educacional quanto a atividades produtivas.

Nos demais municípios, contudo, o número de matrículas é extremamente baixo em relação à população jovem. Isso indica dupla dificuldade futura: os jovens terão menos possibilidades de inserção
produtiva em segmentos que requeiram maior nível de escolaridade e a estrutura produtiva que terá menor oferta de mão de obra
com maior nível de formação.
Por fim, cabe destacar que, no ranking Connected Smart Cities
2021 que analisa o grau de conectividade das 667 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, o município de Jundiaí está
na lista dos 100 mais bem classificados, ocupando a 20ª posição
no Brasil (7º em São Paulo).
Este ranking é feito com base em 75 indicadores que buscam medir o grau de conectividade entre os diferentes setores analisados.
Entre eles, cabe destacar índices que medem acesso à internet.
Considerados os municípios da RM Jundiaí incluídos no ranking,
a situação é diferenciada (Tabela V.14). Embora a parcela de mo-
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VI. Dinâmica ambiental
VI.1. Patrimônio ambiental e paisagístico
VI.1.1. Unidades de conservação e áreas tombadas
De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
do Ministério do Meio Ambiente, três Unidades de Conservação
(UC) incidem na RM de Jundiaí, como apresentado no Quadro 1 e no
Mapa Unidades de Conservação.
As duas maiores unidades de conservação são Áreas de Proteção Ambiental (APA), unidades de uso sustentável que admitem certo grau de
ocupação humana e visam proteger atributos ambientais importantes
para a garantia da qualidade de vida da população. De extensão significativa, ocupam uma grande área da RM de Jundiaí, como pode ser
observado no Mapa Unidades de Conservação (Mapa VI.1).
VI.1.1.1. Unidades de conservação de uso sustentável
A APA Cabreúva foi criada em 1984 pela Lei Estadual n° 4.023
para proteger a porção do maciço montanhoso denominado Serra do Japi que ocorre na região, correspondendo, inicialmente,
aos limites do município de Cabreúva. Em 2006, a APA Cabreúva
foi ampliada pela Lei Estadual n° 12.289, incluindo parcelas dos
municípios de Indaiatuba, Itu e Salto, visando à proteção da bacia hidrográfica formadora do Ribeirão Piraí. Não possui plano de
manejo aprovado.
A APA Jundiaí foi criada em junho de 1984 pela Lei Estadual n°
4.095, também com o objetivo de proteger o maciço montanhoso do

Japi. Em 2006, a APA de Jundiaí foi ampliada pela Lei Estadual nº
12.290, visando à proteção da bacia hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim, nos trechos inseridos nos municípios de Jarinu e Campo Limpo Paulista, e, também, a área de drenagem do Ribeirão Caxambu,
no município de Itupeva.
O Rio Jundiaí é o principal rio da região e nasce na Serra dos Cristais, em Mairiporã. Nos seus 123 km de extensão percorre seis municípios até a sua foz, na cidade de Salto, onde se une ao Rio Tietê. Destes municípios, cinco integram as APAs Cabreúva e Jundiaí:
Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba e Salto, além de
Várzea Paulista.
O maciço montanhoso do Japi, formado pelas serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais, e os seus recursos hídricos, especialmente das bacias do Ribeirão do Piraí e do Jundiaí-Mirim, são
atributos comuns das APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí, formando
um contínuo de áreas protegidas, essenciais para a região. Por esta
razão, estas três APAs foram regulamentadas em 1998 por um único instrumento legal, o decreto estadual nº 43.284, que estabeleceu
o zoneamento ambiental e as diretrizes de uso e ocupação do solo.
É importante destacar que as APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí
estão no perímetro da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde|Unesco, criada em 1992.
O maciço do Japi compreende 354 quilômetros quadrados de
área, cujo ponto culminante atinge 1.250 metros de altitude, e foi
tombado pelo Condephaat, por meio da Resolução n° 11, de 8 de
março de 1983.
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VI.1.1.2. Unidades de Conservação de Proteção Integral
A única unidade de conservação de proteção integral identificada é
a Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, criada em 1991 pela
Lei Municipal nº 3.672|91 e regulamentada pelo Decreto Municipal
nº 13.196|92. A Reserva está situada no interior da área tombada e
possui Plano de Manejo desde 2008.

Cabe destacar, que a região não conta com a aplicação dos instrumentos previstos na Lei Estadual nº 9.866|1997, ou seja, não há Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) instituída, recaindo
sobre os instrumentos previstos nas UCs a responsabilidade de prover
toda a proteção necessária à conservação destes recursos. É urgente,
portanto, reforçar a gestão destas unidades de conservação, por meio
da elaboração de seus Planos de Manejo e respectivos zoneamentos.

QUADRO VI.1. Unidades de conservação estaduais - Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Grupo

Nome

Municípios

Objetivos da categoria de UC (SNUC)

Atributos Ambientais da UC

Uso Sustentável

APA Cabreúva

Cabreúva,
Indaiatuba, Itu e
Salto

APA Jundiaí

Campo Limpo
Paulista, Itupeva,
Jarinu e Jundiaí

A Área de Proteção Ambiental é uma
área em geral extensa, com certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais,
especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos
básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais. (Art. 15)

O maciço montanhoso do Japi, formado
Não
pelas serras do Japi, Guaxinduva, Guaxatuba
e Cristais, e os seus recursos hídricos,
especialmente das bacias do Ribeirão do
Não
Piraí e do Jundiaí-Mirim, são atributos
comuns das APAs Cabreúva, Cajamar e
Jundiaí, formando um contínuo de áreas
protegidas.

Reserva
Biológica
Municipal da
Serra do Japi

Jundiaí

A Reserva Biológica tem como objetivo a
preservação integral da biota e demais
atributos naturais existentes em seus
limites, sem interferência humana direta
ou modificações ambientais, excetuandose as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de
manejo necessárias para recuperar e
preservar o equilíbrio natural, a diversidade
biológica e os processos ecológicos
naturais.

Proteção de remanescente de Mata Atlântica Sim
em avançado estágio de recuperação, que
serve de abrigo para a fauna e contribui para
a preservação dos recursos hídricos.

Proteção Integral

Plano de Manejo

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2017. Disponível em: <http:||www.mma.gov.br|areas-protegidas|cadastro-nacional-de- ucs|consulta-por-uc>. Acesso em 23|05|2017;
SMA|Fundação Florestal, 2016; Emplasa, 2017
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MAPA VI.1. Unidades de conservação estaduais – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
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TABELA VI.1. Cobertura vegetal nativa - Inventário Florestal de 2020
Município

Superfície (ha)

Cobertura Natural (ha)

(%)

Classe de Prioridade*

Cabreúva

25.990,95

12.256,87

28,26

Alta

Jarinu

20.769,21

6.564,58

15,13

Muito Alta

Jundiaí

43.194,27

15.336,19

35,36

Muito Alta

Campo Limpo Paulista

8.003,03

2.556,10

5,89

Muito Alta

Louveira

5.538,17

1.331,78

3,07

Muito Alta

Várzea Paulista
Itupeva
RM Jundiaí

3.462,31

695,38

1,60

Muito Alta

20.054,70

4.633,77

10,68

Muito Alta

127.012, 64

43.374,66

100

Fonte: Inventário Florestal - Instituto Florestal, 2020

VI.1.2. Cobertura vegetal nativa
Analisar a cobertura de vegetação nativa nos municípios é essencial como indicador para a sua qualidade ambiental, uma vez que
são importantes para manutenção de diversos serviços ecossistêmicos que a região necessita.
A RMJ apresenta índices expressivos de cobertura vegetal nativa,
com destaque para os municípios de Jundiaí e Cabreúva, com aproximadamente 35% e 28% dos seus territórios cobertos por vegetação nativa, respectivamente, como pode ser visto na Tabela VI.1 e o
Mapa VI.2.

A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428|06 e Decreto nº 6.660|2008)
reforça o papel dos municípios na proteção dos remanescentes de
mata, por meio dos instrumentos de planejamento. O principal deles é o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica (PMMA), que aponta áreas e ações prioritárias para conservação, manejo, fiscalização e recuperação do bioma.
Cabe ressaltar que, devido às características da RMJ, é possível
aventar a necessidade e a conveniência da elaboração do Plano Metropolitano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e de
Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), criando instrumentos adicionais de proteção e recuperação desse importante bioma.
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MAPA VI.2. Cobertura vegetal nativa – Inventário Florestal de 2020
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VI.2. Áreas de risco ambiental
A expansão urbana sobre as áreas de maior declividade, assim
como a ocupação dos fundos de vale e sua consequente impermeabilização, propiciam a localização das principais ocorrências
de áreas de risco por escorregamento das encostas e alagamentos
ou inundação. O crescimento urbano desordenado, a ausência ou
mesmo a precariedade das infraestruturas e o adensamento populacional em moradias de baixo padrão construtivo, contribuem para
o aumento significativo do registro de ocorrências dos escorregamentos e inundações em áreas urbanas.
O Artigo 12 do Estatuto da Metrópole confere ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) o dever de apresentar uma “delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção
do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas
a controle especial pelo risco de desastres naturais”.
Para esta delimitação, é preciso fazer um levantamento dos
dados geográficos referentes aos riscos ambientais existentes
para os sete municípios da RMJ para avaliá-los e organizá-los de
forma conjunta, verificando a necessidade de atualizar ou elaborar outros mapeamentos.
Os instrumentos de avaliação e mapeamento de risco, em escalas regional e local, fornecem diretrizes para o desenvolvimento
urbano e o ordenamento territorial, promovendo a resiliência dos
municípios, seja evitando a formação de novas áreas de risco, ou
por meio do gerenciamento das áreas já existentes, aumentando

TABELA VI.2. Mapeamentos de áreas de risco relacionadas

à escorregamento e inundação
Municípios RMJ

Setorização
de Riscos

Cartas de
Suscetibilidade

Perigo e Risco
(ESP)

Cabreúva

2013

2019

2014

Campo Limpo Paulista

2003

2014

2014

Itupeva

2013

2019

2014

Jarinu

2013

2019

2014

Jundiaí

2018

2014

2014

Louveira

2013

2019

2014

Várzea Paulista

2006

2019

2014

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo, Serviço Geológico do Brasil –
CPRM e SIMA - Datageo

a segurança das populações expostas. A Tabela VI.2 apresenta
o levantamento realizado sobre os mapeamentos existentes de
áreas de risco relacionadas a escorregamento e inundação.
As cartas de setorização de riscos foram abordadas no Item III.2 −
Necessidades Habitacionais, uma vez que apresentam delimitações
de áreas na escala local, para projetos de intervenção específicos.
Trazem informações que serão utilizadas para mitigação dos problemas habitacionais. Já as cartas de suscetibilidade a movimentos
gravitacionais de massa e inundações e as cartas de perigo trazem
dados geotécnicos que podem ser utilizados no planejamento e na
prevenção dos riscos, pois mostram a situação dos terrenos em
todo o território municipal, não só onde existe ocupação.
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MAPA VI.3. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações do município de Jundiaí
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Perigo
de inundação - Aglomeração Urbana de Jundiaí
MAPA VI.5. Perigo de inundação
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Os perigos de escorregamento e de inundação são calculados
a partir de atributos das unidades básicas de compartimentação
(UBC) do Estado de São Paulo (CPLA & IG - 2014). Para exprimir
o grau de perigo estabeleceu-se seis classes de P0 a P5, onde P0
representa uma probabilidade nula a quase nula de ocorrência do
processo e P5 a probabilidade máxima de ocorrência do processo
perigoso (classe Muito Alta).
Na RMJ, as áreas que merecem maior atenção são aquelas classificadas como P4 no mapa de perigo de escorregamento, nos municípios de Cabreúva, Jundiaí e Várzea Paulista - que se encontram em
grande parte dentro das APAs Jundiaí e Cabreúva - e duas áreas de
inundação também classificadas como P4 em Itupeva. Neste município já foi visto que existem muitas áreas de risco identificadas na
carta de setorização.
Além dos escorregamentos e inundações, as áreas de risco ambiental devem considerar também os riscos tecnológicos, aqueles
não originários do meio natural, mas que impactam consideravelmente sobre ele, como por exemplo as áreas de contaminação e
as ocorrências de acidentes químicos (Mapas VI.6 e VI.7), ambos
acompanhados pela Cetesb.
Esses dados constituem instrumentos importantes para acompanhamento e proposição de políticas públicas voltadas à Defesa Civil
e ao planejamento urbano.

VI.3. Recursos hídricos
No contexto da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o tratamento das principais questões associadas aos recursos hídricos
deve considerar, além de aspectos locais e relativos à dinâmica
interna da região, elementos relacionados ao conjunto das bacias
hidrográficas que conformam o território da RMJ e incorporam
áreas limítrofes e adjacentes, situadas para além dos limites políticos administrativos da região e dos municípios que a compõem.
Na perspectiva de considerar o conjunto das questões regionais e
estabelecer uma análise mais consistente sobre o tema, inicialmente, serão elencados alguns pontos que caracterizam os recursos hídricos em um contexto mais abrangente. E em seguida,
serão finalmente tratados os aspectos particulares à RMJ.
A partir de uma análise mais ampla, os territórios do entorno da
RMJ são caracterizados por significativas dinâmicas regionais, e
na questão dos recursos hídricos é essencial que se considere o
conjunto das bacias hidrográficas que compõem essa região.
Ainda que todas essas unidades não se sobreponham à RMJ, é
necessário conhecer a sua dinâmica já que estão relacionadas
diretamente com os recursos hídricos da região. Por isso, deve-se considerar os limites de diferentes Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs): UGRHI 6 – Alto Tietê;
UGRHI 7 – Baixada Santista; UGRHI 2 – Paraíba do Sul, UGRHI
10 – Médio Tietê| Sorocaba; UGRHI 5 – Piracicaba| Capivari| Jundiaí; e de outras bacias hidrográficas que interferem no aproveitamento e gestão da água do território, obrigando o gerencia-
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MAPA VI.6. Áreas contaminadas1 em 2020

1
Apresentação da localização das áreas contaminadas e reabilitadas no Estado de São Paulo, com a classificação dessas áreas, segundo o Decreto Estadual 59.263/2013,
que regulamenta a Lei 13.577/2009 sobre o Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo.
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Emergências químicas atendidas pela Cetesb - 2020 - Aglomeração Urbana de Jundiaí

MAPA VI.7. Emergências químicas atendidas pela Cetesb em 2020
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mento dos recursos hídricos associados ao conjunto das bacias
hidrográficas envolvidas.
Sobre a importância de considerar a articulação entre diferentes
porções do território, e a conjugação de esforços entre os diferentes atores locais e regionais, cabe sublinhar que tais medidas se
tornam ainda mais relevantes a partir de um cenário em que se
observa a insuficiência das estruturas hidráulicas existentes na região e seu entorno para garantir as vazões necessárias e o desequilíbrio entre disponibilidade e demanda dos recursos hídricos.
De acordo com o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos
Hídricos para a Macrometrópole Paulista (PDARH), elaborado em

2008, evidencia-se, por meio dos estudos realizados, a criticidade
das UGHRIs e bacias hidrográficas que compõem a Macrometrópole Paulista. Nesse sentido, são alarmantes tanto os índices de disponibilidade hídrica para cada UGRHI quanto o agravamento de algumas situações em face da necessidade de efetuar transferências
hídricas entre as bacias hidrográficas e os reservatórios existentes.
No caso da UGRHI 5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí – que compreende os territórios da RMS, RMC, RMP e RMJ, se a demanda de água
já atinge valores limites, atingindo praticamente a disponibilidade
hídrica existente, esse quadro torna-se ainda mais crítico diante da
necessidade de transposições e transferência hídrica ao abastecimento da RMSP.

TABELA VI.3. Projeções de demanda por usos da água por UGRHI
Demandas de água (m³/s)
Urbano

UGRHI

Irrigação

Demanda total

Industrial

2008

2018

2025

2035

2008

2018

2025

2035

2008

2018

2025

2035

2008

2018

2025

2035

6,37

7,13

7,51

7,85

6,20

6,45

6,53

6,64

5,45

6,19

6,49

6,96

18,02

19,77

20,53

21,45

UGRHI 5
PCJ

17,36

20,24

21,43

22,37

12,38

15,09

16,63

19,24

10,55

13,91

15,14

17,13

40,29

49,25

53,20

58,73

UGRHI 6
Alto Tietê

69,22

76,93

80,09

82,84

4,54

4,54

4,54

4,54

37,40

38,63

39,00

39,56

111,16

120,11

123,64

126,95

UGRHI 7
Baixada Santista

7,03

8,38

8,86

9,29

0,03

0,03

0,03

0,03

7,89

9,13

9,52

10,12

14,95

17,53

18,41

19,43

UGRHI 10
Tietê/ Sorocaba

6,09

7,15

7,65

8,10

14,46

18,15

19,01

20,48

4,55

6,16

6,71

7,59

25,09

31,46

33,37

36,17

106,07

119,83

125,54

130,45

37,61

44,26

46,74

50,93

65,84

74,02

76,86

81,36

209,51

238,12

249,15

262,73

UGRHI 2
Paraíba do Sul

Total

Fonte: Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (PDARH); Emplasa, 2017
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Em uma perspectiva futura, o balanço hídrico apresentado indica
que a relação entre demanda e disponibilidade hídrica na região e
seu entorno pode evoluir para situações ainda mais críticas. Esse
cenário exigiria ações de gestão dos recursos hídricos para garantir
o desenvolvimento da região da MMP, bem como a sustentação de
processos fundamentais dos territórios que a compõem. No horizonte de 2035, os valores de demanda (por tipo de uso da água e por
UGRHI) estão indicados na Tabela Y abaixo, incluindo os valores da
UGRHI 5 – Piracicaba/Capivari/Jundiaí e UGRHI 10 – Médio Tietê|
Sorocaba, integrantes da RMJ.
Atualmente, são notórios os efeitos e impactos das mudanças climáticas na desregulação do clima. Estudos já apontam que períodos de escassez hídrica serão cada vez mais frequentes em regiões
que, inclusive, não tinham problemas com oferta de água. Assim, é
urgente a criação de instrumentos e ações que viabilizem a segurança hídrica da região.
A Região Metropolitana de Jundiaí conta com uma rede hídrica bastante densa, com rios de importância regional, tais como Jundiaí,
Jundiaí-Mirim e Capivari. Estes são formadores da principal Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) do aglomerado
e conformam, no território paulista, as bacias hidrográficas do PCJ
(Piracicaba, Capivari e Jundiaí) ou UGRHI 5, correspondendo a um
importante sistema hídrico regional e macrometropolitano.
Além da UGRHI 5, existe ainda uma pequena porção da RMJ, localizada ao sudoeste, que está inserida na UGRHI 10 - Sorocaba/Médio
Tietê, como apresentado no Mapa Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos da Região Metropolitana de Jundiaí (Mapa 15).

Essa área é tão relevante do ponto de vista hídrico que, em julho
de 1998, por meio do Decreto 43.284, foi instituída uma Zona de
Conservação Hídrica nas bacias dos rios Capivari e Jundiaí-Mirim,
atribuindo-as como áreas de baixa densidade territorial, destinada
à proteção e conservação da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos superficiais utilizados para abastecimento público.
As principais bacias hidrográficas dentro da UGRHI 5 de destaque
na região são as seguintes: porções da bacia hidrográfica do Rio
Atibaia, do Rio Jundiaí e do Rio Capivari, sendo que um dos afluentes do Rio Atibaia, o Rio Atibainha, alimenta o Sistema Cantareira,
como mostra o Mapa VI.9. Para a análise regional foram consideradas as seguintes classes de mananciais: manancial regional e
manancial regional de grande porte.
Quase todo o território da região está parcialmente sobre mananciais regionais de grande porte e um pequeno manancial regional,
fortalecendo a importância dessa área para garantir o abastecimento da Região e demais regiões.
Quanto ao balanço hídrico, conceito que estabelece a disponibilidade de água em cada bacia hidrográfica, o Plano de Recursos
Hídricos do PCJ analisou o balanço hídrico líquido (Tabela VI.4) e
o comprometimento e saldo líquido (Tabela VI.5), indicando uma situação bastante preocupante nas sub-bacias hidrográficas dos rios
Atibaia, Capivari e Jundiaí.
Nas três sub-bacias analisadas, é possível constatar situações críticas de demanda em relação à disponibilidade hídrica, em especial
nas sub-bacias do Rio Capivari (144,4%) e Rio Jundiaí (92,7%), sen-
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Unidades
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TABELA VI.4. Balanço hídrico
Vazões (m³/s)
Sub-Bacia

Disponibilidade hídrica
natural (Q7,10)

Transposições

Vazão
regularizada**

Vazão de base na seção
de regularização

Demandas totais

Retorno

Saldo hídrico

Atibaia

10,44

-0,92

8,77

4,37

9,35

5,25

9,82

Capivari

1,81

0,00

0,40

0,14

2,99

2,67

1,75

Jundiaí

2,34

0,90

1,25

0,24

3,94

3,09

3,40

14,59

-0,02

10,42

4,75

16,28

11,01

14,97

Total

*As demandas de abastecimento são consideradas ano base 2016, em função da projeção da população e das informações das visitas referirem-se à média do ano de
2016. Para indústria, irrigação e criação animal, as demandas correspondem ao ano base 2015.
**A vazão regularizada se refere à vazão antes da transposição de vazões do Sistema Cantareira para São Paulo. Desta vazão regularizada devem ser descontadas as
vazões de base para o cálculo do balanço hídrico.
Fonte: Plano de Recursos Hídricos PCJ 2020-2035, 2020

do os que também apresentam o menor saldo hídrico é observado
na sub-bacia do Rio Capivari. Analisando o consumo em relação a
disponibilidade, a sub-bacia do Atibaia é a que apresenta o maior
número (29,4%).
Na Figura A é possível observar a espacialização do saldo hídrico
por Área de Contribuição (AC) nas bacias do PCJ, estando grande
parte da RMJ com média criticidade, seguida por muito alta criticidade, alta criticidade e apenas uma porção pequena ao norte de
Jundiaí como baixa criticidade.

TABELA VI.5. Comprometimento e saldo hídrico por sub-bacias
hidrográficas do Rio Atibaia, Rio Capivari e Rio Jundiaí em 2016,
considerando a Q7, 10
Sub-bacia

Percentual de comprometimento hídrico
Demanda /
Disponibilidade

Consumo /
Disponibilidade

Saldo hídrico /
Q7,10

Atibaia

67,2%

29,4%

94,0%

Capivari

144,4%

15,4%

97,0%

Jundiaí

92,7%

20,1%

145,0%

Fonte: Plano de Recursos Hídricos PCJ 2020-2035, 2020

Sobre o balanço e disponibilidade hídricos, cabe destacar que, para
o seu cálculo, não é levada em conta a qualidade da água, elemento
que, em face das deficiências de coleta e tratamento de esgoto e de
demais aspectos, pode vir a intensificar, de modo mais acentuado,
a criticidade do panorama futuro.
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MAPA VI.10.

Balanço hídrico 2016 (Q7,10)
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Diante da indicação desse cenário, fortemente apoiado em aspectos socioeconômicos, incluindo as evoluções demográficas e de
produção industrial e agrícola, é importante não apenas estabelecer situações tendenciais alternativas às situações adversas anunciadas, mas também eleger o processo de planejamento dos recursos hídricos como uma dimensão privilegiada ao enfrentamento
dos problemas futuros.
Na busca por segurança hídrica, o Plano de Bacias do PCJ apontou a priorização de estudos de mananciais alternativos para cada
município, baseado na combinação de dois fatores: aumento de
demanda para abastecimento público e situação de captação, que
representa indiretamente o porte dos mananciais atualmente utilizados, como aponta o Quadro VI.2.

QUADRO VI.2. Critérios para priorização de estudos

de mananciais alternativos

Aumento da demanda entre 2020 e 2035 (% em relação ao maior
valor observado)

Nota

0a5

1

5 a 25

2

25 a 50

3

50 a 100

4

Situação da captação

Nota

RP – Rede principal

1

MB – Captação mista

2

M – Captação mista

3

FR – Captação exclusivamente fora de rede de drenagem do projeto

4

Fonte: Plano de Recursos Hídricos PCJ 2020-2035, 2020

De acordo com o plano, os maiores valores obtidos com base na
soma das duas notas, representa um aumento significativo de demanda para abastecimento público em um município atualmente
suprido, total ou em parte, por mananciais de pequeno porte, indicando que estes municípios devem desenvolver estudos para aproveitamento de mananciais alternativos, principalmente, Itupeva,
Jundiaí e Louveira na RMJ, como demonstra o Quadro VI.3.
É necessário destacar que essas bacias e as demais que configuram a área de abrangência do PCJ dependem das mesmas fontes
de água das UGRHIs vizinhas, configurando um quadro de conflito e
disputa pelo uso da água.

QUADRO VI.3. Resultado da priorização para estudos

de mananciais alternativos
Município

Nota Final

Cabreúva

6

Campo Limpo Paulista

2

Itupeva

8

Jarinu

4

Jundiaí

8

Louveira

8

Várzea Paulista

4

Fonte: Plano de Recursos Hídricos PCJ 2020-2035, 2020
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VII. Infraestrutura urbana

serviços de saneamento básico

O novo marco, no intuito de atender aos pequenos municípios, determina que os estados devem compor blocos de municípios que
não precisam ser vizinhos, mas poderão contratar os serviços de
forma coletiva, implementando planos municipais e regionais de
saneamento básico.

Novo marco de saneamento básico
Em julho de 2020 foi sancionada a nova lei para a universalização do
saneamento básico. A lei tem como principal objetivo garantir até
2033 que 99% da população brasileira tenha acesso a água potável
e que 90% tenha acesso a coleta e tratamento de esgoto. O novo
marco regulatório prevê ainda acabar com os lixões a céu aberto
em todo o país.

Desta maneira, em conformidade com a Lei Federal, o Estado de
São Paulo criou novas unidades regionais de saneamento básico
(Lei nº 17.383/21) que consistem em quatro Unidades Regionais de
Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (Urae): Sudeste, englobando os 370 municípios com contrato
com a Sabesp; Centro, com 98 municípios; Leste, com 35 municípios; e Norte, com 142 municípios.

A introdução da área rural no planejamento dos investimentos a
serem feitos nos municípios é um ponto importante no novo marco regulatório, já que as populações destas áreas possuem pouco
acesso a rede de esgotos. O artigo 13 da lei traz que o ambiente
rural também deve estar considerado na elaboração ou atualização dos planos regionais de saneamento básico. Desta maneira, as
concessionárias de água e esgoto terão que atender a população
que mora ou trabalha na área rural.

Com a regionalização do saneamento, haverá a implantação de
subsídios cruzados entre municípios que compõem a mesma região, o que deve garantir tarifas médias de água e esgoto e o compartilhamento de infraestruturas, viabilizando a universalização
dos serviços para municípios menores.

VII.1. Panorama da política municipal e regional dos

Outro ponto de destaque são os chamados “blocos de referência
para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico”. Na lei anterior, os grandes municípios atendidos
por uma mesma empresa estatal ajudavam a financiar a expansão
do serviço nos municípios menores. Tal modelo gera desequilíbrios
nas taxas cobradas aos consumidores, já que os subsídios ao saneamento são feitos de maneira isolada.

Compete aos municípios a titularidade dos serviços de ágwua e
esgoto, sendo a prestação direta ou sob regime de concessão. Nos
sete municípios da RMJ a natureza jurídica do prestador de serviços diz respeito à sociedade de economia mista com administração pública.

97

VII.2. Abastecimento de água
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.

O percentual médio da população urbana e rural atendida por abastecimento de água é de 85,16%. A Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi-SIMA) elaborou o Índice de Atendimento de Água (IAA)
que representa a porcentagem da população total de cada município efetivamente atendida por abastecimento público de água,

TABELA VII.1. Prestadores de serviços de água e esgotos
Município

Prestador

Abrangência

Natureza jurídica do prestador de serviços

Cabreúva

Local

Sociedade de economia mista com administração pública | Administração pública direta

Campo Limpo Paulista

Local

Sociedade de economia mista com administração pública

Itupeva

Local

Sociedade de economia mista com administração pública | Administração pública direta

Jarinu

Local

Sociedade de economia mista com administração pública | Administração pública direta

Jundiaí

DAE Jundiaí

Local

Sociedade de economia mista com administração pública | Empresa pública

Louveira

PML

Local

Administração pública direta | Administração pública direta

Várzea Paulista

Local

Fonte: SNIS 2019

TABELA VII.2. Dados municipais sobre os indicadores operacionais de água
Município
Cabreúva
Campo Limpo Paulista
Itupeva
Jarinu
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
Média

Índice de atendimento total
de água (%)

Índice de atendimento de água
(IAA-SIMA 2019)

75,68
79,33
80,88
67,17
99,07
98,75
95,26
85,16

Regular
Regular
Regular
Regular
Bom
Bom
Bom

Índice de atendimento
urbano de água (%)
89,3
79,3
93,1
86,9
99,7
99,5
95,3
91,87

Índice de perdas
na distribuição (%)
34,82
40,13
29,9
31,71
34,05
32,87
35,47
34,13

Fonte: SNIS 2019
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classificado em três categorias: IAA < 50% Ruim; 50% ≤ IAA < 90%
Regular e IAA ≥ 90% Bom.

-se especial atenção àqueles quatro municípios com IAA classificado como regular, pois apresentam índices mais afastados da meta.

Segundo os dados declarados, em 2019, pelas prestadoras de serviço ao SNIS, na RMJ três municípios foram classificados, de acordo com o IAA, como bom: Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista; e
quatro municípios como regular: Cabreúva, Campo Limpo Paulista,
Itupeva e Jarinu.

Quanto ao índice de atendimento urbano de água em 2019, verifica-se que a média de 91,87%, também inferior à média do Estado
(98,50%) para o mesmo ano. As informações obtidas demonstram a
necessidade de investimentos públicos que possibilitem a melhora
do atendimento de água à população.

Vale destacar, nesse contexto, que os municípios de Cabreúva e
Itupeva alcançaram 75,68% e 80,88% de índice de atendimento total de água, enquanto o atendimento urbano é de 89,3% e 93,1%,
respectivamente. Resultados como estes mostram que as atenções
devem ser direcionadas ao melhor conhecimento da situação das
áreas rurais, onde predominam pequenos núcleos e domicílios dispersos, que usualmente optam por soluções alternativas como a
utilização de poços e minas d’água. Tais formas de abastecimento podem ser adequadas ou não, mas não estão contempladas no
SNIS, por isso não são refletidas neste panorama.

Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, todos os
sete municípios da região apresentam índice superior a 30%, o que
demonstra a urgência de melhoria na infraestrutura de distribuição
de água: Itupeva (30%), Jarinu (32%), Louveira (33%), Jundiaí (34%),
Cabreúva (35%), Várzea Paulista (35%) e Campo Limpo Paulista
(40%). Esse percentual de volume de água disponibilizado que não
foi contabilizado como volume utilizado pelos consumidores, pode
ter sua causa em vazamentos, falhas nos sistemas de medição ou
ligações clandestinas.

As exigências do novo marco regulatório do saneamento tendem
a minimizar as distorções existentes entre meio urbano e rural à
medida que os planejamentos e investimentos nos serviços devem
contemplar as áreas rurais ao acesso às redes de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
Analisando os índices da região com relação as metas estabelecidas na nova Lei do Saneamento Básico, é possível dizer que apenas
Jundiaí atingiu a meta para o serviço de fornecimento de água potável. Dentre aqueles que ainda não atingiram a meta de 99%, deve-

As perdas elevadas no sistema de distribuição impactam negativamente na operação, gerando custos operacionais e ambientais,
sendo assim, a adoção de programas de redução de perdas deve
ser ação primordial em municípios onde os índices são elevados.

VII.3. Esgotamento sanitário
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.
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TABELA VII.3. Dados municipais sobre os indicadores operacionais de esgoto
Município
Cabreúva

Índice de atendimento com rede de esgotos (%)
Total

Urbano

65,87

77,72

Índice de coleta de esgoto (%)

Índice de tratamento dos
esgotos (%)

71,27

100,00

Campo Limpo Paulista

63,55

63,55

78,07

98,21

Itupeva

70,75

81,47

71,81

100,00

Jarinu

22,81

29,52

36,03

100,00

Jundiaí

98,23

99,50

100,00

100,00

Louveira

84,96

88,36

80,00

100,00

Várzea Paulista

91,33

91,33

99,23

100,00

Média

71,07

76,64

99,74

Fonte: SNIS 2019

O percentual médio da população urbana e rural atendida por coleta
de esgoto é de 71,07%. Importante destacar que muitos domicílios
rurais contam com formas alternativas de escoamento de esgoto
como fossas sépticas, que podem ter condições adequadas ou não,
mas não são contempladas pelo SNIS, por isso não são refletidas
neste panorama.
O índice de tratamento de esgotos adotado neste panorama é o volume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumido.
Embora a RMJ apresente a média de 99,74 %, índice bastante confortável, o que preocupa é quando se analisa a média do índice de
coleta de esgoto, que é de 76,64%, com destaque para o município
de Jarinu que coleta apenas 36% do esgoto gerado.
É importante existir um déficit em relação à universalização, sendo
necessária a aceleração do ritmo de investimentos, de forma a obter impactos positivos com relação às questões de saúde pública e

de meio ambiente. No Estado de São Paulo, há 36 municípios com
porcentagem nula de tratamento e muitos outros que coletam abaixo de 50% dos esgotos gerados.
Ao analisar os índices da região com relação as metas estabelecidas no novo Marco Legal do Saneamento Básico, é possível dizer
que apenas Jundiaí já atingiu a meta, com 99,50% do esgoto coletado e 100% tratado.
A Cetesb aplica o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da
População Urbana de Municípios (ICTEM) para avaliar as condições de saneamento dos municípios do Estado de São Paulo. Este índice leva em consideração a efetiva remoção da carga
orgânica pelas Estações de Tratamento, gerada pela população
urbana, observando ainda elementos importantes que compõem
um sistema de tratamento de esgotos, como a coleta, o afastamento e o tratamento.

100

Além disso, considera o atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção da carga orgânica que deve ser superior a 80% e a
conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos
efluentes. Portanto, o ICTEM permite comparar de maneira global
a eficácia do sistema de esgotamento sanitário. O indicador utiliza
quatro faixas de valores, quanto maior é o valor, melhor é a situação
do município em relação ao ICTEM: 1,0 < ICTEM ≤ 2,5 | 2,5 < ICTEM
≤ 5,0 | 5,0 < ICTEM ≤ 7,5 | 7,5 < ICTEM ≤ 10.

Conforme indica o Relatório de Qualidade de Águas da Cetesb –
2020, três municípios estão classificados na faixa de 7,6 a 10, três
na faixa entre 5,0 e 7,5 e somente um município com ICTEM abaixo
de 5,0. Podemos afirmar que a obtenção dos resultados desfavoráveis para Jarinu ocorrem, principalmente, pelo baixo percentual de
atendimento da coleta de esgoto.

Os resultados do ICTEM para 2020 podem ser visualizados na Tabela VII.4 e Figura VII.1.

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Jarinu foi consultado, mas não se constatou nenhuma provisão de melhoria no
sistema de coleta e tratamento de esgoto, mesmo sendo diagnosticada a sua ineficiência.

Cabe destacar que, de acordo com a Cetesb, órgão responsável pelas informações, os dados de coleta e tratamento são fornecidos
pelos próprios municípios, porém, podem diferir daqueles fornecidos à pesquisa SNIS-2019, já que o ano de coleta dos dados é 2020.

O remanescente de esgoto lançado no corpo hídrico receptor sem o
devido tratamento, seja pelo lançamento in natura ou do percentual
não tratado pela estação pode acarretar danos ambientais municipais e regionais. Importante destacar que, mesmo nos municípios,

TABELA VI.4. Dados de saneamento por município e valor do ICTEM
Atendimento %
Coleta
Tratamento

Carga poluidora (Kg/DBO/dia)
Potencial
Remanescente

Município

População
urbana

Cabreúva

42,741

66,1

100

94

2308

879

6,72

Ribeirão Piraí (Afl.do Ribeirão
Jundiai), Ribeirão Cabreúva, Rio Tietê

Campo Limpo Paulista

85,541

59,3

95

98

4619

2069

6,41

Rio Jundiaí

Itupeva

54,546

75

100

88

2945

999

7,42

Rio Jundiaí

Jarinu

23,661

24,8

100

94

1278

980

3,89

Ribeirão Campo Largo

Jundiaí

404,809

99,5

100

94

21860

1349

9,69

Rio Jundiaí

48,067

87,46

100

94

2596

466

9,81

Córrego Santo Antônio e Rio Capivari

123,071

85,8

100

98

6646

1058

9,79

Rio Jundiaí classe 4

Louveira
Várzea Paulista

Eficiência

ICTEM Corpo receptor

Fonte: Relatório da Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo – 2020. População Urbana: Estimativa populacional IBGE 2020 x % População Urbana CENSO 2010
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FIGURA VII.1. Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM)

e operadoras de saneamento (2020)
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como Jundiaí (mais populoso), que apresentam boas condições dos
sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos, com índices
de coleta de 99,5% e 100% tratamento de esgotos e graus de eficiência elevados dos seus sistemas de tratamento, a carga orgânica remanescente pode ser ainda significativa para a qualidade das
águas dos corpos d’água receptores, o dano pode ser maior ainda,
visto que o Rio Jundiaí (corpo receptor) tem importante interesse
regional.
A questão da coleta e tratamento dos esgotos está intrinsicamente
relacionada à questão dos recursos hídricos na região, com rios
de importância regional, no que se refere à poluição das águas
pelo lançamento de esgoto doméstico sem tratamento nos cursos
d’água da região, afetando a qualidade das águas e comprometendo
o seu uso para diversos fins nos trechos a jusante dos lançamentos.

VII.4. Macrodrenagem26
VII.4.1. Macrodrenagem no contexto do PDUI-RMJ:
medidas estruturais e não- estruturais
No contexto de desenvolvimento e elaboração do PDUI-RMJ, é pertinente o tratamento da macrodrenagem tanto sob um ponto de
26 O conceito de macrodrenagem está associado ao conjunto de elementos que envolvem a
condução e o escoamento das águas superficiais, visando controlar cheias, impedir a ocorrência de enchentes e prevenir as demais consequências negativas ao ambiente urbano.
Enquanto a microdrenagem envolve estruturas de menor porte, como guias, sarjetas, bocas
de lobo e galerias de águas pluviais, a macrodrenagem está voltada para elementos naturais,
como córregos, rios e ribeirões, e para elementos projetados e construídos, tais como canais, barragens e outras infraestruturas que promovam o controle das águas pluviais e fluviais e a articulação dos sistemas de microdrenagem às condições naturais próprias de cada
sítio urbano. Grosso modo, a macrodrenagem dedica-se à detenção e retenção das águas,
amortecendo cheias e tratando da condução e disposição das águas nas áreas ocupadas por
atividades urbanas ou que demandem a adequação às condições locais.

vista mais específico e setorial, restrito ao tema da infraestrutura
urbana, quanto a partir de uma perspectiva mais ampla, expressa
nas questões sobre a gestão da água e nos diferentes modos de
aproveitamento do recurso hídrico.
Nesse sentido, incorporando o conjunto de aspectos relevantes nas
escalas regional e metropolitana, é possível estender o tema da
macrodrenagem a uma série de assuntos que deverão integrar o
PDUI-RMJ, tais como:
❏ A ocupação e expansão da urbanização do território.
❏ A rede de infraestrutura existente e planejada, notadamente
a articulação entre os sistemas de micro e macrodrenagem.
❏ A prevenção às ocorrências de risco, incluindo as inundações
e os deslizamentos.
❏ A preservação e conservação de importantes estruturas ambientais necessárias ao aproveitamento dos recursos ambientais e ao equilíbrio do território.
❏ Demais possibilidades que, eventualmente, comporão o conjunto dos aspectos a serem abordados durante a elaboração
do Plano.
Desse modo, não eliminando a importância de ações setoriais, frequentemente adotadas para superar problemas associados à macrodrenagem no ambiente urbano – intervenções no sistema de microdrenagem, construção e operações de barragens e reservatórios
ou ainda efetuar a canalização de rios e córregos –, convém tratar
as questões de modo mais amplo e interdisciplinar, articulando os
diferentes atores atuantes na RMJ. Assim, é possível antever a necessidade de combinar abordagens estruturais e não-estruturais.
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As medidas estruturais estão associadas às obras e estruturas físicas de afastamento, amortecimento e contenção de cheias, tais
como a canalização e retificação de rios e córregos, a construção
de reservatórios para o armazenamento das águas de chuvas (estruturas de detenção ou retenção) e demais elementos hidráulicos
projetados.
As medidas não-estruturais são dedicadas a uma abordagem que
leva em conta aspectos situados para além da implantação do projeto e operação de estruturas hidráulicas, incorporando elementos
que dizem respeito ao planejamento e à gestão do território, em um
amplo espectro situado entre a legislação e a educação ambiental.
Além disso, os objetivos principais são controlar as taxas de escoamento, mediante a diminuição dos impactos da urbanização no
regime de cheias; proteger e incrementar a qualidade das águas,
contribuir com a recarga natural do lençol freático, entre outros aspectos que, em maior ou menor grau, contribuem para a adequação das atividades humanas às condições naturais de determinado
território ou à mitigação dos seus efeitos sobre o meio ambiente.
Ainda no âmbito das medidas não-estruturais, alguns eixos temáticos podem ser definidos como suporte aos critérios e diretrizes de
gestão e controle das águas. São eles: drenagem urbana e manejo
de águas pluviais; uso e ocupação do solo; educação ambiental e
capacitação; pesquisa; sistema de informação, monitoramento e
avaliação; equilíbrio econômico-financeiro; e gestão27.
27 Os eixos temáticos referentes às medidas não-estruturais foram extraídos do Terceiro
Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê – PDMAT 3 Relatório nº10 – Plano
de Ações Não-Estruturais. Revisão 02 (Departamento de Água e Energia Elétrica; Consórcio
Cobrape/Engecorps/Maubertec – DAEE, Setembro/2013).

No contexto da RMJ, considerando as questões incidentes nas
UGRHIs que a compõem: UGRHI 5 (Piracicaba, Capivari e Jundiaí);
UGRHI 6 (Alto Tietê) e UGRHI 10 (Sorocaba e Médio Tietê), alguns
aspectos tornam-se relevantes a partir da consideração das características sobre o uso e ocupação do solo e a distribuição espacial
da população na região. Isso inclui a identificação das áreas de espraiamento da mancha urbana e de concentração de habitações
precárias associadas à existência de população de mais baixa renda. Nesse sentido, os aspectos relativos à macrodrenagem devem
atentar para a urbanização mais intensa nas sedes municipais e,
principalmente, na conurbação entre os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, bem como para a ocorrência
de ocupação precária e de déficit na infraestrutura instalada.
Considerando os principais desafios associados à macrodrenagem,
notadamente a ocorrência de enchentes e deslizamentos e os fatores
mencionados anteriormente – que destacam a necessidade de atuação
nas áreas de maior concentração populacional – torna-se pertinente
tanto apontar um conjunto de medidas estruturais, quanto enfatizar a
importância de levar em conta aspectos não estruturais, a saber:
❏ A prevenção contra eventos hidrológicos extremos, incluindo
a antecipação a enchentes e inundações; a realização de projetos e obras específicas.
❏ O ordenamento territorial adequado à mitigação dos possíveis efeitos danosos.
❏ A gestão dos elementos que concorrem à articulação das diferentes ações.
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Em primeiro lugar, sobre a prevenção e o enfrentamento das questões de risco, fundamentalmente inundações e cheias, é preciso
mencionar a necessidade de adotar medidas preventivas, corretivas
e emergenciais. É preciso, também, reconhecer a importância de
identificar as principais áreas onde se dão as ocorrências mais significativas e desenvolver programas associados à gestão do risco.
Em segundo lugar, a respeito da realização de projetos e obras específicos, é feita referência à construção de reservatórios, ao melhoramento de estruturas existentes (canais e galerias) e a ações
que promovam a maior permeabilidade do solo, o escoamento da
água para os lençóis freáticos e a adoção de medidas estruturais e
não-estruturais de condução das águas.
Em terceiro lugar, sobre o ordenamento territorial, é possível, novamente, observar a importância de promover a sustentabilidade
hídrica, em sintonia com a proteção ambiental e o uso sustentável
das águas, exigindo ações e soluções integradas.
Finalmente, diante do conjunto descrito, é importante reforçar a
necessidade de coordenar ações de diferentes naturezas, de modo
a efetivar uma aplicação ordenada e integrada dos fatores e elementos citados anteriormente.
Não se trata de prescindir de ações e projetos específicos de
interferência direta no manejo das águas, mas de compreender
a prática de controle das águas no ambiente urbano em uma
dimensão mais abrangente, precisamente referente aos padrões
de uso e ocupação do solo; à conscientização, sensibilização e
difusão de boas práticas associadas ao manejo das águas; ao

acompanhamento dos processos, incluindo suas interfaces com as
questões de risco; e ainda, à articulação desse amplo panorama.

VII.5. Resíduos sólidos
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes no Diagnóstico dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (2019).
A realização dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos são de competência municipal e podem ser efetuados pelo órgão municipal encarregado da limpeza urbana, com
infraestrutura e recursos próprios para essa finalidade ou por
serviço terceirizado.
De maneira geral as taxas de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação a população total, é satisfatória, sendo superior à média estadual (76,09%). De acordo com as
informações declaradas pelos municípios, Cabreúva necessita ampliar a cobertura deste serviço para atingir índices acima de 95%.
Com relação à existência ou não de coleta seletiva (porta a porta,
em postos de entrega voluntária ou outra modalidade), na RMJ seis
municípios responderam à pesquisa SNIS 2019. Destes, quatro municípios disseram fazer coleta seletiva e dois, não. Constata-se que
a coleta seletiva ainda não é uma realidade regional nem estadual,
pois dos 556 municípios paulistas que responderam ao SNIS 2019,
34,9% deles afirmaram não efetuarem a coleta seletiva.

105

TABELA VII.5. Taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares e coleta seletiva
Município
Cabreúva
Campo Limpo Paulista
Itupeva
Jarinu
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
Média

Taxa cobertura da coleta Taxa cobertura da coleta
de resíduos sólidos
de resíduos sólidos
domiciliares em relação à domiciliares em relação à
pop. total
pop. urbana
84,75
Sem dados
100
100
100
100
100
97,46

100
Sem dados
100
100
100
100
100
100

Existência de coleta
seletiva

Taxa de cobertura da col.
Seletiva porta-a-porta
em relação a pop. Urbana

Taxa de recuperação de
recicláveis em relação à
quantidade de RDO

100
Sem dados
100
0
100
100
0
100

2,18
Sem dados
2,12
0
1,38
6,93
0

Sim
Sem dados
Sim
Não
Sim
Sim
Não

Fonte: SNIS, 2019

Sobre a produção diária de resíduos sólidos urbanos (RSU), na RMJ,
estima-se que tenham sido produzidas, em 2020, cerca de 676,36
toneladas por dia de RSU, o que representa aproximadamente
1,66% dos resíduos sólidos urbanos gerados no Estado de São Paulo (Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 2020).

Publicado pela Cetesb, o Índice de Qualidade dos Aterros (IQR) é
um dos instrumentos para o monitoramento da operação dos locais
onde ocorre a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Conforme é possível verificar na Tabela 6, para o ano de 2020, nenhum
município da região dispõe seus resíduos em aterros avaliados

TABELA VII.6. Dados municipais sobre os resíduos sólidos urbanos
Municípios

RSU (t/dia)

IQR 2020

Dispõe em

Vida Útil dos Aterros de Resíduos Urbanos – IQR 2019

Cabreúva

34,19

10,0

-

Maior que 2 anos e Menor igual a 5 anos

Campo Limpo Paulista

68,43

9,0

Caieiras – AP

Menor igual a 2 anos

Itupeva

43,64

9,5

Paulínia – AP

Maior que 5 anos

Jarinu

16,56

7,9

-

Menor igual a 2 anos

Jundiaí

364,33

8,6

Santana de Parnaíba – AP

Maior que 2 anos e Menor igual a 5 anos

38,45

9,6

Paulínia – AP

Maior que 5 anos

110,76

9,0

Caieiras – AP

Menor igual a 2 anos

Louveira
Várzea Paulista

Total/Média
676,36
Fontes: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos – 2020; Mapa de Vida útil dos aterros de resíduos urbanos, Cetesb 2019
Obs. A indicação do local de destinação dos resíduos ocorre quando este se situa em município distinto daquele de origem ou aterro particular ou em consórcio
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como inadequados (pontuação menor ou igual a 7,0), obtendo um
IQR médio de 9,1 para o IQR 2020, enquanto o Estado de São Paulo
obteve IQR 8,7 (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2020).
Conforme a mesma Tabela 6, a maioria dos municípios coloca seus
resíduos em aterros localizados, inclusive, fora do aglomerado
(Campo Limpo Paulista e Várzea paulista em Caieiras/SP; Itupeva e
Louveira em Paulínia/SP; e, Jundiaí em Santana de Parnaíba/SP), e
Cabreúva e Jarinu dispõem em aterros locais.
As atividades de transporte, tratamento e disposição final de resíduos, muitas vezes, extrapolam os limites territoriais do município
gerador. Nesse contexto, é necessário que soluções sejam integradas e compartilhadas entre os diversos municípios, órgãos setoriais de governo e comunidades.
A Figura VII.2 ilustra o fluxo de resíduos na RMJ. Em muitos casos, os
aterros são distantes do local de geração, o que representa um custo
extra para destinação e transporte (exemplo de Itupeva e Louveira).
O ideal é que fossem encontradas soluções coletivas de tratamento
e de disposição final dos rejeitos, como por exemplo, por meio de arranjos intermunicipais para a gestão e compartilhamento de centrais
de compostagem, reciclagem, de aterros sanitários etc.
Obs. A indicação do local de destinação dos resíduos ocorre quando
este se situa em município distinto daquele de origem ou aterro
particular ou em consórcio.
A vida útil destes aterros também deve ser considerada no planejamento regional. Os dados de vida útil aqui apresentados são do

“mapa de vida útil dos aterros de resíduos urbanos”, levantados
pela Cetesb em 2020, referente ao ano de 2019.
Na RMJ, dois municípios dispõem seus resíduos em aterros com
vida útil acima de cinco anos; dois municípios dispõem em aterros
com vida útil entre 2 e 5 anos e três municípios dispõem em aterros
com vida útil abaixo de 2 anos, os quais inclusive estão na iminência
de vencimento das licenças de operação.
VII.5.1. Avaliação da gestão dos resíduos sólidos
Para avaliar a gestão de resíduos sólidos domiciliares no Estado de
São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente criou o
Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR). O objetivo é identificar
as fragilidades e auxiliar os municípios no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da gestão.
Os dados para a construção do IGR são obtidos por meio de um
questionário onde cada município responde a perguntas de quatro
áreas sobre resíduos sólidos urbanos: instrumentos para a política de resíduos sólidos, programas ou ações municipais, coleta
e triagem e tratamento e disposição. O índice pode variar de 0 a
10 e as gestões municipais podem ser classificadas como gestão
ineficiente (0 a 6,0), gestão mediana (6,1 a 8,0) ou gestão eficiente
(8,1 a 10,0).
Dos sete municípios da RMJ, Itupeva, Jarinu e Várzea Paulista Jarinu não responderam ao questionário que compõe o Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR). A não adesão à pesquisa prejudica o
conhecimento da gestão dos RSU e impede que sejam identificados e solucionados os principais desafios na temática. Nenhum dos
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FIGURA VII.2. Fluxo de resíduos na RMJ

Disposição de resíduos sólidos urbanos

Paulínia

Aterro sanitário
Fluxos de depósito de RSU
Condição adequada do aterro

RMC

Municípios fora da UR Jundiaí

Louveira
Jarinu
Itupeva
Campo Limpo Paulista

Jundiaí

Várzea Paulista
Cabreúva
Caieiras

Santana de Parnaíba

RMSP

N

Fonte: Inventário Estadualde Resíduos Solidos. SMA
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TABELA VII.7. Índice de gestão de resíduos
Municípios

IGR

Cabreúva

7,85

Campo Limpo Paulista

6,33

Itupeva

-

Jarinu

-

Jundiaí

7,81

Louveira

7,29

Várzea Paulista

-

Fontes: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos – 2020. Cetesb, 2020

quatro municípios tiveram a gestão dos resíduos classificada como
ineficiente, sendo Cabreúva, Campo Limpo, Jundiaí e Louveira classificados com gestão mediana (Tabela VII.7).
Conforme o Relatório de Qualidade Ambiental 2020, o IGR 2019 teve
um total de 248 municípios aderentes, representando, aproximadamente, 38,45% do total de municípios do Estado. A baixa participação dos municípios em pesquisas, como as realizadas pelo Sistema
Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) e pela Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) corroboram na falta de
atualização e a não sistematização das informações sobre os resíduos sólidos.
Tal situação tem sido grave empecilho para o conhecimento mais
amplo dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dificultando, portanto, o estabelecimento de políticas públicas
para o desenvolvimento dessa área e, também, para direcionar a
atuação das entidades governamentais ou privadas que tratam a
questão (Ministério das Cidades, 2003).

VII.5.2. Gestão regional dos resíduos sólidos
A gestão de resíduos sólidos é tema de interesse comum e, como
tal, deve ser tratada de forma articulada entre os municípios, buscando soluções para a destinação e o tratamento dos resíduos gerados e a disposição final de rejeitos inaproveitáveis através de uma
discussão regional na perspectiva de construir um novo modelo de
gestão compartilhada envolvendo todos os municípios da região.
Enfrentar a tarefa de equacionar a gestão integrada dos resíduos
sólidos na RMJ significa assumir como meta o tratamento integral
dos RSUs gerados. Isso envolve alternativas e soluções cada vez
mais complexas para todas as etapas – integradas e compartilhadas –, desde a geração dos resíduos, os tipos de coleta e tratamento, as áreas de transbordo, a reabilitação das áreas degradadas e
recuperação daquelas contaminadas até a adequação e capacitação dos recursos humanos, técnicos e financeiros às diferentes
realidades municipais.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão
priorizados no acesso aos recursos da União os municípios que
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão
dos resíduos sólidos. Entende-se que soluções regionalizadas,
com agrupamentos de municípios, em detrimento de alternativas individuais em cada cidade, apresentam benefícios através da
otimização na aplicação de recursos, em função da economia de
escala e, consequentemente, redução dos custos unitários de implantação e de operação.
Nesse contexto, foram identificados no Plano Estadual de Resíduos
Sólidos do Estado de São Paulo quatro arranjos intermunicipais que
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incluem alguns municípios da RMJ em sua composição: Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(inclui Itupeva, Jarinu e Louveira); Consórcio Intermunicipal para o
Aterro Sanitário (CIAS) que inclui Campo Limpo Paulista, Jundiaí,
Louveira e Várzea Paulista; Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico (Cisab) da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê (inclui
apenas Cabreúva) e Consórcio Intermunicipal (Conirpi) do Ribeirão
Piraí (inclui apenas Cabreúva)

VII.6. Energia

Reconhecer a existência desse arranjo intermunicipal instituído na
RMJ não significa dizer que nele há o tratamento específico ou ainda o desenvolvimento de atividades voltadas ao gerenciamento de
resíduos sólidos.

O município de Jundiaí está entre os quinze maiores consumidores
de energéticos do Estado. Ocupa a quarta posição no consumo de
energia elétrica, a 10ª posição no consumo de derivados de petróleo e a 13ª posição no consumo de etanol.

Porém, a identidade e o arranjo regional entre os municípios já
existem, o que pode vir a facilitar negociações futuras de soluções
compartilhadas no âmbito dos resíduos sólidos.

Verifica-se que a RMJ responde por 1,95% das emissões de CO2 no
Estado. O município de Jundiaí ocupa a 10ª posição entre os 15 municípios com maiores emissões no Estado respondendo por 1,2% do
total estadual (Tabela VII.8).

VII.6.1. Consumo de energéticos
A análise do consumo total de energéticos para os municípios mostra que Jundiaí, 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.

TABELA VII.8. Consumo total de energéticos (2020)
Município
Cabreúva
Campo Limpo Paulista
Itupeva
Jarinú
Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
RMJ
ESP

Eletricidade
(toe)
19.500
20.485
30.055
10.535
190.063
23.340
23.108
317.087
10.466.825

Gás Natural
(toe)
9.430
2.813
12.703
1.455
66.029
5.936
6.525
104.891
4.852.019

Gás Comprimido
(toe)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Etanol
(toe)
2.588
4.358
7.991
2.944
68.960
4.812
9.428
101.081
5.171.241

Derivados de petróleo
(toe)
13.985
18.897
46.744
14.829
222.356
20.204
30.813
367.829
19.269.028

Total
(toe)
45.503
46.554
97.493
29.763
547.407
54.292
69.875
890.888
39.759.113

Emissões de CO2
(10³ tCO2/ano)
60
60
162
46
783
71
101
1.282
65.825

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)
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A distribuição da participação dos diferentes energéticos no consumo total do Estado em comparação com a da região apresenta
pequenas diferenças, embora prevaleçam os derivados de petróleo e eletricidade. 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 percentuais a média estadual
(Gráficos VII.1 e VII.2).

GRÁFICO VII.1. Participação

dos energéticos no consumo total
do Estado de São Paulo (2020)
26,33
48,46

ELETRICIDADE
ETANOL
GÁS NATURAL

A RMJ é responsável por 3% do consumo de energia elétrica do
Estado, sendo que este percentual sobe para 5,2% para a energia
elétrica industrial, dado o perfil econômico regional. A participação do consumo de energia elétrica para fins industriais supera
em mais de 20 pontos percentuais a média do Estado. Situação
que pode ser observada na comparação da distribuição do consumo da região com a do Estado (Gráficos VII.3 e VII.4). A região está
colocada no planejamento do setor elétrico estadual em função da
necessidade de reforços, devido a crescente presença de unidades e galpões industriais28.

DERIVADOS DE PETRÓLEO

12,20
13,01
Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

Participação dos energéticos no consumo total
da RMJ (2020)
GRÁFICO VII.2.

35,59

41,29

ELETRICIDADE
ETANOL
GÁS NATURAL
DERIVADOS DE PETRÓLEO

11,35
28 Segundo técnicos da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente em discussão do Grupo de Trabalho Temático de Infraestrutura e Meio Ambiente.

11,77

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)
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GRÁFICO VII.3. Consumo de energia elétrica

por classe de consumo no Estado de São Paulo (2020)

Concessionárias de energia elétrica
segundo municípios da RMJ (2021)
QUADRO VII.1.

Município

Concessionária de energia elétrica

Cabreúva

CERIM - Cooperativa de Eletrificação e
Desenvolvimento da Região de Itu-Mairinque/ELEKTRO

Campo Limpo Paulista CPFL Piratininga

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

Itupeva

CPFL Piratininga

Jarinu

ELEKTRO

Jundiaí

CPFL Piratininga

Louveira

CPFL Piratininga

Várzea Paulista

CPFL Piratininga

Fonte: Arsesp
GRÁFICO VII.4. Consumo de energia elétrica
por classe de consumo na RMJ (2020)

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

O quadro VII.1 mostra as concessionárias de energia elétrica que
atuam na região. A maioria dos municípios é atendida pela CPFL –
Piratininga, incluindo Jundiaí.
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. Situação contrária é a
dos usos residencial e comercial que estão presentes em Jundiaí,
e com presença pouco significativa em Louveira e Itupeva (Tabela VII.8). Entretanto, na comparação com o Estado, verifica-se que
esse consumo residencial é muito superior à média estadual (Gráficos VII.5 e VII.6).
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TABELA VII.9 . Consumo de gás natural por município segundo classes de consumo (2020)
Residencial

Município

N.C.

Comercial

(m³)

N.C.

Industrial

(m³)

N.C.

Automotivo

(m³)

N.C.

Cogeração

(m³)

N.C.

Termogeração

(m³)

N.C.

Total

(m³)

N.C.

(m³)

Cabreúva

0

0

1

15.371

7

9.480.870

0

0

0

0

0

0

9

9.496.241

Campo Limpo Paulista

0

0

0

0

1

2.833.282

0

0

0

0

0

0

1

2.833.282

Itupeva

46

38.890

1

29.149

17

12.724.322

1

0

0

0

0

0

65

12.792.360

Jarinu

0

0

0

0

3

1.465.086

0

0

0

0

0

0

3

1.465.086

29.334

5.480.633

345

1.097.218

56

42.302.114

6

3.334.445

1

14.279.797

0

0

29.742

66.494.208

158

24.260

3

1.279

7

4.108.738

1

177.910

1

1.665.465

0

0

170

5.977.653

0

0

0

0

5

6.571.358

0

0

0

0

0

0

5

6.571.358

29.538

5.543.783

350

1.143.017

96

79.485.771

8

3.512.356

2

15.945.262

0

0

29.994

105.630.188

22.964 125.044.252 1.752

3.812.060.989

271

174.881.927

34

321.003.352

Jundiaí
Louveira
Várzea Paulista
RMJ
Estado de São Paulo

1.427.027 311.577.880

12 144.595.015 1.452.059 4.889.163.414

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

GRÁFICO VII.5. Consumo de gás natural por classes de consumo
no Estado de São Paulo (2020)

3,6

6,6 3,0

6,4

GRÁFICO VII.6. Consumo de gás natural por classes de consumo
na RMJ (2020)

15,1

2,6
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVO
COGERAÇÃO
TERMOGERAÇÃO

78,0
Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

5,21,1

3,3

RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVO
COGERAÇÃO
TERMOGERAÇÃO
75,2

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)
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TABELA VII.10. Consumo de derivados do petróleo e etanol

e participação da RMJ no Estado (2020)
Consumo de Derivados
de Petróleo e Etanol

RMJ

Kw

1.143

23.965.643

10

27.442

Renováveis

439

21.582.268

1

2.700

Hídrica

133

14.937.997

-

-

– CGH

47

88.620

0,0

– PCH

38

307.748

39641133

2,2

0

0,0

– UHE

48

14.541.629

198198973

2,0

1

2

2652543

0,4

62

382.426

243

6.261.842

1

2.700

217

6.046.523

– Resíduos florestais

11

123.165

– Resíduos sólidos urbanos

15

92.154

1

2.700

Não Renováveis

704

2.383.375

9

24.742

Térmica

704

2.383.375

9

24.742

651

1.245.571

7

15.742

52

1.113.404

2

9.000

1

24.400

Gasolina de aviação (L)

595099

8,7

238743706

2,0

1737919

1,4

43000

0,0

0

Querosene de iluminação (L)
GLP (kg)
Coque (kg)
Etanol (L)
Asfalto (kg)

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Anuário de Energéticos por Município
no Estado de São Paulo – 2021 (ano base 2020)

Quanto ao consumo de derivados de petróleo e etanol, vale destacar que a RMJ responde por 8,7% do consumo de gasolina de
aviação do Estado, percentual devido ao município de Jundiaí onde
localiza-se o aeroporto Comandante Rolim Amaro. Já com o consumo de gasolina automotiva, a região participa com 2,5% do total do
Estado (Tabela VII.10).

Unidades

RM Jundiaí
Unidades

2,5

Querosene de aviação (L)

ESP
Kw

177483585

Óleo combustível (kg)

de empreendimentos e potência fiscalizada - ESP e RMJ (2021)

Participação
no Estado

Gasolina automotiva (L)
Óleo diesel (L)

TABELA VII.11. Geração elétrica centralizada - Número

TOTAL

Eólica
Fotovoltaica
Térmica
– Resíduos agroindustriais

– Petróleo
– Gás natural
– Carvão mineral
Fonte: Aneel 2021

VII.6.2. Geração elétrica
Dados da Aneel mostram o quadro da geração de energia elétrica
na região e no Estado permitindo observar as renováveis e não renováveis e diferenciando os empreendimentos de geração centralizada (Tabela VII.10) e os de geração distribuída (Tabela VII.11).

Com relação a energia renovável, na região de Jundiaí, Cabreúva
possui uma usina de resíduos sólidos urbanos que responde por
2,6% da potência estadual29. No Estado, os municípios com maior
29 SIGA - Sistema de Informações de Geração - ANEEL - dados obtidos em 15/09/2021.
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TABELA VII.12. Geração elétrica distribuída - número

peso são Caieiras com uma usina que responde por 28,23% da potência, São Paulo por 25% com duas usinas, e Guaíra por 19,96%
com uma usina30.

de empreendimentos e potência instalada - ESP e RMJ (2021)
ESP
TOTAL
Renováveis
Hídrica
– Comercial
– Industrial
Eólica
– Comercial
– Industrial
– Residencial
– Rural
Fotovoltaica
– Comercial
– luminação pública
– Industrial
– Poder público
– Residencial
– Rural
– Serviço público
Térmica
• Resíduos agroindustriais
– Comercial
– Rural
• Resíduos sólidos urbanos
– Comercial
– Rural
Não renováveis
Térmica
– Gás Natural
– Comercial
– Industrial
– Residencial
Fonte: Aneel 2021

Unidades
100.416
100.412
5
4
1
6
1
2
1
2
100.386
10.775
5
1.711
263
84.441
3.160
31
15
12
1
11
3
2
1
4
4
4
2
1
1

RM Jundiaí
kW
929.128
928.617
3.714
3.314
400
58
4
48
1
5
915.401
304.639
168
62.695
6.173
458.966
80.603
2.157
9.443
1.247
87
1.160
8.196
8.100
96
511
511
511
201
300
10

Unidades
1.354
1.354
-

kW
11.607
11.607
-

1

24

1

24

1.353
93

11.583
3.422

11
6
1.230
13

579
44
7.248
290

-

-

-

-

-

-

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, comercial, industrial e rural, correspondendo a 1,35% dos empreendimentos e a 1,25% da potência instalada no Estado (Tabela VII.12).

30 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Série Informações Energéticas 005 Resumo Executivo. Renováveis. 2021.
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I.

VIII. Gestão pública e governança regional
VIII.1. Estrutura de articulação regional
A região tem a participação de municípios em articulações intermunicipais sob a forma de consórcios nas áreas31 de Gestão de
Águas, Manejo de Resíduos Sólidos, Saneamento Básico e Turismo.
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 abrangência. Já do Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário (Cias), fazem parte Jundiaí,
Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louveira, 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, municípios de outras regiões.
Vale o destaque para o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Frutas que reúne da região
os municípios Itupeva, Jarinu, Jundiaí, e Louveira aos municípios
de Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Morungaba, Valinhos e Vinhedo da
região de Campinas. Recentemente a região do Serra Azul passa
a integrar o Distrito Turístico do Estado de São Paulo, que abrange
os municípios de Itupeva, Jundiaí, Louveira e Vinhedo, que abriga
parques como o Hopi Hari e Wet’n Wild, além dos shoppings Outlet
Premium e Serra Azul, e que recebem, anualmente, cerca de 10
milhões de visitantes.
31 Segundo a pesquisa MUNIC 2019 do IBGE.

ver 2º parágrafo

Existem na RMJ duas estruturas de gestão cujas atribuições podem
impulsionar o tratamento integrado dos temas relacionados à Segurança Pública, partindo do princípio do equacionamento conjunto
dos problemas entre os municípios da região metropolitana: o Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública
(Gamesp) da Região Metropolitana de Jundiaí, 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.
A estrutura de gestão metropolitana que deverá ser organizada a
partir da transformação da aglomeração urbana em Região Metropolitana de Jundiaí32, deverá incorporar o monitoramento e acompanhamento das práticas de articulação interfederativa, para ações
em temas de interesse específico, presentes na região, visando
avaliar os impactos positivos e resultados advindos para as soluções de problemas de interesse comum.

VIII.2. Quadro fiscal dos municípios
O PDUI deverá trazer diretrizes para as políticas públicas a serem
empreendidas pelos municípios e pelo Estado, de forma conjunta, a
fim de reduzir as desigualdades regionais e tornar as regiões mais
coesas e sustentáveis.
Certamente será bastante complexo o enfrentamento das ações derivadas das diretrizes a serem formuladas pelo PDUI, pois exigirão
32 Projeto de Lei Complementar Nº36/2021 já aprovado pela Assembleia legislativa do Estado de São Paulo em 09/11/2021, aguardando sanção do Governador.
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projetos articulados por meio de políticas urbanas de mobilidade
de passageiros, habitação e saneamento. Isso exigirá recursos de
capital em volumes elevados, que provavelmente terão distribuição
desigual no tempo.
Entretanto, as escalas do investimento dos projetos delas derivados serão elevadas e muitas vezes os municípios que integram
as regiões metropolitanas não têm condições de arcar com o alto
volume de recursos exigidos. Há uma grande diferença de portes
econômicos e populacionais dos municípios de uma mesma região
metropolitana ou aglomeração urbana, o que resulta em assimetrias na base fiscal e, por consequência, em diferenças marcantes
na capacidade fiscal e de investimento.
Ressalta-se, também, uma forte rigidez na composição dos gastos em função de normas constitucionais legais vigentes, o que
dificulta o manejo dos orçamentos locais. Essa rigidez é representada pela necessidade de destinação de recursos para pagamento de despesas obrigatórias ou compulsórias, como gastos
com pessoal e encargos sociais, serviços e provimento de algumas infraestruturas.
Enfim, se a Constituição de 1988 fortaleceu a posição financeira dos
municípios na repartição de tributos houve, em contrapartida, também um aumento de suas competências, em função do processo de
descentralização das políticas públicas.
Dessa forma, é notória a discrepância na capacidade de investimento dos municípios metropolitanos, bem como da capacidade de
endividamento, particularmente dos municípios com menor dina-

mismo econômico, os quais, frequentemente, restringem as possibilidades de levantamento de empréstimo, para fazer face às eventuais cotizações para financiamento de projetos metropolitanos.
Procede-se aqui uma análise da capacidade de financiamento e de
endividamento dos municípios a fim de delimitar a disponibilidade
de cada ente em integrar projetos com vista à partilha de investimentos e de serviços que se façam necessários.
O foco é identificar suas capacidades de investimento e evidenciar
as potencialidades para o desenvolvimento e implementação de
projetos regionais.
De acordo com dados do Tesouro Nacional (Finbra), na RMJ, a receita corrente per capita conjunta era de R$ 5.213,9 em 2019, enquanto a receita proveniente de impostos, taxas e contribuições era
de R$ 1.425,9 per capita. As transferências correntes per capita
(correspondentes aos recursos repassados aos municípios pelo
Estado e pela União) situou-se em R$ 3.341,2 e a participação da
receita corrente no total de receitas situava-se em 64,1% na região.
Conforme mostra o quadro abaixo, há desigualdade do potencial
de arrecadação com receitas próprias entre os municípios. Acima da média de R$ 1.425,9 per capita figuram Itupeva, Jundiaí,
Louveira e Jarinu, enquanto Cabreúva, Campo Limpo Paulista e
Várzea Paulista se posicionam muito abaixo da média, quase 70%
no caso deste último município. Itupeva, além do comércio e serviços relacionados ao lazer presentes no município, possui praça
de pedágio, fatores que incrementam a arrecadação de Imposto
sobre Serviços (ISS).
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TABELA VIII.1. Arrecadação de receitas per capita (R$) e participação da receita de transferência na receita corrente (%) – (2019)
Receita com Impostos, Taxas
e Contribuições Per Capita

Receita de Transferências
Per Capita

Part % da Receita de Tranferências
na Receita Corrente

Município

Receita Corrente Per Capita

Cabreúva

5.118,09

882,94

4.156,11

81,2%

Campo Limpo Paulista

2.996,80

616,31

2.332,05

77,8%

Itupeva

6.185,96

1.921,95

3.926,06

63,5%

Jarinu

4.952,71

1.462,74

3.379,70

68,2%

Jundiaí

5.840,14

1.862,46

3.313,97

56,7%

Louveira

9.614,13

1.509,22

7.433,61

77,3%

Várzea Paulista

2.487,85

445,30

1.856,88

74,6%

RMJ

5.213,91

1.425,96

3.341,16

64,1%

Fonte: Tesouro Nacional. Finbra

Louveira e Jarinu podem contar com receitas provenientes do
IPTU em função de casas de lazer e condomínios para alta renda. No caso de Jundiaí, é a cidade polo da Região, com comércio e serviços mais sofisticados e maior potencial de receita
própria.
Em relação às receitas de transferências, Louveira e Cabreúva se
sobressaem, com arrecadação bem acima da média da RMJ. No
caso de Louveira, a ampliação de seu parque industrial resultou em
aumento do índice de participação do ICMS.
Dada a rigidez presente nas despesas municipais, a melhora na capacidade de investimento com recursos próprios está fortemente
ligada ao desempenho da gestão pública na arrecadação de receitas. E, considerando que as transferências de recursos têm as suas
regras definidas pelos governos federal e estadual, os municípios

devem explorar a sua própria base tributária para alavancar a arrecadação da receita corrente.
A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos
entes subnacionais que querem contrair novos empréstimos com
garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma simples se um novo endividamento representa risco de crédito para o
Tesouro Nacional.
A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF nº 501/2017, é
composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente
e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se
diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município33.
33 Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da
Capag foram definidos na Portaria STN nº 373/2020.
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TABELA VIII.2. Capacidade de pagamento dos municípios

(2020)

Cod.IBGE

Município

CAPAG_Oficial

3508405

Cabreúva

A

3509601

Campo Limpo Paulista

C

3524006

Itupeva

C

3525201

Jarinu

C

3525904

Jundiaí

B

3527306

Louveira

A

3556503

Várzea Paulista

A

Fonte: Tesouro Nacional

Os dados do quadro abaixo referem-se ao ano de 2020, e mostram
os municípios que no momento da pesquisa tinham capacidade de
pagamento de acordo com os critérios do Tesouro, são aqueles com
notas A e B. Aqueles que possuem nota C são os municípios que
no momento de apuração estavam impedidos de solicitar aval da
União para as operações de crédito.
Por fim, temos o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), que faz
a análise das contas públicas municipais no ano de 201834. O
índice é inteiramente construído com base em resultados fiscais
oficiais, declarados pelas próprias prefeituras. O IFGF é composto por quatro indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com
Pessoal, IFGF Liquidez e IFGF Investimentos. A pontuação varia
entre 0 e 1, sendo que quanto mais próxima de 1 melhor a gestão
fiscal do município.

Gestão de
excelência

Boa gestão

Gestão em
dificuldade

Gestão Crítica

Resultados
superiores a 0,8%

Resultados entre
0,6 e 0,8%

Resulatados entre
0,4 e 0,6%

Resultados
inferiores a 0,4%

Para o IFGF geral, a tabela abaixo mostra que a média da região
ficou em 0,54, sendo que acima disso estão Louveira, Cabreúva e
Jundiaí. Os demais ficaram abaixo dessa média.
Em relação ao IFGF-Autonomia, o indicador mostra que todos os
municípios têm excelentes condições de manter as receitas oriundas da atividade econômica para custear a estrutura administrativa
da Prefeitura e a Câmara de Vereadores.
Outro fator que gera grande dificuldade para o planejamento eficiente das finanças municipais é a alta rigidez das despesas e o
IFGF-gastos com pessoal analisa o comprometimento da receita corrente líquida com a folha de salários. Nesse indicador, a
média do Índice é de 0,55, destacando-se Jundiaí e Louveira, com
alta pontuação.
Já o IFGF-liquidez verifica a relação entre o total de restos a pagar
acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-los no exercício seguinte. Ou seja, revela em que medida as prefeituras estão postergando pagamentos de despesas para o exercício
seguinte sem a devida cobertura de caixa. Nesse indicador, a média
é de 0,41, mais uma vez com destaque positivo para Louveira.

34 Maiores detalhes da metodologia de apuração do índice estão disponíveis em https://
www.firjan.com.br/ifgf/metodologia/
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O IFGF-Investimentos mede a parcela da receita total dos municípios destinada aos investimentos e a média alcançada foi bastante
baixa, de 0,20, revelando baixo nível de investimento dispendido pelas prefeituras naquele ano. Sabemos, entretanto, das dificuldades
dos municípios em aumentar seus investimentos, principalmente
em uma circunstância de economia em desaceleração e queda de
receitas.
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IX. Considerações finais
❏ Com localização estratégica e poderoso eixo de transporte
rodoferroviário, a RMJ teve importante expansão da mancha urbanizada nos últimos 10 anos, com uma grande faixa
de ocupação urbana em processo avançado de conurbação,
atravessando as cidades de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo
Limpo Paulista, e se estendendo com menor intensidade aos
municípios de Itupeva e Louveira.
❏ Parte significativa do território tem a função de abrigar um
desenvolvimento sustentável do solo, que corresponde às
áreas menos ocupadas e às de preservação ambiental. O
PDUI deverá dirigir atenção às possibilidades de conflito entre expansão da mancha urbana e uso restrito do solo.
❏ Ha forte valorização do preço da terra na área central de Jundiai, o que direcionou a ocupação em direção a periferia ou
mesmo para zonas rurais e municípios vizinhos, cujos preços
da terra são mais baratos. Nas Oficinas Regionais, constatou-se que existe um expressivo crescimento da informalidade
na região, tanto por meio de empreendimentos imobiliários
de alto e médio padrão, como dos assentamentos precários,
em áreas rurais ou sem infraestrutura.
❏ A dinâmica demográfica apontou um crescimento da população a taxas bem acima daquelas observadas para o Estado
(1,34% e 0,80%, respectivamente), entre 2010 e 2020 e embora as projeções indiquem arrefecimento desse avanço, ainda
será superior àquele estimado para o Estado. Como padrão,
50% da população localiza-se em Jundiaí.

❏ Os dados mais atuais sobre assentamentos precários mostram que o número de domicílios em aglomerados subnormais se concentram em Várzea Paulista e Jundiaí, os municípios mais populosos. Simultaneamente, também se nota
nesses municípios aumento de domicílios em área de risco.
Isso aponta para a necessidade de definição de diretrizes
articuladas no PDUI, buscando conter o crescimento de tais
ocupações urbanas.
❏ A RMJ é uma região de notório desenvolvimento econômico,
respondendo por 3,3% do PIB do Estado de São Paulo, e com
PIB per capita que é quase o dobro da média estadual. A localização estratégica da região a transformou em sede de centros de distribuição e armazenamento de variados segmentos
produtivos, o que explica a importância do setor terciário no
valor adicionado regional. O peso da indústria no VA é bem
maior que na média do Estado, com presença marcante dos
segmentos de farmoquímicos e farmacêuticos produtos alimentícios, produtos químicos e papel e celulose. Entretanto,
há forte concentração da riqueza, não só do PIB, com Jundiaí
respondendo por 59,4% e Louveira com 14,9%, como também
de empregos, com 63% dos empregos formais localizados no
município sede.
❏ As três Unidades de Conservação incidentes no seu território, as APAs Cabreúva, Jundiaí (uso sustentável) e Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi (proteção integral),
formam um contínuo de áreas protegidas que ocupam uma
grande área da região. No entanto, a região não conta com
a aplicação dos instrumentos previstos na Lei Estadual nº
9.866|1997, ou seja, não há Área de Proteção e Recuperação
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dos Mananciais (APRM) instituída, recaindo sobre os instrumentos previstos nas UCs a responsabilidade de prover toda
a proteção necessária à conservação destes recursos. É indispensável, portanto, o reforço da gestão destas unidades
de conservação, por meio da elaboração de seus Planos de
Manejo e respectivos zoneamentos.
❏ O balanço hídrico da região aponta situação bastante preocupante nas sub-bacias hidrográficas dos rios Atibaia, Capivari
e Jundiaí. Diante das evoluções demográficas e de produção
industrial esperadas, é importante indicar diretrizes para o
processo de planejamento dos recursos hídricos como uma
dimensão privilegiada ao enfrentamento dos problemas futuros.
❏ Por fim, a análise da capacidade de financiamento e de endividamento dos municípios mostra uma situação bastante
desigual do quadro fiscal: há grande potencial de arrecadação com receitas próprias nos municípios de Itupeva, Jundiaí,
Louveira e Jarinu, enquanto Cabreúva, Campo Limpo Paulista
e Várzea Paulista se posicionam muito abaixo da média encontrada para a região, de R$ 1.425 per capita para a receita
própria. O Índice Firjan de Gestão Fiscal mostrou que não havia nenhum município em 2018 classificado como gestão de
excelência e três deles com boa gestão.
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