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APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUIRMSP) é um instrumento de planejamento e gestão do território metropolitano. Exigência do
Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), o PDUI estabelece as diretrizes para orientar
o desenvolvimento urbano e regional.
O caráter metropolitano do desenvolvimento da RMSP exige que suas potencialidades e
oportunidades, assim como seus desafios e limitações, sejam enfrentados de forma conjunta.
Para isso, é fundamental a articulação da ação pública nesse território (esferas federal, estadual e
municipal), com o envolvimento, também, de representantes do setor privado e da sociedade.
Só assim será possível garantir sua competitividade econômica, reduzir suas profundas
desigualdades socioespaciais e contribuir para a boa qualidade de vida da população, por meio
da promoção de acesso a bens e serviços.
As diretrizes do PDUI-RMSP foram desenvolvidas em torno de quatro eixos funcionais:
Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial; Habitação e Vulnerabilidade Social; Meio
Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos; Mobilidade, Transporte e Logística.
O Plano engloba questões metropolitanas que ultrapassam os limites municipais, exigindo uma
abordagem interfederativa. São exemplos: aproveitamento dos recursos hídricos considerando as
possibilidades de integração dos sistemas produtores e as projeções de demanda; entraves de
infraestrutura de atendimento à população e de apoio à atividade econômica; ordenamento
territorial metropolitano.
Em relação ao saneamento e ao meio ambiente, temas como esgotamento sanitário,
macrodrenagem, destinação dos resíduos sólidos e legislações ambientais merecem destaque.
Aspectos socioeconômicos envolvendo tendências de crescimento populacional nos municípios,
movimentos migratórios para cidades vizinhas, perfil de renda da população, emprego,
participação dos setores na economia da metrópole, comércio exterior e mudanças na cadeia
produtiva são fundamentais para a leitura desse território mais próxima da realidade.
Questões relativas à estrutura urbana são consideradas estratégicas na formulação do PDUI,
como a expansão da mancha urbana, as alterações do uso do solo, instrumentos normativos que
promovam a regulação do território, os instrumentos técnicos e de comunicação que embasarão
sua implementação, além da articulação e da gestão interfederativa.
No que se refere à habitação, faz parte da pauta da RMSP desafios como assentamentos
precários, áreas de risco, análise de planos habitacionais em zonas de interesse social.
Os problemas de mobilidade requerem políticas públicas articuladas entre os municípios da
Região. Para isso, é necessário cruzar os dados de demanda e oferta de transporte público, os
polos de atração de viagens entre as cidades, analisar a complexidade e possibilidades de
expansão do sistema viário metropolitano e do sistema de cargas e logística.
Este Diagnóstico Final consolida os diagnósticos iniciais produzidos como subsídio à elaboração
do PDUI, destacando as potencialidades e os desafios metropolitanos que emergiram como
prioritários ao longo do processo de construção coletiva do Plano.

1. Dinâmica socioeconômica
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o maior polo de riqueza nacional. Trata-se da
principal região que compõe a Macrometrópole Paulista (MMP)1. O Produto Interno Bruto da
RMSP em 2015 foi de R$ 1,06 trilhão, que equivale a 54% do Estado e 18% do Brasil, sendo
responsável pelo recolhimento de um quarto dos impostos no País (Fundação Seade, 2012).
Abriga a principal metrópole nacional, São Paulo – cidade global, principal centro de decisões
políticas do estado, centro de serviços diversificados e especializados, com destaque para as
áreas de telecomunicações, cultura, educação, saúde, transportes, gastronomia e turismo de
negócios. Reúne sedes de empresas transnacionais, complexos industriais – São Paulo, ABC,
Guarulhos e Osasco −, e o mais importante centro financeiro da América Latina (Bolsa de Valores
de São Paulo).
A RMSP é também a região metropolitana mais complexa e diversificada do país em termos
econômicos. Conta com elevado grau de concentração e articulação entre os diversos ramos
industriais. Sua estrutura produtiva apresenta crescente integração técnica e funcional com as
demais regiões da MMP.
Na indústria, a RMSP permanece com predomínio na geração do valor agregado da MMP com
58% do total (ano?), seguida pela Região Metropolitana de Campinas (RMC) que responde por
12% do total e pelo Vale do Paraíba, com 10%. Essas três regiões respondem pela geração de
mais de três quartos do valor adicionado industrial da MMP. Apesar de deter a maior fatia do valor
adicionado da indústria da MMP, a RMSP tem o menor coeficiente de industrialização (24% de
seu valor adicionado é gerado na indústria), enquanto o Vale do Paraíba exibe a maior
participação da indústria em sua estrutura produtiva (46%). Nos serviços, o predomínio da RMSP
é imenso em relação às demais regiões da MMP, com quase três quartos do total (73%), seguida
da RMC (8%).
Tendo em vista sua estrutura produtiva e o conjunto de ativos acumulados historicamente, a
RMSP sobressai-se pela relevância econômica e dinâmica urbana, nos contextos sul-americano,
nacional, estadual e macrometropolitano.
No decorrer da década de 1990, a reestruturação tecnológica e as transformações estruturais da
economia brasileira ﬁzeram da RMSP – polo industrial – a principal metrópole de serviços
produtivos do país. Os fatores que desempenharam papel relevante nesse processo de mudança
foram a diversidade produtiva, o tamanho da economia e a composição da estrutura industrial.
Com a elevada participação em algumas das atividades dinâmicas da indústria nacional, o
processo de reestruturação técnica, gerencial e patrimonial (com fusões e aquisições) mostrou-se
altamente disseminado no corpo da indústria da RMSP, com impactos na criação ou ampliação
de serviços altamente interligados à produção industrial.
Por outro lado, a evolução e a concentração das atividades de intermediação ﬁnanceira, de
comunicação e de serviços prestados às empresas – serviços estratégicos, diante dos novos

paradigmas da produção – contribuíram tanto para o nítido predomínio da Região como principal
centro nacional, bem como para qualiﬁcar sua inserção como metrópole global ─ a única do País
que claramente detém os requisitos da chamada “economia do conhecimento”.
As principais regiões industrializadas do Estado de São Paulo (com exceção das agroindustriais e
as de couro) e as densamente urbanizadas, formando áreas metropolitanas, como Campinas,
Sorocaba e São José dos Campos, intensiﬁcaram sua produção industrial e passaram a se
relacionar com a RMSP, por meio de intercâmbios rotineiros de produção e trabalho. A Região
Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) também fortaleceu seus vínculos com a Região,
exigindo ampliação de infraestruturas para dar vazão aos ﬂuxos cada vez mais intensos de
mercadorias e pessoas.
Com dinâmicas espaciais realimentadoras de processos de concentração, aprofundaram-se os
nexos econômicos entre a RMSP e seu entorno expandido, formando uma região econômica,
responsável, hoje por mais de 70% da produção industrial do Estado de São Paulo. Interligada
por redes de autopistas e de cabos de ﬁbra ótica, possui o maior complexo de produção de
ciência e tecnologia do país, concentrando, desde meados dos anos 1990 2, quase toda a
produção das empresas intensivas em ciência do Estado.
Principal área socioeconômica do país, a RMSP apresenta, estruturalmente, capacidade para
superação dos entraves colocados ao desenvolvimento industrial brasileiro e tem potencial para
promover o “arraste” das dinâmicas socioeconômicas e urbanas das demais unidades regionais –
principalmente, pelo tamanho do seu mercado.
1.1 Transformações recentes na estrutura industrial
A alteração mais signiﬁcativa na estrutura industrial da RMSP neste início de século (2000/2010)
deve-se ao aumento da produção de bens de capital e de consumo durável (BCCD), que passou
a representar 37,8% de sua produção industrial e 53% da produção da Macrometrópole em 2010.
Ao mesmo tempo, a presença da categoria de bens de consumo não duráveis (BCND) caiu de
24,4% para 14,4%, enquanto a produção de bens intermediários (BCI) permaneceu em torno de
46%, a mais importante da Região.
Embora conte com uma estrutura muito diversiﬁcada, apenas seis divisões da indústria de
transformação são responsáveis por cerca de 70% do Valor da Transformação Industrial (VTI) da
RMSP ─ cinco destas são as principais divisões da indústria da MMP. A indústria química, que
inclui a fabricação de produtos farmacêuticos, representou cerca de 20% do VTI no período,
enquanto a indústria de veículos automotores saltou de 10,8% em 2000 para 22,6% em 2010.
Ambas seguem como as principais divisões da estrutura industrial da RMSP (concentram cerca
de 60% da produção da MMP), além da contribuição da fabricação de alimentos e bebidas e de
máquinas e equipamentos, que também permanecem centrais na RMSP.
Durante a década de 2000, a RMSP apresentou muitas diﬁculdades, retratadas na estagnação de
sua indústria, na redução da produtividade e na consequente perda de competitividade, chegando
em 2010 com o valor agregado da indústria de transformação como um todo e das principais
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A MMP compreende as Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte e
Sorocaba, além das Aglomerações Urbanas de Jundiaí e Piracicaba

2

Em 1996, concentrava 96% do VA do ESP, segundo a Pesquisa da Atividade Econômica − Paep/Seade, 1996.

divisões da estrutura produtiva ─ química, máquinas e equipamentos e borracha e plástico ─
praticamente no mesmo patamar de 2000. A produção de alimentos e o reﬁno de petróleo
diminuíram signiﬁcativamente, apenas a indústria de veículos automotores cresceu, dobrando de
tamanho na década. Nesse caso, vale destacar a mudança no perﬁl dos produtos desta indústria
na RMSP, agora puxada pelo segmento de caminhões e ônibus.
Gráfico 1: Composição do VTI da Indústria de veículos automotores na RMSP – 2007 e 2010

1.2 Inovação tecnológica
A inovação é fator-chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial. Em um
cenário mundial de alta competitividade entre os mercados, a inovação é capaz de criar um
diferencial, avançando para um modelo de geração de empregos qualiﬁcados, aumento da renda
e maior valor agregado da produção. Mais ainda: a inovação permite ganhos expressivos de
produtividade, fundamentais para que o País e São Paulo superem os efeitos da crise econômica
e o processo de perda de densidade da indústria veriﬁcado nos últimos anos.
A RMSP concentra diversos ativos e instrumentos de política disponíveis e necessários à
expansão da manufatura de maior intensidade tecnológica. No que se refere ao conjunto de
fatores locacionais, usualmente chamados de ativos intangíveis e também àqueles derivados da
economia do conhecimento (presença de instituições de pesquisa e universidades; oferta de
serviços tecnológicos; disponibilidade de mão de obra qualiﬁcada e a alta densidade da P&D,
presentes no setor privado), a RMSP e o Estado de São Paulo encontram-se em posição
privilegiada.

Fonte: PIA IBGE. Tabulações especiais. Elaboração: Emplasa, 2015

Na direção oposta, o Pessoal Ocupado (PO) na indústria de transformação da RMSP apresentou
crescimento de 14%. O maior incremento foi na indústria de bens de capital e consumo durável
(BCCD), com 22%, seguida pelos bens de consumo intermediário (BCI), com 19% a mais de
pessoas ocupadas, e manutenção do número de trabalhadores na indústria de bens de consumo
não durável (BCND).
Com o baixo crescimento do valor de transformação industrial e com o acréscimo do pessoal
ocupado, a consequência foi a redução na produtividade da indústria da RMSP, com perdas
qualitativas bastante signiﬁcativas. Apenas a fabricação e a montagem de veículos automotores
apresentaram incremento na produtividade no período. Os demais setores tiveram perdas, com
destaque para a indústria química, que, a despeito da produção da indústria farmacêutica, sofreu
redução da produtividade entre 2007 e 2010.
Mesmo com fraco desempenho industrial, a RMSP permanece o maior complexo produtivo do
Brasil. Entretanto, a redução da indústria e a escolha locacional preferencial das novas e
modernas plantas no eixo das regiões metropolitanas de Campinas e de Sorocaba demonstram
que alterações estão em curso e que o rearranjo das atividades produtivas e do emprego podem
trazer consequências relevantes do ponto de vista socioeconômico e também territorial para a
RMSP.

Além da excelência das universidades estaduais e do ensino técnico, veriﬁca-se que dos 30
institutos de pesquisa científica e tecnológica presentes no Estado, 17 estão localizados na
cidade de São Paulo. Programas do governo estadual destinados a aumentar a oferta de ensino
técnico e superior visam ampliar a qualificação da mão de obra. Observa-se, portanto, a
continuidade de atividades produtivas (alvos da reestruturação tecnoprodutiva dos anos 1990),
visto que a cidade permanece oferecendo atributos-chave que vão ao encontro das exigências
locacionais do setor industrial mais dinâmico e inovador, ou seja, mão de obra mais qualiﬁcada,
proximidade de centros e institutos de pesquisa, universidades e uma infraestrutura que, apesar
dos entraves, ainda permite a circulação de mercadorias a um menor custo.
A RMSP aumentou sua participação no VTI da indústria de transformação de alta intensidade
tecnológica em quase dois pontos percentuais, passando de 14,5% em 2000 para 16,2% em
2010 e, também, na de média-alta tecnologia. Somadas, essas duas categorias respondiam por
quase 31% do VTI da RMSP em 2010. Do ponto de vista da estrutura interna da Região, veriﬁcase que essas duas categorias representavam 55% do VTI em 2000, participação que se elevou
para 62% em 2010.
As indústrias de máquinas e equipamentos, de caminhões e ônibus e de veículos automotores,
na alta intensidade, bem como as indústrias de químicos, farmoquímicos e farmacêuticos e de
produção de peças para veículos, na média-alta intensidade tecnológica, garantiram, em grande
parte, essa supremacia. Todos esses setores são muito concentrados na RMSP, conforme
veriﬁcado na análise da estrutura industrial, com representatividade acima de 40%. Por outro
lado, o VTI da indústria de baixa intensidade tecnológica perdeu espaço na RMSP: representava
23,6% do total em 2000 e declinou para 14,5% em 2010.

Tabela 1: Valor de Transformação Industrial (VTI) e Pessoal Ocupado (PO), por Intensidade
Tecnológica – RMSP – 2000 e 2010

Gráfico 2: Dispêndios da indústria em atividades inovativas sobre a Receita Líquida de
Vendas (em %)

Fonte: IBGE/Pintec, 2011

Porém, a continuidade da introdução de inovações (de produto ou de processo) na indústria
paulista captada pela Pesquisa de Inovação (Pintec/IBGE,)3 diminuiu nos últimos anos. Dois
indicadores explicitam essa trajetória: a taxa de inovação e a intensidade tecnológica.
A taxa de inovação (quociente entre o número de empresas que declararam ter introduzido pelo
menos uma inovação no período da pesquisa e o número total de empresas nos setores
pesquisados) mostra-se como medida do resultado do esforço de inovação. A taxa de inovação
na indústria declinou no período 2009-2011, após crescer de forma ininterrupta desde a pesquisa
realizada em 2001-2003, seja para o Brasil, seja para São Paulo.
A relação dos gastos totais em atividades inovativas e receita líquida de vendas (RLV) – um bom
indicador da intensidade tecnológica – mostrou redução, passando de 2,9% em 2008 para 2,5%
em 2011 para o Estado. Como São Paulo responde por quase metade do valor gasto, o que se vê
é uma queda acentuada para o Brasil a partir da pesquisa 2006-2008 e o declínio mais acentuado
do Estado de São Paulo – o que parece sugerir que a crise afetou mais fortemente os
investimentos em inovação da indústria paulista.
No que se refere aos obstáculos à inovação, a Pintec revelou pela primeira vez que a falta de
mão de obra qualiﬁcada aparece entre os maiores entraves à inovação na indústria. No Brasil,
72,5% das empresas industriais atribuíram importância alta ou média ao problema. No Estado de
São Paulo, 63% das empresas atribuíram importância média e alta à falta de mão de obra
qualiﬁcada.

3

Os resultados da Pintec 2011 foram divulgados pelo IBGE em dezembro de 2013, compilando os dados referentes ao período
2009-2011. Trata-se da 5ª edição da pesquisa, que segue as diretrizes estabelecidas pelo Manual de Oslo (OCDE, 2005). A
primeira edição da Pintec cobriu o período 1998-2000 e, desde então, mais cinco edições foram divulgadas. A Pintec tem
resultados somente para unidades da federação, no caso o Estado de São Paulo. Dada a forte concentração da indústria na
RMSP, os dados da Pintec são fortes sinalizadores para a dinâmica da inovação na Região.

Por outro lado, cabe registrar que, de acordo com os dados dos Censos Demográﬁcos do IBGE
de 2000 e 2010, houve aumento expressivo da parcela da população com acesso ao ensino
superior completo na RMSP. Enquanto 58,7% em 2000 tinham, pelo menos, até o ensino médio
incompleto, este número cai para 46,0% em 2010, ou seja, o percentual de pessoas ocupadas
que possuíam ensino superior completo ou estavam cursando saltou de 41,3% para 54,0%,
passando a ser maioria.
Veriﬁca-se, portanto, um cenário de maior qualiﬁcação do trabalhador e, ao mesmo tempo, uma
objeção por parte das empresas, indicando um enorme desaﬁo de ajuste entre demanda e oferta
a ser superado, por ser a mão de obra qualiﬁcada um ativo importante para a Região.
Enﬁm, a superação do desaﬁo da competitividade na RMSP deve ser tratada, também, como
estratégia de planejamento, para que, nos horizontes de médio e longo prazos, sejam criadas
condições favoráveis aos investimentos e a difusão da pesquisa e desenvolvimento. Este
empenho deve ser ainda mais abrangente que o necessário estabelecimento de estruturas de
pesquisa e formação de mão de obra qualificada, incluindo também a qualidade da vida urbana,
tanto em termos de mobilidade como em condições de vida, trabalho e produção de
conhecimento, dotando a RMSP de padrões de vida e de produção competitivos
internacionalmente.

1.3 Comércio exterior

1.3.2 Perﬁl das importações

Para a RMSP, maior base industrial do país, a importância de participar do comércio internacional
está no fato de que o contato com outros mercados propicia integração e competitividade,
demandando inovação na estrutura produtiva e de gestão4. Dessa forma, a análise desta
dinâmica contribui para o entendimento da relação com mercados externos.

Os gráﬁcos a seguir mostram que, do lado das importações, os produtos de média-alta
intensidade tecnológica também lideram a pauta, com distribuição mais equilibrada. A Sub-região
Sudeste é o principal destino, mas costumava apresentar taxas superiores a 12% até 2005, tendo
recuado para 10,2% em 2010. Entre 2000 e 2012, a retração na participação desse segmento
também foi observada na capital, de 8,5% para 6,9%. Houve ligeiro aumento em outras Subregiões e também o aumento das aquisições de produtos de média-baixa e baixa intensidades
tecnológicas dentro da RMSP.

A balança comercial costuma ser deﬁcitária na RMSP. No período 1997-, houve superávit apenas
de 2003 a 2007, puxado por produtos de baixa e média-baixa intensidades tecnológicas,
principalmente alimentos, no primeiro grupo e, borracha e produtos plásticos no segundo.
O desempenho deﬁcitário na RMSP é provocado por produtos de alta e média-alta intensidades
tecnológicas. Supõe-se que parte deles contém estruturas verticalizadas, com plantas integradas
internacionalmente, por isso incrementos nas exportações demandariam a importação de
componentes.

Gráfico 4: Importações da RMSP por Sub-região e por intensidade tecnológica – 2005 e
2012

Outro fato que também contribuiu para o déﬁcit é o câmbio apreciado, que favoreceu a
substituição de produtos domésticos por importados. A persistência do déﬁcit é observada nos
produtos farmacêuticos, elétricos e mecânicos, uma vez que a cadeia automotiva é
historicamente superavitária.
1.3.1 Perﬁl das exportações
A comparação do perﬁl das exportações da RMSP, segundo a intensidade tecnológica, mostra
que o segmento de média-alta intensidade lidera as vendas, tendo representado 39% do total em
2012, especialmente nos municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul (gráﬁcos
a seguir). A capital destaca-se quanto à receita dos produtos de baixa intensidade tecnológica,
enquanto as vendas externas de média-baixa intensidade estão em expansão na Sub-região
Leste, antes responsável por 8,4% do total da RMSP em 2012.
Gráfico 3: Exportações da RMSP por Sub-região e por intensidade tecnológica – 2005 e
2012

Fonte: Secex

Fonte: Secex

1.4 Serviços
O segmento de serviços vem mostrando forte crescimento, ampliando sua representatividade no
PIB, a exemplo do que ocorreu em economias maduras. Em 2010, representava 70% do valor
adicionado no Estado de São Paulo.
A emergência de um dinâmico setor de serviços foi particularmente expressiva na RMSP que
passou por um processo de reestruturação produtiva da indústria a partir dos anos 90. Atividades
não diretamente ligadas à produção e o emprego a elas correspondentes foram transferidas para
o setor de serviços, alimentando também a criação de novas atividades fora da esfera industrial
(Abdal, 2010). Essa produção de serviços novos e mais avançados foi-se instalando fora das
empresas industriais, para fornecer-lhes ampla gama de serviços de apoio à produção. De acordo
com Abdal5, "o espaço metropolitano deve ser considerado como qualitativamente diferenciado
do ponto de vista produtivo, seja porque concentra o processo de incorporação e de criação de
outros bens e serviços, – ou por ser um local produtor de inovações –, seja porque concentra as
atividades mais dinâmicas da economia".
Para melhor caracterização da estrutura do setor na RMSP, no período 2000-2010, optou-se por
identiﬁcar os serviços de acordo com sua intensidade tecnológica. Os novos e mais avançados
são chamados serviços intensivos em conhecimento de natureza empresarial, cuja nomenclatura
internacional correspondente é Knowledge Intensity Business Services (KIBS) ou Serviços

4

O ganho de competitividade requer avanços ─ não apenas das técnicas diretamente empregadas no processo produtivo e de
gestão. Depende também do ambiente em que a empresa está inserida, ou seja, marcos regulatórios, infraestrutura de logística e
transporte, qualiﬁcação da mão de obra e assim por diante.

5

Abdal, A. “Indústria e Serviços na maior metrópole paulista: para a caracterização produtiva de um amplo espaço econômico".
Nova Economia, volume 20, nº 2, 2010.

Intensivos em Conhecimento (SICs)6.
A RMSP possuía 3,2 milhões de empregos formais em serviços em 2010, sendo que 34,5% (1,1
milhão) eram vinculados aos SICs. A participação chegou a 36,5% em 2005 e declinou nos anos
seguintes. Entretanto, durante a década, a RMSP viu crescer sua participação no total de
empregos formais dos SICs no Estado: respondia por 64,8% em 2000 e passou a representar
66,2% em 2010.
Tabela 2: Vínculos empregatícios no setor de serviços – RMSP – 2000, 2005, 2007 e 2010

A maior parte dos empregos está localizada no segmento de serviços proﬁssionais (SICs-P), que
detinha 9,8% em 2010, mas o maior avanço ocorreu nos SICs-T, que passaram de 6,1% do total
em 2000 para 7,5% em 2010. E quanto ao crescimento das unidades locais, a taxa média de
crescimento dos SICs foi de 7%, com a criação de mais de 90 mil unidades na RMSP, ante 4,3%
para os demais serviços no período. A criação de estabelecimentos foi mais dinâmica para os
SICs-S, ligados à educação e saúde, com taxa média anual de 8,3%, e para os serviços de
tecnologia, com 7,8% a.a.
No setor de serviços, em especial no de serviços intensivos em conhecimento, as deseconomias
enfrentadas pela indústria como o custo da terra, a dificuldade de circulação de bens e
mercadorias e os conflitos de vizinhança são pouco relevantes. Por outro lado, alguns fatores
locacionais intangíveis, como a disponibilidade de mão de obra qualificada e redes de criação e
difusão de conhecimento e inovações, são ainda mais relevantes para estes serviços. Outro fator
de atração e desenvolvimento destas atividades é a disponibilidade e a capacidade de redes de
infraestrutura, em especial de telecomunicações. Dada a sua relevância é imprescindível que se
estabeleça a articulação entre serviços, pesquisa e indústria, de forma a garantir a
competitividade econômica e a inclusão social, com o intuito de projetar um cenário futuro capaz
de garantir transformação com qualidade e produtividade.
1.5 Economia criativa

A taxa média anual de crescimento dos vínculos empregatícios nos SICs na RMSP entre 2000 e
2010 ﬁcou próxima da taxa observada para a categoria “demais serviços”, 5,6%, mas a análise
desagregada mostra que a dinâmica de criação de vagas foi bastante favorável para algumas
atividades, particularmente os SICs Tecnológicos e os SICs Proﬁssionais, com alta de 7,9% e 7%
ao ano, respectivamente.
Por outro lado, os SICs Mídia mostraram um tímido desempenho na criação de vínculos, com
aumento de 1,5%, reﬂetindo a tendência de modiﬁcações estruturais no segmento com a
introdução das mídias digitais. Também o segmento de serviços ﬁnanceiros cresceu a taxas
abaixo dos demais serviços, 3,4%, com a crescente informatização e utilização de plataformas
eletrônicas para transações bancárias e ﬁnanceiras. Essa é uma tendência cujos impactos no
emprego e na localização espacial das atividades devem ser observados com atenção, em função
da importância de tais serviços na RMSP, principalmente no município de São Paulo, que
concentra mais de 80% desses empregos na Região.
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Metodologia OCDE para classificação de serviços: SIC Tecnológicos (SIC-T): atividades de informática, telecomunicações, P&D
das ciências físicas e exatas, serviços de arquitetura e ensaios de materiais; SIC Proﬁssionais (SIC-P): atividades de P&D das
ciências sociais e humanas, atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial, publicidade, seleção, agenciamento e
locação de mão de obra; SIC Financeiros (SIC-F): atividades de intermediação ﬁnanceira, seguros e previdência complementar;
SIC Sociais (SIC-S): atividades ligadas à educação superior, de atendimento hospitalar e de complementação diagnóstica e
terapêutica; SIC Mídia (SIC-M): atividades cinematográﬁcas e de vídeo, de rádio e televisão e de agências de notícias; demais
serviços: atividades de alojamento e alimentação, transportes (terrestre, aéreo, atividades auxiliares aos transportes e agências de
viagem), correio, aluguel de máquinas e equipamentos e objetos pessoais e domésticos, limpezas urbanas e atividades
associativas, exatas, serviços de arquitetura e ensaios de materiais; SIC Proﬁssionais (SIC-P): atividades de P&D das ciências
sociais e humanas, atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial, publicidade, seleção, agenciamento e locação de
mão de obra; SIC Financeiros (SIC-F): atividades de intermediação ﬁnanceira, seguros e previdência complementar; SIC Sociais
(SIC-S): atividades ligadas à educação superior, de atendimento hospitalar e de complementação diagnóstica e terapêutica; SIC
Mídia (SIC-M): atividades cinematográﬁcas e de vídeo, de rádio e televisão e de agências de notícias; demais serviços: atividades
de alojamento e alimentação, transportes (terrestre, aéreo, atividades auxiliares aos transportes e agências de viagem), correio,
aluguel de máquinas e equipamentos e objetos pessoais e domésticos, limpezas urbanas e atividades associativas, salas de
espetáculos, serviços pessoais e domésticos.

De acordo com o estudo “Economia Criativa na Cidade de São Paulo: Diagnóstico e
Potencialidade”7 (Fundap, 2011), a Economia Criativa8 concentra-se na RMSP, sobretudo, na
capital. Na cidade de São Paulo, a participação da Economia Criativa é superior à da economia
como um todo, o que mostra uma especialização da cidade nos setores que a compõem. As
atividades econômicas relacionadas à criatividade empregam grande quantidade de
trabalhadores e esse número vem crescendo de forma significativa nos últimos anos.
Para induzir e incrementar essa atividade, mosaicos territoriais devem ser trabalhados em função
da articulação de cadeias produtivas. Um exemplo é o segmento da moda, no centro da cidade
de São Paulo, que integra a indústria de confecções, o design e o comércio – nacional e
internacional. O objetivo deve ser o de criar sinergias entre atividades econômicas que
incorporam talentos criativos em produtos e serviços inovadores, formando mosaicos, e não ilhas
de criatividade na metrópole.
Inúmeros segmentos podem ser alvo de melhorias significativas no território da RMSP, tanto na
produção agrícola sustentável, com o desenvolvimento de orgânicos e da gastronomia, peça
importante para incremento do turismo gastronômico em São Paulo, quanto na inovação nos
serviços de saúde e educação, com consequente melhoria e redução dos custos nesses serviços.
7

Fundap, Economia Criativa na Cidade de São Paulo: Diagnóstico e Potencialidade (2011).
"São atividades econômicas que partem da combinação de criatividade com técnicas e/ou tecnologias, agregando valor ao ativo
intelectual... E, ao mesmo tempo, ativo cultural e produto ou serviço comercializável e incorpora elementos tangíveis e intangíveis
dotados de valor simbólico... Segundo a abordagem da UNCTAD (2010, p. 4), as atividades da Economia Criativa encontram-se
no cruzamento das artes, da cultura, dos negócios e da tecnologia. Isto é, são aquelas atividades que compreendem o ciclo de
criação, produção e distribuição de bens e serviços que utilizam o capital intelectual como seu ponto de partida. Ademais, a
UNCTAD vê a Economia Criativa como um conceito ainda em construção, pelo fato de os próprios setores criativos viverem em
contínua e acelerada transformação. As indústrias criativas de hoje integram setores tradicionais, intensivos em tecnologia e
orientados para os serviços." (p. 15 e 16, Fundap, 2011).
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Devem ser articuladas iniciativas que vão desde a capacitação dos agentes, financiamento e
incentivos a empreendedores e a geração de novos projetos em incubadoras, até a criação de
observatório que permita o acompanhamento do setor com dados quantitativos, as análises
qualitativas do desempenho e a transferência de conhecimento gerado nos vários segmentos
criativos.

Gráfico 5: Empreendimentos Econômicos Solidários de acordo com a Categoria Social dos
associados
11,8%
34,1%

13,2%

Catadores de material
reciclável

1.6 Economia Solidária

Artesãos

O Grupo de Pesquisa em Economia Solidária e Cooperativa (Grupo Ecosol), da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária
do Ministério do Trabalho e Emprego (SENAES/MTE), desenvolveu o Projeto SIES – Sistema de
Informações em Economia Solidária. No âmbito deste projeto, foram realizados levantamentos
que permitiram aprofundar os conhecimentos sobre o perfil desta forma de geração de trabalho e
renda, assim como subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à Economia Solidária.

Não se aplica/não há
predominância

Segundo o SIES, Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) são organizações:
• Coletivas, sendo consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e complexas,
tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção,
clubes de trocas, redes, etc;
• Cujos participantes ou sócios são trabalhadores dos meios urbano e rural que exercem
coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos resultados;
• Permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles que
estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e as
atividades econômicas definidas;
• Que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real; e
• Que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de
fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de
comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo
solidário.
O segundo Mapeamento Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) no Brasil,
realizado entre 2010 e 2013, deu origem ao Atlas Digital da Economia Solidária, que reúne os
dados de 19.708 EES registrados. Na RMSP, a pesquisa foi realizada em 26 municípios, com 484
EES dos quais participam 9.756 sócios. O gráfico 5 mostra a distribuição dos EES de acordo com
a categoria social dos associados, quando definida. Na RMSP, predominam os empreendimentos
cujos sócios são catadores de material reciclável (34,1%) e artesãos (22,5%).

18,4%

Outros trabalhadores
autônomos/por conta própria

22,5%

Outros*

*Inclui as categorias: “Desempregados/desocupados”; “Agricultores familiares”; “Técnicos profissionais de nível
superior”; “Artistas”; “Assentados da reforma agrária”; e “Garimpeiros/mineiros”.
Fonte: Atlas Digital da Economia Solidária – SENAES/TEM. Disponível em http://sies.ecosol.org.br

Quanto aos motivos que levaram à criação dos empreendimentos, o mais citado foi “Uma
alternativa ao desemprego” (77,1%), o que evidencia a importância da Economia Solidária como
atividade econômica e fonte alternativa para a geração de emprego e renda (Gráfico 6). Inclusive,
"a geração de renda ou obtenção de maiores ganhos" foi apontada como a principal conquista por
372 EES (Gráfico 7).
Gráfico 6: Motivo para a criação do EES

Uma alternativa ao desemprego

77,1%

Obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo

72,7%

Desenvolvimento de uma atividade onde todos(as) são donos(as)

70,9%

Uma fonte complementar de renda para os(as) associados(as)

62,0%

Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades

16,1%

Incentivo de política pública (governo)

13,0%

Motivação social, filantrópica ou religiosa

12,6%

Alternativa organizativa e de qualificação
Possibilidade de atuação profissional em atividade econômica…
Produção ou comercialização de produtos orgânicos ou ecológicos
Recuperação de empresa privada que faliu ou em processo…
Fortalecimento de grupo étnico

9,3%
9,1%
5,0%
3,3%
2,9%

Condição exigida para ter acesso a financiamentos e outros apoios

0,8%

Organização econômica de beneficiários de políticas públicas

0,6%

Outro

5,6%

Fonte: Atlas Digital da Economia Solidária – SENAES/TEM. Disponível em http://sies.ecosol.org.br

Gráfico 7: Principais Conquistas do EES
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Fonte: Atlas Digital da Economia Solidária – SENAES/TEM. Disponível em http://sies.ecosol.org.br

Entre os principais desafios, a dificuldade de geração de renda adequada aos sócios foi apontada
por 79,8% dos EES, precedida apenas pela preocupação com a viabilização econômica do
empreendimento (84,1%) (Gráfico 8).

A RMSP é abastecida por duas regiões agrícolas: a de Mogi das Cruzes e a de Sorocaba, com
produção semelhante. Os doze municípios do Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de
Mogi das Cruzes pertencem à RMSP, sendo dez municípios na Bacia Hidrográfica Alto Tietê e
dois municípios na Bacia Hidrográfica Paraíba do Sul. No último Levantamento Censitário das
Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), finalizado em 2008, foram mapeadas 115 culturas,
das quais 15 culturas eram lideradas, no quesito área plantada, pelo Alto Tietê, e mais
especificamente pelo município de Mogi das Cruzes9. Considerando que, em média, são
cultivadas de 23 a 30 culturas diferentes no Alto Tietê, há destaque em metade das culturas
cultivadas, o que demonstra a importância da região no abastecimento da RMSP.
O perfil desta região é a produção de culturas de ciclo rápido, como hortaliças e leguminosas.
Segundo dados fornecidos pelo Ceasa, o EDR de Mogi das Cruzes foi responsável por 37,4% do
volume total de produção de hortaliças na RMSP em 2015. Isso representava 7,6% do
abastecimento deste entreposto. A região respondeu ainda por 16,7% da produção de legumes e
verduras e 99% da de frutas da RMSP.
De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), o valor da produção da região agrícola de
Mogi das Cruzes foi de R$ 327,6 milhões em 2017, um recuo de 13,9% em relação ao ano
anterior.

Gráfico 8: Principais Desafios do EES
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Dos municípios pertencentes ao EDR Mogi das Cruzes, dez compõem a Sub-região Leste da
RMSP10, que concentra a maior parte do valor adicionado da Agropecuária na RMSP (83,7% em
2015) (Gráfico 9). Destaca-se a participação, no valor adicionado do setor na RMSP, dos
municípios de Mogi das Cruzes (26,3%), Biritiba-Mirim (25,2%) e Suzano (18,7%).

18,0%

Fonte: Atlas Digital da Economia Solidária – SENAES/TEM. Disponível em http://sies.ecosol.org.br

Os dados apresentados evidenciam o enorme potencial que a Economia Solidária tem para gerar
benefícios à população, apresentando-se como uma alternativa às atividades econômicas
tradicionais. O fomento aos empreendimentos de economia solidária por meio de políticas
públicas adequadas pode auxiliar na redução das desigualdades socioeconômicas existentes na
RMSP.

A Sub-região, também conhecida como Cinturão Verde do Alto Tietê, possui a maior participação
nos empregos formais no setor agropecuário, correspondendo a 56,7% do total do setor em 2016
(Gráfico 10).
Os municípios que mais contribuem para a consolidação da agricultura e pecuária da sub-região
são Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, que juntos somaram 59,8% dos empregos formais do setor
na sub-região em 2016 (Tabela 3). Suzano também apresenta uma importante contribuição, com
11,4% na Sub-região. Já em relação à RMSP, a participação dos dois principais municípios é de
34% e, acrescentando Suzano, chega a 40% (Tabela 4).
A produção do Alto Tietê está entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, com o cultivo,
em sua maioria, em pequenas áreas rurais, que ocupam de um a cinco hectares. No entanto, a
produção vai além das condições de colheitas com mão de obra da família ou com apenas dois
ou três ajudantes. A configuração da agricultura da região está acima dos pré-requisitos da
agricultura familiar e bem abaixo das agriculturas de commodities, como laranja, soja e cana-de9

FORTALECIMENTO E FRAGMENTAÇÃO DO CINTURÃO VERDE DO ALTO TIETÊ: Perspectivas Sobre a Atividade Agrícola da
Região, Queiroz, G.; 2012.
10
Municípios da sub-região Leste: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Estes dez municípios mais Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, da Subregião Sudeste, constituem o EDR de Mogi das Cruzes.

açúcar11.
Gráfico 9: Participação das Sub-regiões no Valor Adicionado da Agropecuária na RSMP e
Participação dos Municípios no Valor Adicionado da Agropecuária na Sub-região Leste –
2017
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Tabela 4: Percentual de Empregos Formais na Agricultura e Pecuária em relação à RMSP
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Fonte: IBGE. Elaboração: Emplasa.
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19,5%
Suzano
7,4%
Biritiba Mirim + Mogi das Cruzes
29,9%
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Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

Gráfico 10: Empregos Formais na Agricultura

A área destinada à atividade agropecuária ocupava, em 2010, 45.825 hectares na sub-região
Leste, sendo que 72,7% desta área encontrava-se em Áreas de Proteção aos Mananciais. Esta
condição implica em maiores restrições ao agricultor, uma vez que as normas de produção em
áreas de proteção são mais rigorosas. Por outro lado, a presença do agricultor pode contribuir
para a preservação e manutenção dos mananciais, além de evitar a degradação da terra. Atua
também, ainda que indiretamente, como um agente de segurança territorial, já que ocupa o
território de forma produtiva, contendo o avanço da mancha urbana. A Figura 1 apresenta a
mancha urbana e as áreas com atividade agropecuária em 2010.
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Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.
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Municípios
2000
Biritiba Mirim
20,5%
Mogi das Cruzes
40,3%
Suzano
12,3%
Biritiba Mirim + Mogi das Cruzes
60,8%
Outros da sub-região Leste
39,2%
Biritiba Mirim + Mogi das Cruzes +
Suzano
73,1%
Outros da sub-região Leste
26,9%

Var.
(p.p.)
1,9
-2,9
-0,9
-0,9
0,9

Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

Leste
83,7%

Oeste
6,7%

Tabela 3: Percentual de Empregos Formais na Agricultura e Pecuária em relação à subregião Leste

Idem nota 9.

Sudeste

Sudoeste

São Paulo

Estes dados comprovam que a sub-região Leste é um polo importante de agricultura para a
RMSP e, portanto, requer um tratamento diferenciado para que seus municípios possam enfrentar
o desafio do desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar a produção com o menor impacto
ambiental possível. A reflexão das questões relativas ao uso do território, principalmente em uma
perspectiva agrícola/rural mostra-se fundamental para o desenvolvimento da RMSP. Em função
do peso demonstrado acima, faz-se importante garantir que o abastecimento concentre-se mais
próximo do mercado consumidor, a fim de minimizar os impactos ambientais, e aperfeiçoar a
logística e os fluxos de distribuição. O debate sobre a permanência da área rural também se
insere na necessidade de preservar e aperfeiçoar o uso dos recursos hídricos da Bacia do Alto
Tietê.

Gráfico 11: Arrecadação da CFEM segundo substâncias minerais produzidas – 2017
Milhões

Figura 1: Áreas urbanas e não urbanas – 2010
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Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM/MME). Elaboração: Emplasa.

É importante ressaltar que a arrecadação da CFEM é distribuída entre União, Estados, Distrito
Federal e municípios – tanto os produtores, como os impactados pela atividade –, sendo que
estes recursos devem ser aplicados em projetos de melhoria de infraestrutura, qualidade
ambiental, saúde e educação, sempre visando o benefício da comunidade local. Em 2017, 23
municípios da RMSP receberam R$ 7,3 milhões, um recuo de 15,8% em relação a 2016.

A mineração é uma atividade econômica de destaque no Estado de São Paulo, que é o 4º maior
produtor de bens minerais do país e, principalmente, o maior estado consumidor de bens
minerais. Segundo o Informe Mineral do Estado de São Paulo – CFEM 2018 (Ano base 2017), o
estado gerou uma arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) de R$ 56,3 milhões.
A RMSP é a segunda maior região arrecadadora do Estado, atrás apenas da região
administrativa de Campinas. Em 2017, 20 municípios da RMSP foram responsáveis pela
arrecadação de R$ 10,7 milhões, uma redução de 18,8% em relação ao ano anterior. Este recuo
deve-se ao fato de a produção mineral na RMSP ser majoritariamente voltada para insumos da
construção civil (brita e cascalho, areia, argila e calcário) e, por consequência, sofre diretamente
os impactos da redução da atividade econômica no país.

Considerando os dados do Anuário Mineral Estadual 2015 (Ano base 2014), produzido pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para o Estado de São Paulo, onze
municípios da RMSP respondiam por 28,6% do valor da produção mineral comercializada do
estado. Entre eles, destacaram-se Mogi das Cruzes e São Paulo, com R$ 364,1 milhões (7,64%)
e R$ 321,7 milhões (6,75%), respectivamente (Gráfico 12).
Gráfico 12: Valor da produção comercializada¹ por município – 2014
Milhões
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A capital São Paulo e Mogi das Cruzes, o segundo e o terceiro maiores municípios arrecadadores
da CFEM no estado, respectivamente, representaram 54,8% do valor total da RMSP. As
principais substâncias minerais da RMSP, de acordo com a arrecadação da CFEM, foram granito,
água mineral e areia (Gráfico 11).
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0

¹ Valor da produção vendida, consumida ou transferida para industrialização.
Fonte: Anuário Mineral Estadual 2015 – São Paulo (DNPM/MME). Elaboração: Emplasa.

Em 2014, os municípios da RMSP responderam por 43,4% da produção beneficiada de brita e
cascalho do Estado de São Paulo, com destaque para a capital, Barueri e Santana de Parnaíba,
ambos da sub-região Oeste, e Santa Isabel, na sub-região Leste (Gráfico 13). A produção de
água mineral para produtos engarrafados vem crescendo de forma expressiva na RMSP. Em
2014, foram produzidos na região 418 milhões de litros de água mineral, o correspondente a
23,8% da produção estadual neste ano (Gráfico 14).

Milhões

Gráfico 13: Produção beneficiada de brita e cascalho (milhões de toneladas) – 2010-2014

Neste sentido, uma importante ferramenta para o planejamento e a gestão da mineração é o
Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM). De acordo com a Secretaria Estadual de Energia e
Mineração, o OTGM tem por objetivo mapear, caracterizar e avaliar a atividade da mineração em
um município, integrando-a aos processos de desenvolvimento regional e estadual. Desta forma,
permite a inserção da atividade no planejamento do uso e ocupação do solo e nos processos de
preservação ambiental, fornecendo subsídios para ações de compensação ambiental e também
para o planejamento do uso futuro da área de mineração. Na RMSP, já foram realizados, pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), OTGMs em Ribeirão Pires (2000); São Lourenço da
Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba e Itapecerica da Serra (2003); Mogi das Cruzes (2005); e Cajamar
(2012).
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1.9 Distribuição das atividades econômicas na RMSP
Historicamente, a produção na RMSP se concentra fortemente na capital, seguida por municípios
que têm uma indústria forte e dinâmica, mas que vêm perdendo participação para os serviços. O
PIB da RMSP foi de R$ 1,06 trilhão em 2015, sendo que a capital contribuiu com 61,5% deste
valor (R$ 650,5 bilhões). Em seguida, aparecem Osasco (6,2% - 65,9 bilhões) Guarulhos (4,9% R$ 52,2 bilhões) e Barueri (4,5% - R$ 47,8 bilhões).

NORTE: Caieiras; Cajamar; Mairiporã
OESTE: Barueri; Santana de Parnaíba
SUDOESTE: Embu das Artes; Itapecerica da Serra
São Paulo

Fonte: Anuário Mineral Estadual 2015 – São Paulo (DNPM/MME). Elaboração: Emplasa.

Gráfico 14: Produção beneficiada de água mineral – produtos engarrafados (milhões de
litros) – 2010-2014
Milhões

A mineração tem, portanto, grande importância como fornecedora de insumos para a construção
civil, a indústria de transformação e a agroindústria, assim como supridora de insumos
energéticos. É também um atividade econômica geradora de empregos, rendas, tributos e
compensações financeiras. Visando evitar conflitos com outras formas de uso e ocupação do solo
e garantir o respeito ao meio ambiente, a mineração deve ser devidamente incluída no
planejamento local e regional, já que é marcada pela rigidez locacional e a singularidade de cada
depósito mineral.
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Em 2015, a participação dos municípios no valor adicionado bruto – valor do PIB subtraídos os
impostos sobre produtos – total e por setores de atividade (Gráfico 15) mostrou que a indústria, o
comércio e os serviços estão concentrados, principalmente, no Município de São Paulo, e em
Osasco, Guarulhos, Barueri, São Bernardo do Campo, Santo André, Mogi das Cruzes, Diadema,
Mauá e São Caetano do Sul. Já a agropecuária encontra-se, majoritariamente, distribuída entre
os municípios da Sub-região Leste, com destaque para Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Suzano.
A Tabela 5 mostra a criação de empregos no período 2006-2016 e a participação de cada subregião. Os dados referem-se ao município do vínculo empregatício e não ao domicílio do
empregado. Há grande concentração de criação de vagas na capital em quase todos os setores,
exceto na indústria e na agropecuária, que apresentaram retração no período. Observa-se ainda
a concentração de empregos na Sub-região Oeste, principalmente em Barueri; na Leste, com
destaque para Guarulhos e Mogi das Cruzes; e na Sudeste, na região do ABC.
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Fonte: Anuário Mineral Estadual 2015 – São Paulo (DNPM/MME). Elaboração: Emplasa.

Gráfico 15: Participação dos municípios no Valor Adicionado Total e por setores de
atividade – 2015

Figura 2: Densidade Total de Empregos – 2014

Fonte: IBGE. Elaboração: Emplasa.
Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

Tabela 5: Variação do Emprego Formal – 2006-2016
Subregião

Total

%

Agricultura
%
e Pecuária¹

Indústria %

Construção %

Comércio² %

Leste

127.921

8,8

-365

33,9

-7.712

5,5

507

0,4

46.986

13,3 88.516

7,8

Norte

13.729

0,9

10

-0,9

3.678

-2,6

1.172

1,0

9.827

2,8

-0,1

Oeste

132.927

9,1

-259

24,1

-959

0,7

8.096

7,2

38.792

11,0 87.260

7,7

Sudeste

87.716

6,0

-21

2,0

-38.683

27,7 15.272

13,5 34.434

9,8

76.717

6,8

Sudoeste

50.497

3,5

541

-50,3 2.093

-1,5

4,6

5,8

22.191

2,0

São Paulo 1.047.250 71,7 -957

88,9

-98.126

70,2 82.496

73,2 202.589

57,4 861.248

RMSP

100

-139.709

100

100

100

1.460.040 100

-1.076

5.233
112.776

20.447
353.075

Serviços

-958

%

75,9

1.134.974 100

¹ Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura
² Comércio Atacadista e Varejista e Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

A Figura 2 representa a situação da densidade do emprego total, ou seja, empregos em relação à
área de ponderação, de acordo com dados da RAIS para 2014, referentes aos vínculos
empregatícios em 31/dez. Verifica-se novamente a grande concentração de empregos no
chamado centro expandido do município de São Paulo e no eixo Sul, até o distrito de Santo
Amaro. Também há concentração na Região Sudeste, nos municípios do ABC, nos eixos das
rodovias Dutra, em Guarulhos, Castelo Branco, especialmente em Osasco, em Barueri e Raposo
Tavares, além da Régis Bittencourt, na Sub-região Sudoeste.

A concentração das atividades industriais (Figura 3) permanece fortemente associada aos
padrões históricos da RMSP, no eixo das vias marginais Tietê e Pinheiros, no eixo Sul, em
direção a Santo Amaro, no vetor Sudeste do município, adentrando para o ABC, nos eixos das
rodovias Dutra, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt.
Nos Serviços Intensivos em Conhecimento (SICs) (Figura 4), a maior parte dos empregos está
concentrada no município de São Paulo, com alguma presença nos eixos industriais mais fortes:
a Leste, em Guarulhos, a Sudeste, no ABC, e a Oeste, em Osasco e em Barueri, reforçando a
complementaridade dessas atividades com a indústria. A forte concentração dos SICs em São
Paulo revela sua importância estratégica no cenário da economia nacional, mas também as
grandes disparidades internas na RMSP, com reflexos na distribuição da renda entre os
municípios e nos vetores de localização dos extratos populacionais de rendas média e alta.

Figura 3: Densidade total de empregos na Indústria de Transformação – 2014

A disparidade de desenvolvimento entre os municípios da RMSP também está amplamente ligada
à formação de mão de obra. Da mesma forma que as oportunidades de emprego, a oferta de
educação superior e técnica está concentrada em poucos municípios. Em 2015, São Paulo
representava 71% do total de matrículas em educação profissional técnica da região, enquanto as
Sub-regiões Norte e Sudoeste respondiam por apenas 1,7% e 1,5%, respectivamente, desse total
(Tabela 6). A reduzida oferta de ensino técnico público também agrava a situação. Em 2015, as
matrículas na rede pública correspondiam a 38% do total da educação técnica, sendo que a
capital respondia por 60,8% deste número.
Tabela 6: Matrículas em educação profissional técnica – 2015
Matrículas
Sub-região Rede
Rede
Pública Privada
Leste
5.851
11.446
Norte
2.627
1.117
Oeste
14.395 5.616
Sudeste
9.597
11.758
Sudoeste 1.262
2.100
São Paulo 52.363 108.430
RMSP
86.095 140.467

Total
17.297
3.744
20.011
21.355
3.362
160.793
226.562

Participação
na RMSP
7,6%
1,7%
8,8%
9,4%
1,5%
71,0%

Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação, 2016.
Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

Figura 4: Densidade total de empregos nos Serviços Intensivos em Conhecimento – 2014

Quanto às matrículas da Educação Superior (Tabela 7), novamente, São Paulo representava o
maior percentual (72,6% em 2016). Neste caso, a Sub-região Leste apresentava a menor
participação no total, com somente 0,2% do número de matrículas na RMSP, seguida pela Subregião Sudoeste, com 1,5%. A participação da rede pública foi de apenas 10,7% no total de
matrículas, sendo que a Capital e a Sub-região Sudeste juntas respondiam por 87% das
matrículas.
Tabela 7: Matrículas da educação superior – 2016
Número de Matrículas da Educação Superior
Subregião
Leste
Norte
Oeste
Sudeste
Sudoeste
São Paulo
RMSP

Pública

Privada
Total

Federal Estadual Municipal Total

Privada Total

0
3.760
1.648
14.370
0
5.110
24.888

2.249
75.891
50.317
93.624
15.128
678.463
915.672

0
3.171
4.921
4.386
697
60.512
73.687

0
0
0
10.925
0
111
11.036

0
6.931
6.569
29.681
697
65.733
109.611

2.249
75.891
50.317
93.624
15.128
678.463
915.672

2.249
82.822
56.886
123.305
15.825
744.196
1.025.283

Participação
total da RMSP

no

0,2%
8,1%
5,5%
12,0%
1,5%
72,6%

Fonte: Censo da Educação Superior (2016), MEC/Inep/Deed.

Fonte: RAIS, MTE. Elaboração: Emplasa.

Conforme os dados apresentados, verifica-se que é indispensável o incentivo à descentralização
das atividades econômicas na RMSP, visando a ampliação das oportunidades de emprego de
forma mais homogênea entre as sub-regiões. Para tanto, o estímulo a atividades como o turismo,

a economia solidária e a economia criativa, aparece como alternativa para a geração de renda,
com o objetivo principal de reduzir as desigualdades socioespaciais na metrópole.

Gráfico 17: Distribuição das Ocupações por ACT – dezembro/2016
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1.8.1 Turismo
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O turismo é apontado como uma alternativa importante em termos de criação de oportunidades
de emprego. Para dimensionar a ocupação do turismo, utilizam-se os dados sobre as chamadas
Atividades Características do Turismo (ACTs), um conjunto de atividades em que se concentra a
maior parte dos gastos dos turistas. São elas: alojamento, alimentação, transporte aéreo,
transporte terrestre, transporte aquaviário, agências de viagem, aluguel de transporte, e cultura e
lazer12.

66,7%

Em dezembro de 2016, as ACTs foram responsáveis por 339,5 mil ocupações na RMSP, o que
representava 5,6% do total de empregos formais na região. Importante ressaltar que, entre 2012 e
2016, o número de ocupações na economia teve redução de 5,6%, mas, nas ACTs, a ocupação
cresceu 3,8%.

Alojamento

Alimentação

Transporte Terrestre

Transporte Aquaviário

Transporte Aéreo

Aluguel de Transportes

Agência de Viagem

Cultura e Lazer

Fonte: SIMT/IPEA. Elaboração: Emplasa.

Analisando a distribuição das ocupações por sub-região nas ACTs, verifica-se que ela não difere
significativamente da distribuição na economia, já que, normalmente, é o desenvolvimento que
induz o turismo. Assim, a capital São Paulo respondia por 73,1% do total de ocupados das ACTs,
principalmente devido ao peso do setor de alimentação. O Gráfico 16 traz a distribuição por subregião.

Sudoeste
São Paulo

ABCTUR

9,7%
1,0%

8,3%

Leste
Norte
Oeste

2,1%

73,1%

Quadro 1: Regiões Turísticas e Municípios constituintes
Mananciais, Aventura e
Arte
Cotia
Embu das Artes
Embu-Guaçu
Itapecerica da Serra
Juquitiba
São Lourenço da Serra
Taboao da Serra
Vargem Grande Paulista

Gráfico 16: Distribuição das Ocupações por Sub-região – dezembro/2016

5,8%

De acordo com o Mapa do Turismo Brasileiro 2017, elaborado pelo Ministério do Turismo, 35
municípios da RMSP fazem parte de seis regiões turísticas, além da própria Capital, que é um
destino turístico por si só (Quadro 1).

Sudeste

Fonte: SIMT/IPEA. Elaboração: Emplasa.

O setor de alimentação foi o que mais contribuiu com ocupações na RMSP, oferecendo 226 mil
empregos (66,7%) (Gráfico 17). Em seguida, aparecem transporte aéreo (28 mil – 8,2%) e
alojamento (25,2 mil – 7,4%).

Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santo André
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul

Nascentes do Tietê

Negócios e Cultura

Arujá
Biritiba-Mirim
Guararema
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mogi das Cruzes
Poá
Salesópolis

Barueri
Caieiras
Cajamar
Carapicuíba
Francisco Morato
Itapevi
Jandira
Osasco
Roteiro
dos
Bandeirantes
Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba

Santa Isabel
Suzano
Entre Serras e Águas
Mairiporã
Capital
São Paulo

Fonte: Mapa do Turismo Brasileiro 2017/Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo elaborou ainda, para os municípios que constituem as Regiões Turísticas
apontadas no Mapa do Turismo Brasileiro, um instrumento com o objetivo de medir o
desempenho da economia do turismo nestas cidades13. A metodologia utiliza quatro variáveis que
12

Como nem toda a produção gerada nas ACTs está associada ao turismo, mas há ausência de informações relativas ao
consumo turístico, incorpora-se a totalidade dos ocupados nestas atividades como prestadores de serviços do turismo. Desta
forma, incorre-se em superestimação da ocupação no setor turístico.

13

Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro – Perguntas e Respostas. Secretaria
Nacional de Estruturação do Turismo, Ministério do Turismo.

foram cruzadas em uma análise de cluster. São elas: Quantidade de Estabelecimentos de
Hospedagem (Pesquisa de Serviço de Hospedagem/IBGE); Quantidade de Empregos em
Estabelecimentos de Hospedagem (RAIS/MTE); Quantidade estimada de Visitantes Domésticos
(Estudo de Demanda Doméstica-FIPE/MTur); e Quantidade estimada de Visitantes Internacionais
(Estudo de Demanda Internacional-Fipe/MTur). Assim, essa categorização é um recurso
matemático e não avalia o potencial turístico, a atratividade ou a qualidade de cada local. Essa
metodologia deu origem a cinco categorias de municípios (A, B, C, D e E), sendo que a categoria
A representa os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e
estabelecimentos no setor de hospedagem, enquanto a categoria E representa os municípios que
não possuem fluxo turístico expressivo e nem empregos e estabelecimentos formais no setor de
hospedagem.
De acordo com a Categorização dos Municípios 2017, 30 municípios da RSMP estão nas
categorias C e D e apenas um está na categoria A, São Paulo. Segundo os dados utilizados, a
capital é responsável por 92,9% da demanda doméstica e 94,6% da demanda internacional. Nos
35 municípios, são 973 estabelecimentos de hospedagem, que representam 18.200 empregos,
sendo 75,4% deles na capital (Gráficos 18 e 19).
Gráfico 18: Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de Hospedagem, segundo
categorias de municípios
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Fonte: Categorização dos Municípios 2017/Ministério do Turismo.

Gráfico 19: Quantidade de Estabelecimentos de Hospedagem, segundo categorias de
municípios
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Fonte: Categorização dos Municípios 2017/Ministério do Turismo.

A partir destes dados, pode-se concluir que a potencialidade do turismo na RMSP é grande, mas
a atividade ainda é muito concentrada na capital. O principal requisito para o aumento da oferta
turística é a qualidade dos serviços prestados aos turistas. Desta forma, é necessário formular
políticas, estratégias e ações voltadas para o turismo que visem enfrentar obstáculos como a
baixa qualificação da mão de obra e a alta rotatividade no setor.

2. Dinâmica territorial
O Estado de São Paulo apresenta o sistema urbano mais articulado e integrado da rede urbana
do país, com diferenciações internas e forte concentração no raio aproximado de 150 a 200
quilômetros a partir da Capital, que abrange o território da MMP. Apesar da forte polarização do
Município de São Paulo, a RMSP conta com outros polos com dinamismo econômico e social.
A RMSP é o core do desenvolvimento da Macrometrópole Paulista (MMP), integrando em sua
dinâmica econômica e populacional extenso território, articulado a partir de eixos territoriais de
ligação com as demais regiões metropolitanas do Estado, conﬁguração única no Brasil e que só
se assemelha a algumas poucas grandes regiões existentes no mundo. Possui 21 milhões de
habitantes (2014), distribuídos em 39 municípios, sendo que mais de 10 milhões estão
concentrados na cidade de São Paulo.
Na RMSP, a conurbação entre municípios só não se completou pela presença de áreas
protegidas e pela existência de barreiras físicas. O patrimônio natural protegido do Estado
abrange, aproximadamente, 18% do território. Cerca de 21% desse total encontra-se nos
domínios da MMP, onde se localizam as unidades de conservação das Serras do Mar e da
Cantareira, formando uma ampla área verde que envolve a RMSP. Aí também são encontrados
os mais importantes remanescentes estaduais de Mata Atlântica e muitas unidades de
conservação. São unidades de proteção integral (parques, estações ecológicas e reservas
biológicas) e unidades de uso sustentável (áreas de proteção ambiental, federais e estaduais,
áreas de relevante interesse ecológico, federais e estaduais e floresta nacional), além de áreas
naturais tombadas, reservas estaduais, áreas sob proteção especial, parques ecológicos
estaduais e terras indígenas.
Essas unidades de conservação são fundamentais para manter a sustentabilidade ambiental do
território da RMSP e formam um conjunto de ativos ambientais que devem ser adequadamente
explorados. Pela importância regional, além dos parques estaduais das Serras do Mar destacamse a Cantareira e a Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê. No que se refere à sua
importância, e a despeito do rigor das leis de proteção vigentes, a ocupação irregular dessas
áreas tem impacto na RMSP, gerando sérios problemas urbanísticos e ambientais.
Nas últimas décadas, a RMSP apresentou taxas muito elevadas de urbanização, quase sempre
superiores a 90%, com grande contingente de população urbana. No mesmo período, houve
significativa mudança na dinâmica demográfica com a redução das taxas de crescimento
populacional no Estado, na MMP e na RMSP, devido à diminuição dos índices de fecundidade e
de mortalidade. Também caíram as taxas de migração. Entre 2000 e 2010, cerca de 30 mil
pessoas por ano deixaram a RMSP. Com isso, o crescimento populacional da área foi o menor já
registrado em 70 anos. Essas alterações tiveram reflexos importantes sobre a estrutura etária da
população: houve redução da base da pirâmide, com o consequente aumento da População em
Idade Ativa (PIA), e do número de pessoas idosas, configurando um padrão demográfico que
coloca novos desafios para as políticas públicas. Além dos cuidados com educação, cultura e
acesso às novas tecnologias, para os jovens e para a população em idade ativa (PIA), devem ser
implementadas ações integradas para tornar mais adequado o atendimento à população idosa.

A desigualdade social na RMSP está associada, em certa medida, às escalas ou níveis de
urbanização. A vulnerabilidade social urbana está presente nos grandes centros urbanos da
Região. Trata-se de um fenômeno que tem peso importante em municípios de grande e médio
portes. Pelos dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (FSeade, 2013), quase 4
milhões de pessoas residem em setores urbanos de alta e muito alta vulnerabilidade na RMSP.
A análise da estrutura urbana da Região revela tendências que devem ser avaliadas na
elaboração das propostas do PDUI-RMSP, considerando que ainda permanecem alguns padrões
históricos de estruturação, embora também se veriﬁque novo direcionamento de processos
relacionados à “nova economia urbana”, e que estão circunscritas a territórios especíﬁcos da
metrópole.
2.1 Demografia
Com mais de 21 milhões de habitantes, 8.047 quilômetros quadrados (km²) de extensão territorial
e 39 municípios, a Região Metropolitana de São Paulo é a mais complexa e diversificada da
Macrometrópole Paulista (MMP), do Estado de São Paulo e do País. Essa Essa característica
também se revela em termos demográficos14, exercendo forte centralidade sobre um vasto
território. Mesmo com a redução das taxas de crescimento populacional entre 2000 e 2010, o
incremento demográﬁco foi de 1,8 milhão de pessoas ─ contra 2,4 milhões entre 1991 e 2000.
Isso signiﬁca aumento de 10,3%.
Em relação às demais RMs paulistas, a RMSP possui situação demográfica distinta: a taxa de
crescimento é a mais baixa, refletindo em grande medida, o comportamento do município de São
Paulo, com 11 milhões de habitantes. A RMSP apresentou redução da taxa de crescimento
populacional no período 2000/2010 em relação ao período anterior, com crescimento de 0,97%
ao ano. Apesar disso, o incremento demográfico apresentou volume relevante − 1,8 milhão de
pessoas (2000/2010) contra 2,4 milhões de pessoas (1991/2000), aumentando a população total
em 10,3% no período. Essa redução está associada à diminuição dos processos migratórios, que
representaram apenas 9,7% do incremento demográfico, entre 1991 e 2000, e foram negativos
entre 2000 e 2010. A redução da migração não significa perda de importância da RMSP nos
cenários migratório e demográfico paulista e nacional, somente que esse componente já não atua
tão decisivamente no crescimento regional e de seus municípios como no passado (Figura 5).
Ressalta-se que os processos de desconcentração e desmetropolização estão longe de se
concretizar no Estado de São Paulo. As projeções demográficas informam que esses fenômenos
ocorrem em pequena escala, uma vez que o peso relativo da população na RMSP decrescerá
apenas 3,5 pontos percentuais até 2030. Atualmente, o grau de urbanização atingido pela RMSP
é de 98%.
As projeções demográﬁcas disponíveis15 mostram que em 2030 a população deverá chegar a 22
milhões, dados que revelam acentuada desaceleração do crescimento. Enquanto no período
2000-2010 a taxa de crescimento anual foi de 0,97%, a expectativa é que recue para 0,72% a.a.,
no período 2010-2020, e para 0,47% a.a. entre 2020-2030.
14
15

Nepo/Unicamp. Subsídios ao Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional. Emplasa, 2014.
Fundação Seade. A agenda demográﬁca e de políticas públicas do Estado de São Paulo, 2013.

Nas últimas décadas, as maiores taxas de crescimento relativo foram registradas fora do
Município de São Paulo, especialmente nos eixos Oeste, Sudoeste e Norte, destacando-se
Mairiporã, Santana de Parnaíba e Cotia, que apresentam índices de crescimento populacional
acima de 3%, embora deva-se salientar que os maiores acréscimos absolutos ocorreram nos
municípios de maior porte demográﬁco: São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

Figura 5: Principais fluxos migratórios intrametropolitanos – RMSP – 1995-2000 e 20052010

Prevê-se que até 2030 as menores taxas de crescimento se darão nos municípios de São Paulo e
Osasco e na maior parte da Sub-região Sudeste. Inversamente, os municípios de Itapevi, Arujá,
Mairiporã, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Vargem Grande Paulista, Cotia e Santana de
Parnaíba devem apresentar, no período, um ritmo superior a 1,5% a.a. e, no caso de Santana de
Parnaíba, acima de 2% a.a.
Os dados disponíveis sobre os padrões de urbanização e de dispersão da população no território
revelam que as maiores densidades estão na porção central de São Paulo e nas franjas
periféricas do próprio município, inclusive em áreas de proteção aos mananciais. No eixo Oeste
da metrópole, especialmente nos municípios de Carapicuíba, Jandira e Itapevi, observam-se altas
densidades de ocupação.
A ocorrência de grandes concentrações populacionais, simultaneamente, em regiões centrais e
periféricas pode estar ligada a diferentes padrões de urbanização: muito mais verticalizado no
centro, enquanto na periferia há presença de grandes conjuntos habitacionais e ocupação
horizontal em loteamentos com terrenos de pequenas dimensões, passeio estreito e viário
subdimensionado, gerando áreas mais compactas e altas densidades demográﬁcas.
O tamanho da população da RMSP e sua extensão territorial representam importantes fatores
para a existência de grande mobilidade de sua população. De fato, mesmo com as mudanças no
crescimento e na redistribuição da população entre os municípios da região, os movimentos
pendulares são muito intensos e mostram-se relevantes. Seu volume cresceu 75% entre 2000 e
2010, passando de 1,1 milhão para 1,9 milhão de pessoas. Em relação à PIA, no ano de 2010,
cresceu 12,6% se comparado a 2000, que era de 8,4%, o que representou um aumento de
importância e intensidade nesse tipo de mobilidade para a população residente na RMSP.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000 e 2010. Tabulações especiais Nepo-Unicamp.

O volume desses movimentos cresceu para todos os municípios, com destaque para São Paulo,
com aumento de aproximadamente 210 mil pessoas, Guarulhos, Santo André e São Bernardo do
Campo, com incremento de aproximadamente 50 mil pessoas. Em termos relativos, destacam-se
Jandira e Rio Grande da Serra, onde o movimento representou em 2010, respectivamente, 41% e
40% da PIA residente. O município com menor proporção da PIA realizando movimento pendular
em 2010 foi São Paulo, 3,5%. Ainda que essa proporção represente um volume expressivo de
mais de 313 mil pessoas, São Paulo, com toda sua diversificação econômica, enorme mercado
de trabalho e ofertas de serviços, mobiliza pequena parcela de sua população.
Os movimentos pendulares na RMSP, mais intensos nos municípios periféricos, apresentam
importante relação com o processo de redistribuição espacial da população, dado, principalmente,
pelo crescimento vegetativo e não apenas pela migração. A grande defasagem existente na
região entre os locais onde são oferecidas oportunidades produtivas e serviços e aqueles onde
vivem as pessoas – em especial as de baixa renda – fazem da área um ambiente especialmente
propício para a intensa mobilidade da população. Assim, mais de 85% dos pendulares da RMSP
apresentam como destino municípios da própria Região. Destes, a maior parte se dirige para a
sede, São Paulo, e para os municípios com maior população. Os municípios médios destacam-se
com relação à mobilidade intra-regional. (Figura 6)

Figura 6: Fluxos pendulares intrametropolitanos − Municípios da Região Metropolitana de
São Paulo – 2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2010. Elaboração Nepo-Unicamp, 2013.

2.2 Urbanização e sistemas de infraestrutura
2.2.1 Análise da urbanização recente
Como observado no capítulo da dinâmica econômica, o processo de urbanização da RMSP
revela-se de forma diferenciada de outras RMs brasileiras pela riqueza e diversidade de seus
ativos de valor econômico, inclusive aqueles necessários à expansão da manufatura de maior
intensidade tecnológica. Entre eles, podem ser identificados: fatores locacionais, usualmente
denominados ativos intangíveis; presença de instituições de pesquisa e universidades; oferta de
serviços tecnológicos; disponibilidade de mão de obra qualificada e a alta densidade de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) presentes no setor privado. A convergência do elevado dinamismo
econômico com a existência de políticas de Ciência, Tecnologia e Informação (CT&I) culminou no
estabelecimento de um tecido institucional que ditou a liderança de São Paulo nessa área em
relação ao País.
A RMSP conta com uma rede de excelência de universidades públicas e privadas, localizadas
nos principais centros urbanos da região − USP, Unesp, FGV, PUC, entre outras, em São Paulo;
Unifesp que, além de São Paulo, tem campi em Guarulhos, Osasco e ABC, assim como a
UFABC. Verifica-se também a presença de um conjunto expressivo de institutos de pesquisa
científica e tecnológica ligados às universidades e independentes (IPT, IG, CEM/Cebrap, Butantã,
etc.) com suporte de agências de fomento, como a Fapesp, o CNPq, a Finep. Ainda no que se
refere à qualificação da mão de obra, há programas destinados a ampliar a oferta de ensino
técnico e superior por meio das Etecs, Fatecs, Ifets e do Sistema S (Senai e Senac), localizados
em São Paulo e em outros centros regionais.
A RMSP exibe participação expressiva no valor adicionado estadual, concentrando 90% da
indústria editorial, 73% da indústria de confecção de vestuário e 72% da indústria de máquinas e
equipamentos de informática, 38% da produção de bens de capital e consumo durável (BCCD),
14% de bens de consumo não duráveis (BCND) e 46% da produção de bens intermediários (BCI).
Embora conte com estrutura industrial muito diversificada, apenas seis divisões da Indústria de
Transformação são responsáveis por cerca de 70% do Valor da Transformação Industrial (VTI) da
RMSP. A fabricação de produtos farmacêuticos, concentrada na porção leste, e de veículos
automotores, na porção Sudeste, seguem como as principais divisões da estrutura industrial da
RMSP (Fseade, 2012).
Como detalhado no capítulo de demografia, o deslocamento de pessoas internamente à RMSP
assumiu grandes proporções entre 2000 e 2010. E, embora o município de São Paulo continue
como destino principal, novos polos de emprego se desenvolveram, atraindo trabalhadores de
vários municípios. A mobilidade se impôs como prioridade tanto para as pessoas, como para a
circulação de mercadorias que são produzidas e/ou consumidas na RMSP e distribuídas para
dentro e fora do País. Essa tendência deve ter continuidade, visto que existem previsões de
investimentos industriais com ampliação de estruturas físicas, aquisição de equipamentos,
modernização de plantas, ampliação da capacidade produtiva e também em sistema de
informação e pesquisa. Essas intenções sinalizam desdobramentos futuros positivos e confirmam
a importância desse parque industrial.

A RMSP concentra 62% do valor dos investimentos anunciados no Estado em 2014 (Piesp,
FSeade), sendo seguida pelo conjunto de investimentos inter-regionais (15%) e na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (7,4%), principalmente nos setores de
infraestrutura (71% na RMSP) e comércio (79% na RMSP). A soma dos recursos para a RMSP
totalizou U$ 22,5 bilhões, sendo que o segmento de transporte terrestre concentrou mais da
metade dos valores anunciados, especialmente metrô e trens metropolitanos (beneficiando,
principalmente, São Paulo e, em menor grau, as porções Leste e Oeste da RM).
Os principais investimentos anunciados em saneamento somam U$ 1,8 bilhão, distribuídos em
expressivos aportes em reservação, bombeamento de água e modernização de estações de
tratamento de esgoto pela Sabesp nos sistemas São Lourenço e Cotia (porção Sudoeste da RM),
Cantareira (Norte e Leste), e Guarapiranga (Sudeste), além da ampliação da rede de água e
esgotos em Guarulhos e de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE em Mauá. Vale observar
anúncios de investimentos em geração de energia pelo aproveitamento de resíduos em Barueri
(Oeste) e Caieiras (Norte) e a construção de condomínio logístico em Carapicuíba, próximo do
Rodoanel, Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt.
A implantação do Rodoanel, bem como a complementação da capacidade dos grandes sistemas
de circulação rodoviária no entorno da metrópole, tem contribuído para a formação de novos
distritos de negócios junto aos eixos rodoviários e seus principais entroncamentos, notadamente
relacionados ao setor logístico. Este setor representa uma oportunidade para nova localização de
atividades e de conformação de novos polos de negócios, relacionado ao desenvolvimento da
logística na RMSP. A operação dos trechos Oeste e Sul do Rodoanel está associada à ocupação
de glebas situadas junto às rodovias troncais, localizadas nas proximidades dos trevos de
interligação ao Rodoanel, próximas aos principais eixos de movimentação de cargas, no corredor
de
transporte
formado
pelos
sistemas
Anhanguera/Bandeirantes,
Rodoanel
e
Anchieta/Imigrantes.
Os eixos rodoferroviários são elementos que condicionaram a expansão da mancha urbana da
RMSP a partir de seu núcleo principal – a cidade de São Paulo – e posterior espraiamento, pelos
eixos de maior acessibilidade regional, incorporando os territórios vizinhos. Essa dinâmica de
crescimento provocou a incorporação sucessiva de novas áreas ao tecido urbano, propiciando o
surgimento de uma faixa continuamente urbanizada envolvendo parcelas de São Paulo, Osasco,
São Caetano do Sul e Santo André. O primeiro setor significativo de expansão da mancha urbana
ocorreu no sentido Leste-Oeste. A indução foi promovida pelos melhoramentos das rodovias
existentes e pela construção de outras, mais modernas. Em função disso, a mancha prosseguiu
seus deslocamentos – para Leste, seguindo as direções da Rodovia Presidente Dutra e da
Estrada de Ferro Central do Brasil; para Sudeste, acompanhando a Estrada de Ferro SantosJundiaí e para o Sul, ao longo da Rodovia Anchieta. As rodovias Dutra e Anchieta facilitaram a
ligação a São Bernardo do Campo e Guarulhos, incluídos no processo de expansão industrial.
Nas direções Oeste e Sudoeste, a ocupação inicial ocorreu de forma dispersa e desordenada,
tendo como seus principais vetores, respectivamente, a Estrada de Ferro Sorocabana e a
Rodovia Régis Bittencourt.

Essas estruturas viárias permitiram a intensificação da mobilidade da população por meio do
transporte público e individual motorizados. Novas avenidas e estradas foram sendo construídas
e novos espaços são ocupados para fins urbanos. A expansão foi se consolidando e se
espalhando sem planejamento adequado. O processo de desenvolvimento metropolitano
intensificou-se na direção Oeste, devido à oferta de terras para o assentamento residencial das
classes média-alta e alta, com a implantação de loteamentos que se situaram inicialmente nos
eixos das rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt e depois da rodovia Castelo Branco. Na
porção Norte a mesma situação ocorreu na Serra da Cantareira.
A urbanização encontrou barreiras físicas para o processo formal de expansão – ao Norte, a
Serra da Cantareira; ao Sul, as represas Billings e Guarapiranga e a Sudeste o relevo de Mares
de Morros do rebordo da Serra do Mar. A Serra da Cantareira e o entorno das represas foram
objeto de intenso processo de ocupação irregular, a despeito de serem áreas protegidas por
legislação ambiental. Essa situação ocorreu, especialmente, pela falta de alternativas
habitacionais para a população de menor renda, associada às oportunidades de emprego,
primeiro na porção Sul e depois no eixo Leste-Oeste, que se organizou como vetor de expansão
preferencial.
Parte expressiva dos loteamentos clandestinos está em Áreas de Proteção de Mananciais (APM).
A necessidade de preservação de mananciais de água e outros recursos naturais em áreas
densamente urbanizadas levou à delimitação de enormes áreas onde a ocupação e o uso do solo
sofrem grandes restrições. Essa situação ocorreu devido, entre outros fatores, ao fato de que,
para o uso residencial, essas restrições de ocupação atingem, principalmente, os assentamentos
populares, pelas suas características de densidade. Em alguns casos, a impossibilidade de
aproveitamento das áreas protegidas estimula a ocupação pela população mais pobre.
A dinâmica da expansão urbana na RMSP foi impulsionada por um padrão que apresenta uma
área central e um centro expandido adensado no Município de São Paulo, com infraestrutura
urbana adequada, onde se concentra a maior parte das ofertas de trabalho, o comércio e os
serviços especializados. Além de São Paulo, a região conta com outros centros importantes, entre
eles, no ABC, São Bernardo do Campo na porção Sudeste; Guarulhos e Mogi das Cruzes na
porção Leste; Osasco e Barueri na porção Oeste; com infraestrutura e equipamentos urbanos de
importância regional.
Quanto ao processo mais recente de expansão urbana e com base em análise espacial
(2002/2010), foram identificados os usos predominantes dessa progressão e as transformações
veriﬁcadas no uso do solo no tecido urbano já consolidado. No período, a evolução da mancha
urbana seguiu dinâmicas semelhantes aos períodos anteriores. Essa expansão se deu,
principalmente, ao longo de eixos rodoviários, junto à área de urbanização já consolidada,
inclusive ocupando espaços vazios em seu interior; e na forma de ocupações dispersas em áreas
de proteção ambiental.

Tabela 8: Crescimento das áreas urbanizadas por Sub-região em 2010 (em ha)

Os dados da Tabela 8 indicam que as maiores taxas de expansão ocorreram nas Sub-regiões
Sudoeste, Leste e Oeste. O Município de São Paulo apresenta a maior área urbanizada da RMSP
(69.552 ha) em 2010. A expansão de 2002 para 2010 foi de 2.269 ha e ocorreu, principalmente,
nas áreas periféricas, com destaque para as porções Leste, Sul e Noroeste do município, em
continuidade à mancha já urbanizada.
A Sub-região Leste, com maior malha urbanizada depois de São Paulo, teve 2.840 ha
incorporados a essa área entre 2002 e 2010. Os municípios com maior crescimento no período
foram Guarulhos e Mogi das Cruzes, ambos com aproximadamente 800 ha de acréscimo.
Contribuíram para essa evolução o adensamento do parque industrial, no eixo da Rodovia
Presidente Dutra, e a implantação de loteamentos fechados em Arujá.
Em Mogi das Cruzes, a expansão urbana intensiﬁcou-se ao longo do eixo ferroviário, seguindo a
tendência histórica, e ocorreu próximo à Represa Taiaçupeba. Também é signiﬁcativa para o
abastecimento da RMSP a presença de importante área rural na Sub-região Leste, nos
municípios de Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Guararema, totalizando 45.825
hectares.
A Sub-região Oeste possui extensa mancha urbana conurbada ao Município de São Paulo,
envolvendo Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri e Santana de Parnaíba. Entre 2002 e
2010, o crescimento foi de 1.574 ha. O adensamento da urbanização ocorreu, principalmente, a
partir dos eixos da ferrovia e mais recentemente pela indução decorrente das facilidades geradas
pelo Rodoanel, que atraiu para essa área atividades de logística. A Sub-região tem-se destacado
pela implantação de loteamentos residenciais, muitos deles fechados e voltados às classes de
renda mais altas, especialmente nos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira e
Carapicuíba.
A Sub-região Norte possui a menor área urbanizada, com 13.039,5 ha em 2010. Seu crescimento
de 2002 a 2010 foi de apenas 740 ha, já que existem fatores físicos e legais de restrição ao
desenvolvimento, como a presença da Serra da Cantareira, que é Parque Estadual. A expansão
urbana foi maior em Cajamar, principalmente, no eixo da Rodovia Anhanguera, nos distritos de
Polvilho e Jordanésia. Em Mairiporã, observou-se a implantação de condomínios e de hotéis
próximos à Rodovia Fernão Dias.

•

A Sub-região Sudoeste, com 19.010 ha de área urbanizada em 2010, teve a terceira maior
expansão entre 2002 e 2010, com aumento de 1.699 ha. Destaca-se a expansão urbana em
Cotia e em Vargem Grande Paulista, no eixo da Rodovia Raposo Tavares, e em Embu das Artes
e Itapecerica da Serra, no eixo da Rodovia Régis Bittencourt, além de diversas áreas adjacentes
ao Rodoanel.

•

A Sub-região Sudeste, com a terceira maior área urbanizada, registrou uma expansão de 860 ha
entre 2002 e 2010. O adensamento veriﬁcou-se, principalmente, nas áreas já ocupadas,
conurbadas ao Município de São Paulo. A Sub-região Sudeste tem restrições legais à ocupação,
dadas pela legislação de proteção aos mananciais.

•

A Figura 1, já mostrada em seção anterior, apresentou a mancha urbana e as áreas com
atividade agropecuária em 2010. A Tabela 9 mostra que, em 2010, 34,9% da área total da RMSP
encontram-se em Áreas de Proteção aos Mananciais (APM), chegando a ultrapassar 50% nas
Sub-regiões Sudoeste e Leste.

•

Tabela 9: Áreas urbanizadas e atividades agropecuárias em Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais (APRM) por Sub-região em 2010 (em ha)

Todas as Sub-regiões da RMSP, exceto a Oeste, experimentaram alterações de uso que
resultaram no avanço da mancha urbana, veriﬁcando-se o adensamento da ocupação de
áreas residenciais que em 2002 tinham ocupação incipiente. Com isso, pode-se concluir
que parte da população que cresceu entre 2000-2010 inseriu-se em tecido urbano já
existente17 desde 2002.
Os processos de adensamento se deram, principalmente, nas Sub-regiões Leste (30%),
Sudoeste (24%) e no Município de São Paulo (16%), áreas que registraram maior
crescimento por usos residenciais.
A transformação de usos para ﬁns residenciais ocorreu predominantemente no Município
de São Paulo, que registrou 80% do total das transformações para estes ﬁns em toda a
RMSP. O restante dessas transformações está pulverizado nas Sub-regiões Leste, Oeste,
Sudoeste e Sudeste.
O desenvolvimento das áreas para usos comercial, de serviços e industrial teve destaque
no Município de São Paulo e nas Sub-regiões Leste ─ especialmente em Guarulhos, Mogi
das Cruzes e Itaquaquecetuba ─ e Oeste ─ com destaque para Barueri e Itapevi. O
crescimento dos usos comerciais e de serviços foi generalizado em todas as Sub-regiões
da RMSP, embora com diferentes intensidades e distintos perﬁs.

Gráfico 20: Alterações do uso do solo por Sub-regiões da RMSP – 2002-2010

Nas Áreas de Proteção aos Mananciais há milhares de pessoas em situação de informalidade –
em favelas e loteamentos clandestinos – e sem regularização fundiária. Apenas nos anos 80 e
90, mais de 100.000 lotes foram produzidos16. Observa-se que essa situação agravou-se
fortemente ao longo dos anos tornando-se necessária atuação articulada e focada das
instituições. Assim, é necessário o enfrentamento dessa situação mediante ações conjuntas dos
órgãos ambientais e das demais instituições públicas para viabilizar ações socioambientais, de
urbanização e regularização fundiária. No entanto, os estudos revelam que a ocupação de áreas
protegidas não se restringe a segmentos de baixa renda, havendo também ocupações
signiﬁcativas por estratos de rendas média e alta.
A análise comparativa de 2002-2010 permitiu identiﬁcar áreas de adensamento residencial e
áreas de transformação no uso do solo que ocorreram principalmente em áreas já ocupadas e
com pouca disponibilidade de áreas vazias (Gráfico 20).
Em linhas gerais pode-se aﬁrmar que:
16

Ipea, Infurb, USP: Gestão do Uso do Solo e Disfunções do Crescimento Urbano (2002).

Fonte e elaboração: Emplasa, 2015

2.2.1.1 Mancha Urbana: Evolução e Caracterização
A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) instituída pela Lei Complementar nº 14 de 1973
passa, a partir de 1988, pela exigência de enquadramento ao novo ordenamento jurídico
outorgado pelas Constituições Federal e Estadual. A reorganização da RMSP como unidade
territorial só passa a vigorar em junho de 2011 com a promulgação da Lei Complementar Nº
1.139.
Fundada em 1554, a cidade de São Paulo só passou a se inserir em fluxos comerciais
importantes nacional e internacionalmente nas primeiras décadas do século XIX, mantendo, ainda
17

Este processo é denominado de "adensamento" da mancha urbana.

assim, extensão reduzida e ocupação compacta. Era circundada por duas faixas concêntricas: o
“cinturão das chácaras” e o “cinturão caipira”. O primeiro estava organizado em função de
residências e produção frutícola e se ligava diretamente à cidade. No caso do “cinturão caipira”,
não havia uma ligação direta, caracterizando-se pela produção agrícola extrativa e de
subsistência e pela manufatura artesanal.
O crescimento acelerado da cidade proporcionou também uma série de alterações nas
circunvizinhanças, ocasionadas pela expansão do espaço urbanizado rumo às áreas rurais
contíguas, principalmente na região do “cinturão das chácaras”. A ocupação urbana efetuou-se de
forma difusa, com surgimento de bairros e loteamentos isolados do núcleo urbano, como Vila
Tietê (atual Casa Verde), Vila da Saúde, Lapa e Vila Leopoldina, além das áreas urbanas dos
atuais municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e
Ribeirão Pires. Esse acelerado processo gerou extensos trechos sem ocupação urbana entre a
área mais adensada e loteamentos e núcleos urbanos isolados, servindo como estoque de terras
para valorização.
A vinda da ferrovia, no final do século 19, acelera o crescimento urbano, promovendo a
reorganização espacial, valorizando novas áreas e incentivando o surgimento de povoados junto
às estações de trem associados a uma tendência de polarização industrial.
Com o incremento da industrialização no Brasil, mais especificamente em São Paulo, nas
décadas de 1930-40, foi se concretizando o processo de metropolização por meio da expansão
suburbana, formando-se subúrbios industriais e residenciais. Esse fenômeno começou a tornar-se
mais evidente principalmente com a inexistência de grandes espaços acessíveis para instalação
de indústrias e o alto custo dos terrenos nas áreas de ocupação mais adensada na cidade de São
Paulo, bem como pela dificuldade das classes menos abastadas de se instalarem mais próximas
ao núcleo central. Assim, foram ocupadas as áreas de influência das vias de acesso (estradas de
ferro e de rodagem), sobretudo para leste e oeste, estendendo-se em um raio de 25 e 30km,
abarcando municípios como Santo André, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Santana de Parnaíba,
Cotia e Itapecerica da Serra.
A cidade de São Paulo continuou a crescer rapidamente e a se expandir em direção à área rural,
ampliando a população do município, que já contava com 1.311.133 habitantes em 1940 (IBGE),
passando para 2.156.770 em 1950 (IBGE). Com o incremento populacional, a área da cidade
também se ampliou, englobando os subúrbios mais próximos e promovendo o desenvolvimento
dos mais distantes. A porção urbanizada, contínua, aproximou-se dos limites administrativos
municipais e ultrapassou-os, sobretudo na direção leste-oeste. Além disso, ocorreu acentuada
verticalização na região central e em bairros estruturados como subcentros.
A circulação rodoviária, a partir da década de 1950, passou a ter um papel mais significativo no
desenvolvimento suburbano. Estradas pavimentadas começavam a funcionar como eixos de
escala regional, impulsionando a industrialização em suas bordas, sendo os municípios de
Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra) e São Bernardo do Campo (Via Anchieta) particularmente
beneficiados por essa acessibilidade. Estes municípios, e também Santo André, São Caetano do
Sul e Mogi das Cruzes, passaram por grande crescimento no período, aumentando seu grau de

autossuficiência em relação a São Paulo. É também nessa década, em 1957, que se adotou pela
primeira vez o termo Aglomeração Paulistana à metrópole em formação, a partir da 'Pesquisa da
Estrutura Urbana da Aglomeração Paulista', SAGMACS, Padre Lebret.
A participação relativa da população da atual RMSP no Estado cresceu significativamente entre
as décadas de 1940 e 1960, alcançando nesta a taxa de 37,4% - influenciada, em grande parte,
pelo componente migratório, fator que desde então teve queda em sua importância relativa frente
ao crescimento vegetativo.
Na década de 1970, há novamente o aumento da concentração da população na RMSP,
refletindo no crescimento e adensamento da área urbanizada de São Paulo e municípios vizinhos,
com diferenças para cada sub-região que se mantêm até os dias atuais. Um fator comum de
destaque é a relação do crescimento com a implantação de infraestrutura, principalmente com a
consolidação de indústrias ao longo dos eixos rodoviários, frequentemente ligada ao surgimento
de cidades-dormitório.
De forma resumida, os marcos da base econômica e de suas alterações inerentes aos modelos
agrário, agroexportador, fabril, industrial, e a implantação de infraestruturas ferroviária e rodoviária
são fatores determinantes para que ocorram as condições de transição desses modelos, ou
mesmo de sua convivência, encontrando na expansão urbana metropolitana uma estratégia
essencial para o desenvolvimento econômico industrial. Cabe destacar, entretanto, como
primordial a política habitacional como estruturadora do desenvolvimento econômico e grande
impulsionadora da expansão e crescimento para as periferias da mancha urbana paulistana.
A expansão urbana ao longo da formação da metrópole foi materializada pela proliferação de
lotes em direção a áreas sem urbanização, de padrão rural e de baixo valor. Constata-se que
essa tendência se mantém presente ainda nas últimas décadas, mesmo com a introdução pelo
poder público municipal e estadual de formas de regulação do uso e do parcelamento do solo
urbano. A continuidade da expansão da mancha visando atender demandas em habitação
configura sua forma e sua extensão e acarreta, até os dias atuais, problemas metropolitanos de
ordem urbana, social e ambiental.
O espraiamento da extensão da mancha urbana da RMSP pode ser visualizado no Mapa 1 e se
refere a dados da cartografia da Emplasa do ano de 2002.

Mapa 1: Expansão da Mancha Urbana da RMSP

Para o cálculo da mancha urbana, os dados disponíveis se referem a 2002 e totalizam
240.405,70 hectares. O principal eixo de crescimento da mancha ocorre nas sub-regiões oeste e
sudoeste. Entretanto as sub-regiões Centro, Leste e Sudeste são as maiores em área urbanizada
total, como demonstra a tabela que se segue.

expansão se concentrou no eixo ferroviário que atravessa Francisco Morato, Franco da Rocha e
Caieiras. Mairiporã também tem destaque com o crescimento do distrito de Terra Preta e pontos
dispersos no território. Cajamar apresentou crescimento principalmente no eixo da Rodovia
Anhanguera.

Tabela 10: Áreas Urbanizadas por hectare por Sub-região (em nº absolutos e %) e Taxa de
Crescimento – 1980 a 1992

Sub-região Sudoeste - Apresenta, em 2002, 28.118,5 hectares de área urbanizada. A expansão
entre 1980 e 2002 foi a segunda maior da RMSP, com aumento de 17.903,9 hectares. Apesar do
crescimento ser disperso, destacam-se algumas áreas de urbanização concentrada: no eixo da
Rodovia Raposo Tavares em Cotia e Vargem Grande Paulista; no eixo ferroviário, em EmbuGuaçu e no distrito de Caucaia do Alto em Cotia; no eixo da Rodovia Régis Bittencourt em Embu
das Artes; e em diversas áreas no eixo do Rodoanel.

RMSP - Áreas Urbanizadas por hectare por Sub-região(em nºs absolutos e %)e Taxa de Crescimento - 1980 a 1992
AREA (em Ha)
AREA (em %)
TGCA (em %)
SUB-REGIÃO
ATÉ 1980 1980-1992 1992-2002 ATÉ 1980 1980-1992 1992-2002 ATÉ 1980 1980-1992 1992-2002
LESTE
OESTE
NORTE
SUDOESTE
SUDESTE
CENTRO
Total

23.790,10 30.895,40
12.485,50 17.342,70
6.720,30
8.468,50
10.214,60 13.347,30
21.293,10 24.914,30
78.099,20 86.965,80
152.602,80 181.934,00

51.208,70
21.581,50
14.938,60
28.118,50
29.001,80
95.556,60
240.405,70

15,59
8,18
4,40
6,69
13,95
51,18
100,00

16,98
9,53
4,65
7,34
13,69
47,80
100,00

21,30
8,98
6,21
11,70
12,06
39,75
100,00

-

2,11
2,66
1,87
2,16
1,26
0,86
1,42

5,18
2,21
5,84
7,74
1,53
0,95
2,83

RMSP - Acrescimo de Área Urbanizada por sub-região
SUB-REGIÃO
LESTE
OESTE
NORTE
SUDOESTE
SUDESTE
CENTRO
Total

Área total
até 1980

Área até
1980 em %

23.790,10
12.485,50
6.720,30
10.214,60
21.293,10
78.099,20
152.602,80

100
100
100
100
100
100
100

1980-1992
Total
%
7.105,30
4.857,20
1.748,20
3.132,70
3.621,20
8.866,60
29.331,20

Acréscimo de Área total (em Ha)
1992-2002
1980-2002
Total
%
Total
%

29,87
38,90
26,01
30,67
17,01
11,35
19,22

20.313,30
4.238,80
6.470,10
14.771,20
4.087,50
8.590,80
58.471,70

65,75
24,44
76,40
110,67
16,41
9,88
38,32

27.418,60
9.096,00
8.218,30
17.903,90
7.708,70
17.457,40
87.802,90

115,25
72,85
122,29
175,28
36,20
22,35
57,54

Área total por
Sub-região em
2002 (em Ha)
51.208,70
21.581,50
14.938,60
28.118,50
29.001,80
95.556,60
240.405,70

Sub-região Sudeste - Possui a terceira maior área urbanizada, com 29.001,80 hectares em
2002. A expansão no período analisado, de 1980 a 2002, é de apenas 7.708,7 hectares, devido a
restrições ambientais que impedem o crescimento urbano - ocorre, assim, o adensamento das
áreas já ocupadas na região conurbada ao município de São Paulo.
Centro - Apresenta a maior área urbanizada - 95.556,6 hectares em 2002 do município de São
Paulo. A expansão no período ocorreu principalmente nas áreas periféricas, com destaque a
leste, sul e noroeste do município, em continuidade à mancha já urbanizada.
2.2.1.2 Uso do Solo Urbano

Fonte: Empl a s a , 2015.

Fonte: Emplasa, 2015.

Algumas características das sub-regiões:
Sub-região Leste - Configura-se com maior expansão de área entre 1980 e 2002, com um
aumento de 27.418 hectares. Em 2002, era a segunda maior área urbanizada total, de 51.208,7
hectares. Os municípios com maior expansão no período foram Guarulhos e Mogi das Cruzes,
ambos com quase seis mil hectares de crescimento. Em Guarulhos, essa expansão foi
impulsionada com a inauguração de seu aeroporto em 1985, que trouxe empregos e
desenvolvimento para a região. Destaca-se também a urbanização e vinda de indústrias no eixo
da Rodovia Presidente Dutra. Em Mogi das Cruzes, ocorreu a expansão da mancha urbana já
existente ao longo do eixo ferroviário, e também em pontos dispersos no território do município.
Em Arujá, nota-se a expansão da mancha urbana devido à implantação de loteamentos fechados,
próximos ao eixo da Rodovia Presidente Dutra.
Sub-região Oeste - Apresenta 21.581,5 hectares de área urbanizada em 2002 e possui extensa
mancha urbana conurbada ao município de São Paulo, envolvendo Osasco, Carapicuíba, Jandira,
Itapevi, Barueri e Santana de Parnaíba. O processo de urbanização ocorreu a partir dos eixos da
ferrovia e do Rodoanel, porém também deve ser destacado o surgimento de loteamentos
fechados em Barueri e Santana de Parnaíba.
Sub-região Norte - Possui menor área urbanizada, com 14.938,6 hectares em 2002. Seu
crescimento de 1980 a 2002 foi de 8.218,3 hectares, devendo-se considerar como fatores
limitadores de sua expansão os condicionantes naturais (Serra da Cantareira e APM). A

2.2.1.2.1 Caracterização dos Usos
Com o intuito de melhor compreender as dinâmicas urbanas no território e de fornecer as bases
para uma visão integrada do uso do solo com outras análises que permeiam a estrutura urbana
realizou-se uma leitura das Classes de Uso do Solo, que se distinguem por sub-região da
seguinte forma:
Classe Residencial - Esta classe é predominante com área de 81.049 hectares, o que
corresponde a 35% do total da área ocupada na RMSP, apresentando-se de forma contínua ou
conurbada na mancha formada pela área urbana de São Paulo e municípios vizinhos e de forma
isolada nas sedes dos municípios mais distantes e não conurbados. Nas bordas de todo o
território metropolitano, a classe Residencial apresenta-se de forma descontínua e fragmentada.
A ocorrência dos usos desta classe aparece de forma mais concentrada no município de São
Paulo, que possui 36% de seu território ocupado com essa classe, seguido pela sub-região Leste
com 19% de seu território comprometido com usos residenciais. As sub-regiões Sudoeste (13%),
Sudeste (12%), Oeste (10%) e Norte (9%) apresentam menores valores, na ordem de 10% dos
seus territórios.
A ocupação Horizontal18 prevalece principalmente no município de São Paulo, que apresenta a
maior extensão territorial ocupada por esse uso com 25.659 hectares, equivalendo a 71% do
município e a 26% da RMSP. Destaque também para a sub-região Leste com 11.328 hectares,
18

Uso destinado à moradia unifamiliar ou multifamiliar em residência isolada por recuos laterais, geminada, térrea ou
assobradada.

equivalendo a 59% da sub-região e 11% da RMSP concentrados principalmente nos municípios
limítrofes com São Paulo.
Em relação aos outros usos que compõem a Classe Residencial destaca-se, entre os que
apresentam percentuais mais relevantes, o uso Loteamento de Chácara19 nas sub-regiões Leste,
que ocupa 22% da sua área ocupada num total de 4.148 hectares, significando 4% em relação à
RMSP; Sudoeste, que apresenta uma área de 3.195 hectares correspondendo a 24% da sua área
ocupada e a 3% da RMSP; e Norte, onde a área ocupada é de 2.397 hectares, equivalentes a
27% da sua área e a 2% da RMSP.
O uso Condomínio Fechado Horizontal apresenta seus percentuais mais expressivos nas subregiões Sudoeste com área ocupada de 2.404 hectares, que correspondem a 18% da sub-região
e 2% da RMSP; Oeste com 2.232 hectares e Norte com 1.667 hectares, que equivalem a 22 e
28% da sub-região e 2% cada uma em relação à RMSP.
O uso Assentamento Precário20 ocupa em São Paulo 4.222 hectares, correspondendo a 12% do
município e 4% da RMSP. Nas sub-regiões Leste e Sudeste, ocupa áreas de 1.512 e 1.146
hectares, o que corresponde a 8 e 10% da área ocupada de cada uma e a 2 e 1% da RMSP
respectivamente, dados que revelam a existência de expressiva parcela da população habitando
em condições desfavoráveis.
Com relação ao uso Favela, o município de São Paulo e a sub-região Sudeste concentram as
maiores áreas e os maiores percentuais com 2.125 e 891 hectares perfazendo 6% do município e
7% da sub-região equivalendo a 2 e 1% da região metropolitana.
Classe Mista composta principalmente pelos usos Residencial, Comercial e de Serviços,
representam 91% do total da classe. Encontra-se no município de São Paulo a maior participação
da classe Mista, 18%, seguida pelas sub-regiões Sudeste e Oeste com 7 e 6%, respectivamente.
Classe Comercial e de Serviços apresenta suas maiores participações no município de São
Paulo (8%), e, nas sub-regiões Oeste e Sudeste, 7 e 5%, respectivamente. A implantação do
Rodoanel, com três trechos em operação conectando oito das 10 principais rodovias que partem
da RMSP ou a atravessam, facilitando o acesso ao Porto de Santos, poderá atrair para as
imediações das conexões com as rodovias Anchieta e Imigrantes, investimentos que incrementam o total da área ocupada por Centro de Distribuição e Transportadora, tal como ocorreu na
sub-região Oeste na conexão com a rodovia Castello Branco onde estes tipos superam todos os
outros da classe em análise, com 449 hectares, o que corresponde a 32% da sub-região e a 4%
da RMSP. Destacam-se, na Sudoeste, instalações do uso Centro de Distribuição, que se
localizam nas imediações da conexão do Trecho Sul do Rodoanel com a rodovia Regis
Bittencourt e ao longo de seu eixo.
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Loteamentos que têm como característica de ocupação, lotes com pomar, piscina, quadra(s) de esportes, pequenas lagoas,
hortas, bosques, etc., destinados ao lazer ou moradia.Nesta categoria também foram incluídas as chácaras localizadas ao longo
das estradas vicinais e que formam um conjunto de propriedades, com padrão homogêneo, e mesmas características descritas,
porém sem a configuração de loteamento.
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Loteamentos de baixa renda assim caracterizados pelo tipo de construção predominante (alvenaria precária - autoconstrução),
com presença de infraestrutura básica: arruamento, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e educação.

Classe Industrial: sobressaem as sub-regiões Oeste (16%) e Sudeste (10%), correspondendo à
ocupação dos eixos das Rodovias Castello Branco, Imigrantes e Anchieta. Na sequência observase a sub-região Leste (7%), situada principalmente nos eixos das Rodovias Presidente Dutra e
Ayrton Senna da Silva e as sub-regiões Norte (7%) e Sudoeste (6%) e o município de São Paulo
(4%) .
Das categorias analisadas, Mineração é a mais expressiva em utilização de área, com 6.209
hectares equivalendo a 36% da área ocupada por essa atividade na RMSP. Apresenta-se
distribuída por todo o território metropolitano, com exceção da sub-região Sudeste onde
representa apenas 2% da área ocupada. A segunda categoria é a Química, Farmacêutica,
Veterinária e Perfumaria que consome 2.887 hectares representando 17% da área ocupada na
RMSP. Essa atividade está concentrada na sub-região Sudeste, onde se localiza o complexo
petroquímico de Capuava, na sub-região Leste e no município de São Paulo. A categoria
Metalúrgica, embora esteja presente em todas as sub-regiões, se destaca na Leste e na Sudeste;
representam os maiores parques industriais da RMSP, com 1.613 hectares equivalendo a 9% da
RMSP.
A distribuição das classes de uso na RMSP podem ser visualizadas a seguir, observando a
representação dada pelo Mapa 2.

Mapa 2: Participação das Classes de Uso do Solo por Sub-região – 2010.

2.2.1.2.2 Leitura das Alterações de Usos - 2002/2010
A análise do crescimento e expansão urbana da RMSP, que visa apontar os vetores de
crescimento e suas tendências de ocupação, pode ser realizada por meio da comparação entre
os mapas do uso do solo urbano de 2002 e 2010, utilizando os conceitos 21 de Crescimento,
Adensamento e Transformação. Utilizando a leitura das alterações dos usos, pretende-se
indicar que, quando há ocorrência de adensamento e crescimento do uso Residencial,
possivelmente haverá aumento de população nessas áreas, enquanto o crescimento de áreas
dos usos Comercial, de Serviços e Industrial, poderá indicar possíveis locais de criação de novos
empregos. Quanto às transformações de uso que podem ocorrer, indicam consolidação do
padrão existente ou possíveis mudanças no padrão de ocupação anterior.

adensamento, como indica o Gráfico 21, acompanhado do Mapa que representa as principais
alterações apontadas.
Gráfico 21: Categorias de Alteração do Uso do Solo Urbano por classe e sub-região

De forma sucinta pode-se afirmar que:


Todas as sub-regiões, exceto a Oeste, têm alterações de uso que promoveram o
Adensamento, ou seja, são áreas residenciais mapeadas como em início de ocupação em
2002, que completaram sua ocupação em 2010. Com isso, pode-se concluir que parte da
população que cresceu entre 2000/2010 foi inserida em tecido urbano já existente desde
2002;
 As sub-regiões com maior Adensamento são a Leste (2.328 hectares), Sudoeste (1.900
hectares) e o município de São Paulo (1.273 hectares), correspondendo a 30, 24 e 16% do
total das áreas que sofreram adensamentos da RMSP, respectivamente;
 O maior Crescimento Residencial ocorre nas sub-regiões Leste (1.501 hectares), Sudoeste
(1.072 hectares) e o município de São Paulo (1.020 hectares), correspondendo a 29, 21 e
20% do total do crescimento na RMSP, respectivamente;
 A maior área de Transformação ocorreu para o uso residencial, principalmente no
município de São Paulo (310 hectares), que corresponde a 80% do total das
transformações da RMSP. O restante dessas transformações está pulverizado nas subregiões Leste, Oeste e Sudoeste, com destaque para Sudeste com 44 hectares (11%).
O Crescimento do uso Comercial, de Serviços e Industrial tem as maiores áreas registradas nos
municípios das seguintes sub-regiões: Leste (964 hectares), que corresponde a 35% do total da
RMSP, com destaque nos municípios de Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba; Oeste
(514 hectares), 19% do total da RMSP, onde se destacam os municípios de Barueri e Itapevi;
município de São Paulo (394 hectares), 14% do total da RMSP, com maior área na região
administrativa Leste 2 ; Sudoeste (320 hectares), 12% do total da RMSP; Norte (272 hectares),
10% do total da RMSP, com predominância em Cajamar e Mairiporã; Sudeste (266 hectares),
10% do total da RMSP, principalmente em São Bernardo do Campo.
Em linhas gerais, as maiores alterações verificadas são resultantes das categorias crescimento e
21

Banco de Uso do Solo Urbano - conceitos utilizados:
Crescimento: novas áreas ocupadas, identificadas nas imagens orbitais de 2010, onde não havia ocupação em 2002.
Adensamento: áreas onde ocorreu, em 2010, a intensificação do uso residencial já existente em 2002, por meio de
complementação da ocupação de loteamentos ou verticalização.
Transformação: toda e qualquer mudança de uso ou de classe ocorrida no período de 2002/2010.

Fonte: Emplasa

Do ponto de vista das sub-regiões delineiam-se os seguintes perfis de alteração de uso:
Sub-Região Leste
Crescimento Residencial (29%), com predominância nos seguintes usos:
Loteamento de Chácara (37%), principalmente em Guararema;
Residencial Horizontal (34%) e Condomínio Horizontal (24%), com maior área em Mogi
das Cruzes;
Assentamento Precário (24%), com maior incidência em Guarulhos e Itaquaquecetuba;
Favela (19%), com maior crescimento em Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos.
Adensamento (30%), predominantemente com os usos Residencial Horizontal e
Loteamento de Chácara, principalmente nos municípios de Mogi das Cruzes, Guararema e
Suzano.

Sub-Região Sudoeste
Crescimento Residencial, (23%), onde predominam os seguintes usos:
Assentamento Precário (30%), principalmente em Taboão da Serra e Embu das Artes;
Loteamento de Chácara (29%), com maior área em Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e
São Lourenço da Serra;
Residencial Horizontal (23%) com destaque para Cotia e Itapecerica da Serra;
Condomínio Horizontal (19%), basicamente em Cotia e Vargem Grande Paulista.
Adensamento (23% do total da RMSP), a maioria em Juquitiba e Cotia.
Município de São Paulo
Crescimento Residencial (20%), onde predominam os seguintes usos:
Condomínio Vertical (48%), principalmente nas regiões Oeste, Sul 2 e Leste 1;
Conjunto Habitacional (45%), basicamente na região Leste 2;
Favela (42%), principalmente nas regiões Leste 2 e Norte 1;
Assentamento Precário (32%), principalmente na região Leste 2.
Adensamento (16%), principalmente nas regiões administrativas Leste 2 e Sul 2, com usos
Residencial Horizontal e Assentamento Precário.
Transformação com resultado residencial (80% do total das transformações na RMSP)
Sub-Região Oeste
Crescimento Residencial (16%), com predominância dos usos:
Condomínio Horizontal (33%), com destaque em Santana de Parnaíba;
Residencial Horizontal (10%), com destaque também em Santana de Parnaíba;
Favela (15%), com as maiores áreas em Osasco e Barueri;
Adensamento (10%), com os usos de Condomínio Horizontal e Residencial Horizontal, com
predominância em Itapevi e Santana de Parnaíba.
Sub-Região Norte
Crescimento Residencial (8%), com predominância do uso:
Loteamento de Chácara (19%), principalmente em Francisco Morato e Mairiporã.
Adensamento (10%), com os usos Loteamento de Chácara e Residencial Horizontal, com
destaque para Mairiporã.

Sub-Região Sudeste
Crescimento Residencial (7%), com predominância dos usos:
Favela (13%), em Santo André;
Condomínio Vertical (10%), principalmente em Santo André e São Bernardo do Campo.
Adensamento (9%), predominantemente com uso Residencial Horizontal, em São Bernardo do
Campo e Ribeirão Pires.
Para apreciação das alterações ocorridas na RMSP, verificar as representações apresentadas no
Mapa 3.

Mapa 3: Crescimento e Adensamento do Uso do Solo Urbano 2002/2010

2.2.1.2.3 Ocupação do Solo: principais referências e padrões socioespaciais

Figura 7: Renda Média por Responsável do Domicílio (SM)

A Região Metropolitana de São Paulo possui uma área urbanizada de 240.406 hectares, segundo
dados de 2002. De acordo com o censo demográfico de 2010, a população é de 19,7 milhões de
habitantes, o que significa que aproximadamente um em cada 10 brasileiros mora na metrópole
paulista .
A população da RMSP reside em uma área adensada e estrategicamente localizada, privilegiada
por inúmeros e simultâneos desafios: atração e expulsão populacional; crescimento econômico e
pobreza; vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais. De certo modo, podemos inferir que,
apesar dessa aparência desordenada no processo de crescimento, como já comentado no perfil
histórico, observam-se diversas lógicas que conduziram à estruturação do espaço urbano
marcado por desigualdades e fragilidades sociais.
Características da Ocupação:












Historicamente a ocupação se instalou inicialmente entre os rios: Tietê, Pinheiros e
Tamanduateí. Nesta porção do território, estrutura-se ainda hoje o padrão de ocupação de
maior renda, recorte territorial que vem a se fortalecer pelo viário implantado das marginais.
O recorte do território, entre os rios, concentra as maiores faixas de renda e apresenta
níveis de densidade populacional inferiores ao restante.
Ressalta-se ainda no interior deste recorte, mosaicos de contrastes da renda, indicando a
convivência espacial de extremos de renda.
Posteriormente, instalam-se novos segmentos de população com níveis altos de renda a
oeste, com abertura do viário principal, ainda no município de São Paulo, sobretudo as
avenidas 9 de julho, 23 de maio e do Estado.
Para além do perímetro delimitado pelos rios, encontram-se as maiores densidades de
população e evidencia-se menor concentração da renda com a instalação de segmentos de
baixa renda.
Outros nichos de concentração de alta renda instalam-se fora do município de São Paulo
sobretudo nas sub-regiões Oeste e Sudoeste com a implantação de condomínios de alto
padrão.
É visivelmente distinta a ocorrência das rendas entre os lados Leste e Oeste da RMSP e
suas sub-regiões exprimindo claramente contrastes sociais de renda e padrão da
ocupação. A grosso modo, à oeste encontram-se os melhores níveis de renda com a
concentração das faixas maiores, enquanto à leste situam-se as populações que possuem
os níveis mais baixos de renda, embora haja no interior dessas áreas, mosaicos de
ocupações com padrões de renda e de ocupação muito diferenciados.

Os cartogramas da renda média e da densidade populacional líquida para a RMSP podem ser
observados a seguir (Figuras 7 e 8). Demonstram as constatações dos padrões socioespaciais da
ocupação acima descritos e podem ser apreciados observando-se a oposição espacial que
representam.

Fonte: Emplasa 2010.

Figura 8: Densidade Populacional Líquida – RMSP

Fonte: Emplasa 2010.

Segue-se o cartograma da representação da população por município e por sub-região,
classificados segundo o porte pequeno, médio ou grande, divididos em seis faixas populacionais
(Figura 9). Pode-se observar que a população de maior expressão encontra-se no eixo sul em
oposição ao norte, onde situam-se municípios menores. É no eixo sul que se encontram as

conurbações mais intensas, com os municípios do ABCD, e no eixo leste com o município de
Guarulhos. Os municípios de menor porte encontram-se na periferia da RMSP.

serviços de transporte público. Nesse sentido, a atuação articulada dos entes públicos estaduais e
municipais é fundamental para gerar atratividade para investimentos privados.

Figura 9: População dos Municípios por grupos e sub-região – 2010

Com relação a novos processos de expansão, cabe destacar a dinâmica de adensamento dos
serviços avançados e intensivos em conhecimento que se processa nos eixos Oeste, Sul e
Sudoeste do Município de São Paulo, com reﬂexos sobre o vetor Oeste metropolitano. O
crescimento e o avanço destas atividades induzem, também, ao assentamento de segmentos
populacionais de rendas média e alta, muitos dos quais são empregados nestes setores, e a
atratividade de outros serviços associados que se destinam ao consumo de segmentos de maior
nível de renda. O vetor Oeste beneﬁciou-se ainda da presença do Rodoanel Mário Covas, que
ampliou a acessibilidade rodoviária da região e vem atraindo atividades relacionadas à logística de
cargas.
O extremo Leste da capital e os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba
permanecem densamente ocupados. Mogi das Cruzes apresenta setor terciário diversiﬁcado, que
poderá ampliar sua função no contexto sub-regional.
O eixo da ferrovia ao Norte mantém a tendência histórica de áreas ocupadas predominantemente
por segmentos de baixa renda e desprovida de serviços, com grande dependência do Município
de São Paulo.

Fonte: Emplasa 2010.

Os fatores históricos que embasaram a estruturação do território metropolitano ainda marcam a
estrutura atual da RMSP. Os principais polos de emprego terciário permanecem no centro
histórico e no centro expandido do Município de São Paulo e as áreas industriais continuam
concentradas ao Sul da capital, em Santo Amaro, nos municípios do ABCD e em Guarulhos. Num
processo mais recente, passaram a se estender ao longo da Rodovia Castelo Branco, nos
municípios de Barueri e Jandira.

Cabe destacar, ainda, o anel de precariedade que circunda o Município de São Paulo e sua
porção Sul, com áreas precárias, de risco e deﬁciência de infraestrutura de serviços. São áreas
que tendem a se adensar, tendo em vista o grau de verticalização em que já se encontra a capital
e o alto custo da terra urbana nas áreas centrais e melhor providas de infraestrutura e serviços
urbanos. O adensamento nestas áreas poderá, inclusive, ampliar os índices de verticalização e
pressionar ainda mais os déﬁcits nas redes de infraestrutura. São, portanto, áreas que devem
merecer especial atenção nas propostas do PDUI.
É preciso salientar a tendência histórica de pressão sobre as áreas protegidas da RMSP. A
legislação restritiva, por si só, não tem sido capaz de conter os processos predatórios de
ocupação nestas áreas. Nos compartimentos com menor nível de restrição, são necessárias
políticas indutoras de usos compatíveis com as funções ambientas.
2.2.2 Rede de Centralidades

Há, porém, a evidência de novos processos que vêm transformando fortemente alguns eixos da
metrópole. Numa análise macro, observa-se que o grau de heterogeneidade de usos no território
ampliou-se signiﬁcativamente, embora haja enclaves segregados de usos residenciais de
segmentos de alta renda, fechados em condomínios horizontais e verticais. Por outro lado, a
população de baixa renda conforma uma extensa periferia geográﬁca e social, inclusive no
Município de São Paulo, distribuindo-se por todos os vetores da RMSP.
A metrópole de São Paulo já tem uma estrutura multipolarizada, embora se observe a
necessidade de reforçar as centralidades nos vetores Leste, Norte e Sudoeste para ancorar a
oferta de serviços a populações residentes em áreas distantes do centro principal, fato que
induziria à diminuição das grandes disparidades regionais e poderia aliviar as demandas sobre os

2.2.2.1 Centralidades, polos e sua integração em rede
As centralidades são áreas dentro de um determinado território onde se concentram as atividades
econômicas e sociais de uma cidade ou região. São espaços com grande concentração de
emprego, heterogeneidade de usos (comércio, indústria, residencial e serviços), alta complexidade
funcional e fácil acesso pelos meios de transporte. São parcelas da mancha urbana onde há
presença de muitos equipamentos, redes de infraestrutura e espaços públicos qualificados em que
é possível ter fluidez, comércio, lazer, diversidade de manifestações socioculturais ou políticas. É
nas centralidades ou centros urbanos que acontece a intensificação da “vida urbana”. Essas áreas
e, consequentemente, as atividades ali realizadas, são fundamentais para o fortalecimento da
identidade municipal ou metropolitana.

Os polos, por sua vez, se diferenciam das centralidades por serem monofuncionais, com
predomínio e concentração de um determinado uso ou serviço específico. Um polo geralmente se
desenvolve baseado em um importante equipamento público ou privado, em torno do qual se
instalam estabelecimentos com atividades correlatas como, por exemplo, um campus universitário
de grande porte, hospital de importância regional, polos tecnológicos, polos especializados em
serviços, polos industriais, entre outros. No caso da RMSP, temos alguns exemplos emblemáticos
que podem ser identificados como polos metropolitanos: Hospital das Clinicas (bairro de Pinheiros,
no município de São Paulo), zona industrial de Guarulhos (município de Guarulhos) e a Cidade
Universitária (bairro do Butantã, no município de São Paulo).
A rede de centralidades corresponde à integração das centralidades e polos, por meio de sistemas
estruturais (redes viária, de transporte coletivo, de comunicação e demais infraestruturas) e
ambientais, potencializando o desenvolvimento urbano e, consequentemente, impulsionando o
desenvolvimento econômico e social.
2.2.2.2 Os atributos das centralidades
Observando a conformação do território da Região Metropolitana de São Paulo pode-se identificar,
em áreas que assumiram a condição de centralidade, a presença de alguns atributos locais
determinantes. Esses atributos estão associados à conjunção de três fatores: físico-territorial,
localização e regulamentação.



Áreas que apresentam maior concentração de usos comerciais, de serviços, mistos e
industriais ─ conforme o uso do solo.
 Áreas com maior densidade de equipamentos urbanos.
 Áreas com grande atratividade de viagens e oferta de empregos, que estão delimitadas em
Zonas OD.
Como essas áreas possuem dimensão, característica e influência diferentes no território, elas
foram hierarquizadas em quatro categorias a partir de um “índice de centralidade”22, que é o
resultado da ponderação numérica de cada uma dessas três características estudadas.
São elas:
1. Centralidades Metropolitanas
As centralidades metropolitanas correspondem a eixos ou centros urbanos com alta densidade
econômica, forte concentração do emprego, heterogeneidade de usos (comércio e serviços
públicos e privados), grande complexidade funcional e adensamento residencial, e, ademais, com
acessibilidade privilegiada às redes de transporte público. Sua área de influência é metropolitana,
ou até mesmo macrometropolitana, o que pôde ser constatado pela significativa quantidade de
viagens atraídas, abrangência da área em que se originam as viagens com destino à mesma,
além da diversificação dos motivos dessas viagens.
Ocorrência no Município de São Paulo:

O fator físico-territorial está relacionado ao uso e ocupação do solo, às densidades (habitacional,
empregos e matrículas) e à concentração de equipamentos públicos relevantes, como hospitais,
terminais de transporte, escolas, entre outros.
Outro fator determinante da formação de uma centralidade é a localização, ou seja, sua posição
geográfica no contexto do território no qual está inserida, e que reflete sua acessibilidade. De fato,
a acessibilidade de determinada localização estabelece a abrangência espacial do mercado
atendido pelas atividades ali situadas. Quanto maior a acessibilidade de uma localização, maior é
a sua área de influência.
O terceiro fator importante é o da regulamentação urbanística, ambiental e tributária – seja de
âmbito municipal (como o Plano Diretor, estadual (as leis ambientais, por exemplo) ou federal –
que pode definir restrições à ocupação de uma área ou, ao contrário, incentivá-la. A legislação
tem, portanto, influência determinante na conformação e organização de um território, afetando os
locais de formação de centralidades.
2.2.2.3 Diagnóstico da Rede de Centralidades da RMSP
A identificação das centralidades existentes na Região Metropolitana de São Paulo considerou os
seguintes aspectos: zonas de atração de viagens pela pesquisa Origem e Destino do Metrô de
2007, concentração de equipamentos urbanos com função de centralidade (levantamento de
2014) e o estudo da Emplasa sobre Padrões Socioespaciais (PSE) da Macrometrópole Paulista de
2016. Por meio da sobreposição desses três mapeamentos, que estão relacionados aos atributos
de uma centralidade, foram identificadas 21 áreas com as seguintes características:





Centro Histórico.
Eixo Paulista.
Eixo Faria Lima/Berrini – Marginal Pinheiros.

2- Centralidades Regionais
As centralidades regionais correspondem a eixos ou centros urbanos com alta densidade de
atividades econômicas, concentração significativa de emprego, heterogeneidade de usos
(comércio e serviços públicos e privados), complexidade funcional e adensamento residencial,
bem como acessibilidade oferecida pelas redes de transporte público. As centralidades regionais
exercem menor influência geográfica do que as metropolitanas, na medida em que o poder de
atração de viagens é inferior ao das centralidades metropolitanas. Sua área de influência
restringe-se ao município onde está localizada e aos municípios próximos ou lindeiros. As viagens
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O índice é o resultado da sobreposição de informações geoespaciais referentes ao Uso do Solo da Emplasa (2010), área
com maior fluxo de destino de viagens segundo dados das Zonas OD 2007 e áreas com maior densidade de equipamentos
urbanos. Estas bases foram geoprocessadas e consolidadas em uma base única, e, para a compreensão da intensidade do
fenômeno, foi estabelecida uma escala de 1 a 100 com corte em quatro classes por quebras naturais. Assim, as áreas cujo
índice de centralidade é mais intenso correspondem a espaços na RMSP onde há maior correlação espacial de áreas com
maior densidade de equipamentos urbanos, locais com maior fluxo de destino de viagens a trabalho e áreas com usos ligados
às atividades urbanas ─ comércio e serviços, industriais e residenciais. Devido à grande diferença entre os números
encontrados dentro do centro expandido da capital, com relação à área externa ao centro expandido, foram adotadas duas
escalas diferentes: uma para dentro e outra para o território fora do centro expandido. Dessa forma, foi possível identificar as
centralidades de cada sub-região.

que atraem não têm a mesma diversidade nem o volume dos deslocamentos constatados nas
Centralidades Metropolitanas.












Guarulhos (área central).
Santo André (área central).
São Bernardo (área central).
São Caetano do Sul (área central).
Osasco (área central).
Barueri (Alphaville e entorno).
Santana/Tietê (zona norte do município de São Paulo).
Tatuapé (zona leste do município de São Paulo).
Santo Amaro (zona sul do município de São Paulo).
Butantã (zona oeste do município de São Paulo).
Lapa (zona oeste do município de São Paulo)

3. Centralidades Sub-Regionais
Diferentemente das Centralidades Regionais, em que suas características são medidas em
relação à região metropolitana, as Centralidades Sub-Regionais têm sua área de influência restrita
à área externa ao centro expandido. Suas características podem variar, ainda que estejam na
mesma classificação, e geralmente correspondem a eixos ou centros urbanos com relativa
densidade econômica, concentração do emprego, usos diversificados (comércio e serviços
públicos e privados) e presença do uso residencial. As centralidades sub-regionais exercem
influência geográfica, predominantemente nos municípios da Sub-Região onde se localizam.









Mogi das Cruzes (área central).
Suzano (área central).
Mauá (área central).
Diadema (área central).
Taboão da Serra (área central).
Jordanésia/Polvilho (Cajamar).
Itaquera (zona leste do município de São Paulo).
São Miguel Paulista (zona leste do município de São Paulo).

4. Centralidades Municipais
Correspondem às áreas centrais dos demais municípios da RMSP, que concentram as unidades
político-administrativas, os principais equipamentos e serviços públicos ou privados, além do setor
de comércio e serviços que atende basicamente a população local. A localização das
centralidades existentes na Região Metropolitana de São Paulo está ilustrada no mapa a seguir.
Verifica-se, também, que as centralidades atuais metropolitanas e regionais da RMSP localizamse, predominantemente, em um eixo noroeste-sudeste, que inclui a região do ABC, Osasco,
Guarulhos, o centro expandido da Capital e em núcleos que ficam relativamente próximos a este
centro expandido, configurando uma estrutura predominantemente monocêntrica. Ao redor destas
centralidades, porém, existem grandes áreas de uso predominantemente residencial, com altas

densidades populacionais e que não possuem uma Centralidade Regional ou Metropolitana
geograficamente próxima.

Mapa 4: Centralidades Existentes

2.2.3 Condições habitacionais e regularização fundiária
O enfrentamento às situações de precariedade habitacional e a necessidade de regularização
fundiária são extremamente necessárias ao desenvolvimento urbano sustentável da RMSP,
especialmente, no tocante à recuperação de áreas degradadas, irregulares e de risco,
representadas pelas ocupações em áreas ambientalmente protegidas e também pelas favelas
ocupadas por uma população em situação de vulnerabilidade. Também é necessária a definição
de áreas adequadas para a implantação de novos empreendimentos habitacionais.
O Plano Estadual de Habitação (PEH), elaborado pela Secretaria de Habitação em 2011,
estabeleceu as linhas de atuação para o horizonte 2012-2023, incorporadas no Plano Plurianual
(PPA) 2012-2015. São elas: recuperação urbana, provisão de moradias, requalificação urbana,
regularização fundiária e assistência técnica e desenvolvimento institucional dos municípios.
Essas linhas de atuação nortearam as bases para o Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Habitacional desenvolvido pela Emplasa em 2014 (nós desenvolvemos o Plano? Ou as bases?).
A maior concentração de problemas habitacionais está justamente na RMSP. De acordo com os
dados do "Diagnóstico dos Assentamentos Precários nos Municípios da Macrometrópole
Paulista"23, cerca de 800 mil unidades residenciais localizam-se em assentamentos precários,
significando mais de 2,8 milhões de pessoas (14,5% da população da região). Há uma
distribuição relativamente uniforme desses assentamentos em toda a RMSP, formando um anel
periférico à área central do Município de São Paulo (figura 14 – onde está?).
De acordo com o PEH, as políticas públicas voltadas aos assentamentos precários – incluindo
loteamentos clandestinos e favelas – constituem os grandes desafios para a política
metropolitana. As estimativas das necessidades habitacionais mostram que a RMSP reúne quase
metade dos domicílios do Estado de São Paulo (47,8%), concentra 52,7% do total do déficit
habitacional do Estado e 53,9% do total de domicílios inadequados, conforme tabelas a seguir
(Tabelas 11 e 12).
Tabela 11: Distribuição dos domicílios segundo as necessidades habitacionais (nº
absolutos) − Estado de São Paulo e Regiões Metropolitanas, 2011
Regiões Metropolitanas
Necessidades habitacionais

Total
de
(Quantidade)
Déficit
Inadequado

domicílios

Total

São Paulo

Baixada
Campinas
Santista

Vale do
Paraíba e
Litoral
Norte

13.546.131

6.477.788

554.553

918.058

690.691

1.159.435

610.613

61.644

79.048

32.471

3.190.543

1.719.431

159.177

131.375

113.706

Fonte: Plano Estadual de Habitação de São Paulo PEH-SP. Secretaria da Habitação, 2011.
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Marques, Eduardo (Coord.) - Diagnóstico dos Assentamentos Precários nos municípios da Macrometrópole Paulista –
CEM/CEBRAP, São Paulo, 2013

Tabela 12: Distribuição percentual dos domicílios segundo as necessidades habitacionais
− Estado de São Paulo e Regiões Metropolitanas, 2011
Regiões Metropolitanas
Necessidades
habitacionais

Total de domicílios (%)
Déficit (%)
Inadequado (%)

Total

100
100
100

São Paulo

Baixada
Santista

Campinas

47.8
52.7
53.9

4.1
5.3
5.0

6.8
6.8
4.1

Vale do
Paraíba e
Litoral
Norte
5.1
2.8
3.6

Fonte: Plano Estadual de Habitação de São Paulo PEH-SP, Secretaria da Habitação, 2011.

Dessa forma, a ineficácia e inadequação dos instrumentos de planejamento e gestão urbana
podem contribuir para o estabelecimento de padrões irregulares e informais de ocupação e
urbanização, em especial dos segmentos mais pobres da população, em alguns casos, ao induzir
supervalorização de imóveis em algumas áreas e a forçar – por omissão ou inadequação – que
grande contingente de população pobre tenha apenas acesso a formas irregulares de ocupação e
habitação.
O ambiente regulador, institucional e normativo, afeta diretamente o acesso à Habitação de
Interesse Social. Nesse entendimento, destaca-se a expressiva população em situação de
informalidade – em favelas e loteamentos clandestinos ─ e em desconformidade com a regulação
urbana vigente. Nos casos de áreas de proteção de mananciais, com impossibilidade de
utilização para negócios rentáveis, ausência de políticas socioambientais e falta de fiscalização,
propicia-se que a ocupação se dê de forma precária, especialmente, se sua implantação é
resultado de um processo não legal. Nesses casos, predomina a habitação de padrão de
qualidade inferior, localizando-se, normalmente, em áreas restritivas à ocupação e não atendidas
por serviços e infraestrutura urbana.
A APA Várzea do Tietê e as Unidades de Conservação ambiental são um bom exemplo do que foi
dito acima. Estima-se em mais de 500.000 as pessoas em assentamentos precários, em situação
de informalidade (favelas, loteamentos clandestinos), em áreas de risco, sem regularização
fundiária, situações que constituem grande desafio para a política habitacional na região
metropolitana (Tabela 13).
É necessária, senão urgente, a adoção de providências visando ao enfrentamento da situação
que tem acentuado os problemas urbanos, ambientais e sociais.

Tabela 13: Municípios inseridos na Área de Proteção aos Mananciais − total de domicílios e
moradores em assentamentos precários.
Municípios

Área
total
(km2)

Área em
APM
(km2)
6,7
1
18,9
12,4
7,2
92,4
550,5
128,6

% em
APM

Domicílios em Moradores em
assentamentos assentamentos
precários
precários

Franco da Rocha
133,33
5,02
Poá
17,48
5,72
Caieiras
96,85
19,52
Mauá
61,95
20,02
2.204
Diadema
30,76
23,41
3.852
Guarulhos
317,85
29,07
São Paulo
1.523,20
36,14
103.345
Cotia
324,71
39,7
Ferraz de
29,57
12,3
41,59
611
Vasconcelos
Mogi das Cruzes
713,3
348,5
48,86
583
Arujá
96,27
48,7
50,59
1.373
S. Bernardo do
408,92
212,9
52,06
14.188
Campo
Santo André
174,39
95,8
54,93
2.237
Embu das Artes
70,35
40,7
57,85
3.344
Suzano
205,28
132,5
64,55
627
Mairiporã
321,02
258,6
80,56
237
Santa Isabel
363,26
296,8
81,71
443
Biritiba-Mirim
318,22
284
89,25
550
Salesópolis
423,55
417,1
98,48
Embu-Guaçu
154,98
154,98
100
410
Itapecerica da
150,74
150,74
100
7.071
Serra
Juquitiba
522,27
522,27
100
424
Ribeirão Pires
99,65
99,65
100
1.225
Rio Grande da
36,24
36,24
100
183
Serra
São Lourenço da
186,97
186,97
100
Serra
TOTAL
6.781,11 4.116,45
142.907
Fonte: IBGE, 2010; CEM, 2013. Elaboração: PMDH,Emplasa, 2015

7.922
13.771
368.636
2.195
2.120
5.060
50.599
8.095
12.900
2.345
938
1.598
2.148
1.508
25.638
1.522
4.497

Na RMSP, há 2.831 áreas de risco, totalizando 54.123 domicílios 24. São identificados 20
municípios com ocupação em áreas de risco (figura 15 – onde está?), com maior incidência em
São Paulo (1.321 áreas), seguido por São Bernardo do Campo (217 áreas), Osasco (174 áreas) e
Itapevi (149 áreas).
A ausência da regularização fundiária atinge fortemente os mais pobres, contribuindo para
perpetuar a pobreza, aprofundar as desigualdades sociais e acentuar os problemas ambientais,
condenando milhares de pessoas à condição de vida precária e sujeita às vulnerabilidades.
A análise do Programa Cidade Legal25 aponta que 739 mil domicílios (12,4% do total de
domicílios da região) necessitam de regularização fundiária. Dos 39 municípios da RMSP, 28 são
conveniados ao Programa Cidade Legal, representando 94% do total da população 26 da região. O
destaque é o município de São Paulo onde se concentram cerca de 320 mil domicílios a serem
regularizados. A maior parte dos núcleos em processo de regularização encontra-se na periferia
tendo como limites a Serra da Cantareira, ao Norte e as represas Billings e Guarapiranga ao Sul.
A região do ABC registra expressiva parcela dos núcleos a serem regularizados, ressaltando-se
São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema e Mauá, ocupando, em geral, áreas protegidas
pela legislação ambiental e inadequadas à urbanização. Na região Leste, concentram-se núcleos
em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Poá. Na região Oeste, em
Jandira, Osasco, Barueri e Itapevi. Vale destacar a coincidência da localização de loteamentos de
alto padrão em vários desses municípios. A figura 16 (onde está?) permite a visualização da
localização dos núcleos e conjuntos que necessitam de regularização. Espera-se que a Lei
13.465, de 11 de Julho de 2017, tenha maior eficácia na resolução dessas questões.
Os desafios habitacionais no âmbito do PDUI devem considerar as funções públicas de interesse
comum com ações regionais articuladas, com a participação do poder público, agentes
promotores, movimentos organizados de moradia e iniciativa privada. Para garantir a efetividade
das ações habitacionais, as diretrizes do setor habitacional no PDUI deverão também integrar-se
às demais diretrizes setoriais e aos projetos estruturantes de transporte, logística, saneamento e
outros a serem identificados.

669

512.161

Localização dos municípios em relação aos limites da APM
Até 50% do território em APM
De 50% a 99% em APM
100% em APM

A expansão urbana sobre áreas com declividade acentuada, assim como a ocupação dos fundos
de vale e sua consequente impermeabilização, geraram ocorrências de área de risco,
relacionadas às possibilidades de escorregamento de encostas e/ou alagamentos e inundação
dos vales.

O PDUI deverá, portanto, considerar as prioridades da Política Estadual de Habitação (20112023), indicando projetos estratégicos e ações prioritárias especialmente para: i) provisão de
moradias; ii) requalificação e revitalização urbana; iii) urbanização de favelas, áreas de risco,
ações socioambientais; iv) regularização fundiária; e v) desenvolvimento institucional dos
municípios.

24

Informações do Programa Municipal de Redução de Risco (PMRR, Ministério das Cidades, 2004-2010), Instituto Geológico (IG,
2004-2006) e Instituto de pesquisas Tecnológicas (IPT, 2006-2010) observando-se que somente em 10 dos 39 municípios foi
possível identificar dados dos domicílios em áreas de risco.
25

PMDH, Emplasa, 2014. Considera o empreendimento da CDHU em necessidade de regularização nos municípios de Guarulhos
e Embu-Guaçu.
26
Dos 31 municípios da Região Metropolitana de São Paulo que compõem o recorte territorial adotado pela metodologia do estudo
de áreas para regularização fundiária no PMDH (2014), aqueles com mais de 50.000 habitantes, somente três não estão
conveniados. Este recorte metodológico baseia-se no estudo desenvolvido pelo CEM (2013), do qual se pode perceber a
concentração de características negativas no que tange à precariedade e às necessidades habitacionais nesses municípios.

Também deverão ser indicadas as diretrizes necessárias para o avanço da política de habitação
em âmbito metropolitano, incluindo (Figura 10):




políticas públicas no âmbito do planejamento metropolitano e da gestão do uso do solo,
visando ao equacionamento dos problemas urbanos;
adoção de novas estratégias de desenvolvimento urbano, com vistas ao atendimento e à
solução das áreas urbanas informais;
aperfeiçoamento de instrumentos de planejamento e a definição de estratégias para o
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

Figura 10: Quadro Síntese: Plano Estadual de Habitação – Diretrizes e Linhas
Programáticas

Fonte: Plano Estadual de Habitação, 2011/2023, Secretaria Estadual da Habitação; PAM – Plano de Ação da
Macrometrópole Paulista, Emplasa (2014).

Portanto, deverão, também, ser apresentadas ações para o aperfeiçoamento dos setores
habitacional e de desenvolvimento urbano, como assistência técnica e desenvolvimento
institucional dos municípios e instâncias regionais para a habitação social.

Mapa 5: Áreas de Risco

Mapa 6: Regularização Fundiária

Mapa 7: Assentamentos Precários

2.2.3.1 Assentamentos Precários

Tabela 14: Necessidades Habitacionais na RMSP (por sub-região)
RMSP

Na caracterização das necessidades habitacionais foram utilizados os assentamentos precários
identificados e mapeados pelo Centro de Estudos da Metrópole/Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento – CEM/CEBRAP, elaborado em 2013 com base nas informações do Censo
Demográfico do IBGE de 2010. O estudo considerou os setores especiais, subnormais,
caracterizados por precariedade habitacional e de infraestrutura, alta densidade populacional e
ocupação de terrenos alheios. A esses setores subnormais são agregados os setores precários,
não-especiais, similares aos subnormais. O resultado dessa soma são os chamados
"assentamentos precários".
Os assentamentos precários na RMSP reúnem 782.262 domicílios, o que representa 12,8% do
total de domicílios particulares permanentes (IBGE, 2010) e cerca de 2,8 milhões de pessoas.
Como pode ser observado no Mapa 7, os assentamentos precários envolvem a mancha urbana
central, definindo claramente um anel, delimitado ao norte pelo Sistema Cantareira e ao sul pelas
represas Billings e Guarapiranga, áreas ambientalmente protegidas e com importante função de
produção de água para o abastecimento da região. Também podem ser observadas as duas
fontes de informação sobre assentamentos precários: o levantamento por setor censitário do
CEM/CEBRAP e a identificação por fotointerpretação realizada pela Emplasa em 2010.
A Tabela 14 apresenta, por sub-região e por município, os dados unificados de domicílios em
assentamentos precários, em áreas de risco e em processo de regularização fundiária pelos
programas Cidade Legal e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
O município de São Paulo apresenta o maior percentual (60%) de domicílios em assentamentos
precários em relação ao total da RMSP. São 468.023 domicílios identificados. Já a sub-região
Sudeste com cerca de 127 mil domicílios é a segunda maior participação em relação ao total da
RMSP (Gráfico 22).

Sub-região

Centro

Norte

Município
São Paulo
Total da Sub-região
Caieiras

Domicílios em
áreas de risco

468.023

13,1%

1.321

-

-

468.023

13,1%

1.321

-

-

322.819
322.819

9,0%
9,0%

% Dom. / Total
de Domicílios
do Município

1.167

4,6%

21

-

-

7.218

28,4%

1.926

10,0%

35

-

-

4.491

23,3%

Francisco Morato

43.941

7.236

16,5%

21

-

-

1.764

4,0%

Franco da Rocha

36.267

4.569

12,6%

-

-

-

6.011

16,6%

23.211

237

1,0%

-

-

-

2.914

12,6%

148.099

15.135

10,20%

77

-

-

22.398

15,10%

Arujá

21.436

1.593

7,4%

-

-

-

2.997

14,0%

Biritiba Mirim

8.400

550

6,5%

-

-

-

-

-

Ferraz de Vasconcelos

48.383

6.047

12,5%

-

-

-

8.934

18,5%

Guararema

7.759

0

0,0%

-

-

-

-

-

Guarulhos

360.540

62.678

17,4%

90

2.233

0,6%

4.806

1,3%

Itaquaquecetuba

89.670

15.115

16,9%

81

904

1,0%

47.267

52,7%

Mogi das Cruzes

116.418

6.010

5,2%

-

-

-

22.341

19,2%

Poá

30.570

197

0,6%

39

-

-

5.728

18,7%

Salesópolis

4.680

0

0,0%

6

-

-

-

-

Santa Isabel

15.299

443

2,9%

-

-

-

3.189

20,8%

74.764
777.919

6.103

8,2%

89

1.204

98.736

12,7%

305

4.341

1,6%
0,6%

16.909
112.171

22,6%
14,4%

117.344

26.181

22,3%

111

-

-

10.403

8,9%

125.348

23.711

18,9%

45

-

-

34.457

27,5%

Ribeirão Pires

33.844

1.225

3,6%

-

-

-

1.972

5,8%

Rio Grande da Serra

13.191

183

1,4%

66

-

-

-

-

Santo André

215.617

29.990

13,9%

-

-

-

36.454

16,9%

São Bernardo do Campo

239.174

45.846

19,2%

217

1.753

0,7%

82.655

34,6%

São Caetano do Sul

50.492
795.010

0

0,0%

-

-

-

127.136

16,0%

439

1.753

0,2%

165.941

20,9%

Total da Sub-região
Diadema
Mauá

Total da Sub-região
Cotia

59.038

809

1,4%

56

2.787

4,7%

9.918

16,8%

Embu das Artes

68.225

13.058

19,1%

59

1.232

1,8%

2.109

3,1%

Embu-Guaçu

18.117

410

2,3%

-

-

-

14

0,1%

Itapecerica da Serra

42.789

7.071

16,5%

66

419

1,0%

10.670

24,9%

Juquitiba

8.803

424

4,8%

-

-

-

-

-

São Lourenço da Serra

4.296

0

0,0%

-

-

-

-

-

Taboão da Serra

72.314

8.628

11,9%

144

9.693

13,4%

14.285

19,8%

12.541
286.123

0

0,0%

-

-

30.400

10,6%

325

14.131

4,9%

36.996

12,9%
18,0%

Vargem Grande Paulista
Total da Sub-região
Barueri
Carapicuíba
Itapevi
Oeste

Nº de áreas de
risco

19.269

Suzano

Sudoeste

Regularização Fundiária
Domicílios em
Domicílios para
Áreas de Risco /
Regularização
Total Dom.
Fundiária
Município

Domicílios em
Assentamentos
Precários
(em %)

25.411

Total da Sub-região

Sudeste

Áreas de Risco

Domicílios em
Assentamentos
Precários
(CEM/Cebrap)

Cajamar

Mairiporã

Leste

Assentamentos Precários
Domicílios
Particulares
Permanentes
(IBGE, 2010)
3.574.286
3.574.286

71.790

1.643

2,3%

-

-

-

12.958

108.592

10.027

9,2%

-

-

-

9.520

8,8%

57.604

3.323

5,8%

149

5.351

9,3%

12.041

20,9%

Jandira

32.536

1.602

4,9%

41

-

-

19.927

61,2%

Osasco

201.894

24.457

12,1%

174

28.547

14,1%

13.817

6,8%

4.384

203

4,6%

-

-

-

-

Pirapora do Bom Jesus
Santana de Parnaíba
Total da Sub-região
TOTAL da RMSP

31.610

1.577

5,0%

-

-

-

10.737

34,0%

508.410

42.832

8,40%

364

33.898

6,7%

79.000

15,50%

6.089.847

782.262

12,8%

2.831

54.123

1,0%

739.325

12,4%

Fonte: Assentamentos Precários: CEM CEBRAP, 2013, com base em Censo do IBGE de 2010. Áreas de Risco:
PMRR - Ministério das Cidades, 2004-2010; IG, 2004-2006; IPT, 2006-2010.

Gráficos 22 e 23: Participação das Sub-Regiões no Total de Domicílios em Assentamentos
dasem
Sub-Regiões
no Total de
Domicílios
Precários da RMSPParticipação
e Domicílios
Assentamentos
Precários
por Município

qualificadas e tendo como limites norte-sul a Serra da Cantareira e as represas Billings e
Guarapiranga (Mapa 7).

em Assentamentos Precários da RMSP

A sub-região Sudeste aparece em primeiro lugar considerando o total dos domicílios em
assentamentos precários na RMSP – observa-se que 16% dos domicílios da sub-região estão
nesta situação. O elevado grau de urbanização das áreas centrais de São Bernardo do Campo,
Santo André, Diadema e Mauá, devido à presença do parque industrial automobilístico e
metalúrgico aí instalado, fez com que a sub-região sempre atraísse uma grande quantidade de
moradores, o que resultou numa expansão acelerada e desordenada ocupando, em geral, áreas
protegidas pela legislação ambiental e inadequadas à urbanização.

4% 2%
5%

13%

60%
16%

Na sub-região Centro (município de São Paulo) (idem), em segundo lugar, a distribuição dos
assentamentos precários se dá da seguinte forma:
São Paulo

Sudeste

Leste

Oeste

Sudoeste

Norte

Domicílios em Assentamentos Precários (em %)





25,0%
20,0%



15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Fonte: CEM/ CEBRAP, 2013 com base no Censo do IBGE 2010.

Entre os 9 municípios do Estado de São Paulo com mais de 500 mil habitantes, 5 localizam-se na
RMSP: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André e Osasco 27, fazendo parte
das sub-regiões Centro, Sudeste e Oeste, respectivamente. As maiores densidades regionais são
encontradas nestes municípios, com destaque para o município de São Paulo, onde também se
concentra grande parte dos domicílios em assentamentos precários - mais de 468 mil -, o que
corresponde a cerca de 13% dos domicílios particulares permanentes do município. A localização
desses setores precários coincide em grande parte com as áreas em processo de regularização
já mapeadas, predominantemente na periferia da cidade, envolvendo as áreas urbanas mais
27

Os outros 4 são: Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e São José dos Campos.



na porção norte do município de São Paulo destacam-se os distritos de Perus, Jaraguá,
Brasilândia, Cachoeirinha, Tremembé, Pirituba e São Domingos, formando uma faixa de
precariedade nas bordas da Serra da Cantareira no sentido Osasco-Guarulhos, onde se
observam tanto núcleos como conjuntos habitacionais nas manchas de setores precários.
ao longo de eixos viários, como a marginal do rio Tietê, estão vários conjuntos
habitacionais nas proximidades de assentamentos precários (Jaguaré, Vila Maria, Limão).
na porção sul do município de São Paulo as ocorrências são maiores, ressaltando-se o
expressivo contingente de precariedade e núcleos habitacionais na região das represas
Billings e Guarapiranga, representado pelos distritos de Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São
Luís, Cidade Adhemar, Capão Redondo, Vila Andrade, Campo Limpo, Pedreira e Cidade
Dutra.
no sentido leste-oeste, verifica-se que os setores precários estão nos limites de São Paulo
com os municípios vizinhos, com grande sobreposição de núcleos e conjuntos
habitacionais, especialmente a leste – distritos de São Rafael, Iguatemi, Cidade Tiradentes,
Guaianases, Itaim Paulista – e nas áreas de várzeas do rio Tietê, como Pantanal (Jardim
Helena) e União Vila Nova (Vila Jacuí).

Nos 11 municípios da sub-região Leste, a terceira em relação ao total de assentamentos
precários na RMSP, a ocupação é mais diversificada possuindo áreas urbanas consolidadas e em
processo de verticalização, produção hortifrutigranjeira e áreas destinadas à reserva de água
para abastecimento público. As ocupações mais consolidadas estão ao longo do traçado das
antigas Estrada Velha Rio-São Paulo e RFFSA, abrangendo os municípios de Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

A sub-região Oeste apresenta os municípios com taxas de crescimento demográfico superiores
às da RMSP, caso de Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. O entorno das rodovias
Castelo Branco e Raposo Tavares consolida-se como o eixo urbano mais adensado da porção
oeste. A precariedade habitacional desponta principalmente em Osasco e Carapicuíba, onde a
presença dos núcleos e conjuntos em regularização também é expressiva. Em Jandira e Barueri
observam-se grande número de núcleos, lembrando que nestes municípios existem também
significativas porções territoriais de alto padrão, sendo a sub-região com o menor percentual de
domicílios em assentamentos precários (8,4% e cerca de 43 mil domicílios).

Gráfico 25: Domicílios Particulares e Assentamentos Precários – Variação 2000-2010
Variação 2000-2010 - Domicílios Particulares e Assentamentos Precários
42,3%
38,4%
31,4%
26,2%
22,4%

14,6%

A sub-região Sudoeste tem grande parte da sua área dentro dos limites da Lei de Proteção aos
Mananciais, o que restringe o crescimento urbano. Nos municípios de Taboão da Serra, Embu
das Artes e Itapecerica da Serra há um contingente importante de precariedade.

% Domicílios em Assentamentos Precários por

Gráfico 24: Domicílios em Assentamentos
Precários por Sub-Região da RMSP (%)
Sub-Região
16,0%
13,1%

12,8%

12,7%
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10,2%
8,4%

24,6%

20,7%

23,5%
18,1%

13,8%

-22,0%
-27,9%

Norte

A sub-região Norte apresenta relevo fortemente acidentado em função das formações serranas
da Cantareira, Japi e Pedra Vermelha, o que condicionou a implantação do sistema viário e da
ocupação urbana. Esta sub-região não apresenta grandes contingentes demográficos, sendo,
também, aquela onde é menor o número de domicílios em assentamentos precários, a maior
parte deles em Francisco Morato e Franco da Rocha, municípios mais populosos na sub-região.

21,0%

Sudoeste

Leste
Domicílios Particulares Permanentes

Oeste
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Fonte: CEM/Cebrap, 2013, com base no Censo do IBGE 2010.

As sub-regiões Norte e Oeste apresentaram variações negativas em relação à quantidade de
habitações em assentamentos precários, 27,9% e 22% respectivamente. As razões desse
decréscimo devem ser melhor analisadas, mas de pronto se pode observar que justamente na
região Norte houve maior oferta de habitações do Programa Minha Casa Minha Vida (59%),
especialmente nas faixas 1 e 2 de renda, além de habitações novas produzidas pela CDHU em
Francisco Morato e Franco da Rocha. Simultaneamente, foi a sub-região onde os domicílios
particulares permanentes tiveram maior acréscimo (42,3%). Na região Oeste, a maior oferta de
unidades habitacionais se deu na faixa 2, que, somada à oferta da faixa 1, atinge 42% do total
investido. Nesta sub-região, tem-se também o menor percentual de assentamentos precários
como mostra a Tabela 14 (8,4%).
2.2.3.2 Áreas de Risco
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CEM/Cebrap, 2013, com base no Censo do IBGE 2010.

O Gráfico 25 mostra a variação identificada entre os anos 2000 e 2010 nos totais dos domicílios
particulares permanentes (IBGE, 2010) e dos assentamentos precários identificados pelo
CEM/Cebrap, por sub-região da RMSP.

A expansão urbana da RMSP sobre as áreas de maior declividade assim como a ocupação dos
fundos de vale e sua consequente impermeabilização, propiciaram a localização das principais
ocorrências de áreas de risco por escorregamento das encostas e alagamentos ou inundação dos
vales, no seu território. O crescimento urbano desordenado, a ausência ou mesmo a
precariedade das infraestruturas e o adensamento populacional em moradias de baixo padrão
construtivo, têm contribuído para o aumento significativo do registro de ocorrências dos
escorregamentos e inundações em áreas urbanas – a RMSP concentra 2.831 áreas de risco28,
com pelo menos 54.123 domicílios nesta situação, conforme a Tabela 14. Dos 39 municípios da
RMSP, em 20 podem ser observadas áreas de risco. No município de São Paulo está o maior
número dessas áreas, com 1.321 ocorrências, seguindo por São Bernardo do Campo e Osasco
com 217 e 174 ocorrências, respectivamente.
Em relação ao número de domicílios em área de risco, Osasco apresenta a maior quantidade,
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Informações do Programa Municipal de Redução de Risco (PMRR, Ministério das Cidades, 2004/2010), bem como do Instituto
Geológico (IG, 2004/2006) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2006/2010), observando-se que, para a cidade de São
Paulo, não existe informação sobre total de domicílios destas fontes (somente para 10 dos 39 municípios foi possível identificar
dados de domicílios em áreas de risco).

28.547 ocorrências, e o maior percentual em relação ao total de domicílios por município, 14%.
Em segundo lugar está Taboão da Serra, com 9.639 domicílios em áreas de risco, representando
13% do total de domicílios do município. E, em terceiro lugar, Itapevi, com 5.351 domicílios,
representando 9% do total do município. Essas concentrações estão espacializadas no Mapa 2
(onde está?), ressaltando-se que nem todos os municípios apresentaram dados sobre o número
de domicílios em áreas de risco.

A partir dos princípios elencados considera-se que a distribuição espacial dos investimentos em
habitação possa:



2.2.3.4 Recomendações para a ação habitacional
Com base nos estudos elaborados nos últimos anos pela Emplasa (Quadro Habitacional
Metropolitano e bases para a elaboração do Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Habitacional), o investimento público para enfrentar a questão habitacional deve se dar com base
nas tendências do crescimento urbano e da disponibilidade de infraestrutura da RMSP,
considerando os condicionantes legais de natureza ambiental e de acordo com alguns princípios
apresentados a seguir:













Políticas públicas no âmbito do planejamento urbano e da gestão do uso do solo, visando
ao equacionamento dos problemas com adoção de novas estratégias de desenvolvimento
urbano, para o atendimento e solução das ocupações informais.
Aperfeiçoamento de instrumentos de planejamento e a definição de estratégias para a
formulação e a execução da política de uso do solo, como por exemplo, na definição das
Zonas de Interesse Metropolitano (ZIMs) e utilização dos instrumentos urbanísticos
previstos no Estatuto da Metrópole e Estatuto da Cidade.
Políticas de provisão de moradias, ações socioambientais, urbanização de favelas,
provisão de infraestrutura em áreas já ocupadas pela população de baixa renda e ações
nas áreas em situação de risco tais como, áreas sujeitas a inundações, a processos de
erosão e em áreas de mananciais.
Desenvolvimento e capacitação institucional dos municípios.
Eliminar entraves e procedimentos burocráticos e agilizar o processo de regularização
fundiária. Apoiar os municípios na fase pós-demarcação urbanística.
Os investimentos em habitação devem privilegiar áreas já dotadas de infraestrutura e
propiciar a melhoria do ambiente urbano, mediante associação com outras políticas
urbanas e sociais, no sentido da potencialização dos investimentos públicos. Em
associação com outros usos urbanos podem ser instrumento para revitalização e/ou
reurbanização de áreas ociosas ou degradadas no tecido urbano já consolidado.
Devem evitar a ocupação ou adensamento sobre áreas ambientalmente protegidas,
atendendo aos critérios de desenvolvimento e sustentabilidade ambiental.
Devem aperfeiçoar, criar e implementar instrumentos de controle do uso e ocupação do
solo que garantam o cumprimento da função social da propriedade e da cidade e a
sustentabilidade ambiental,




Reverter a tendência de perda demográfica na Região Metropolitana de São Paulo em
áreas altamente dotadas de infraestrutura e oferta de empregos;
Adensar as áreas mais centrais dos municípios da RMSP, evitando o adensamento de
eixos muito distantes dos centros de emprego e indutores da ocupação de compartimentos
ambientais protegidos;
Potencializar a renovação de áreas degradadas propiciando a melhoria do ambiente
urbano;
Induzir à formulação de políticas integradas, envolvendo infraestrutura, serviços urbanos e
sociais que alavanquem o desenvolvimento de áreas degradadas e, sobretudo, as áreas
periféricas da RMSP.

Tratar das necessidades habitacionais da RMSP dentre de uma visão metropolitana implica
enfatizar o atendimento no município de São Paulo, principal núcleo econômico da RM e onde se
concentram os problemas habitacionais mais agudos, visto que grande parte dos problemas
apresentados pelos municípios vizinhos são efeitos de espraiamento e periferização em relação a
São Paulo.
A remoção de famílias, principalmente entre municípios, é uma política bastante delicada, uma
vez que pode romper laços comunitários e sociais existentes, as relações econômicas e a
proximidade de oportunidades de geração de renda. Além disso, estas iniciativas devem estar
muito bem alinhadas com outras políticas, principalmente com a de transporte urbano. O
atendimento das necessidades através do remanejamento e recuperação urbana, da urbanização
de favelas e regularização fundiária, são políticas altamente recomendadas para a região, que
apresenta grande quantidade de núcleos para regularização fundiária e a fim de evitar na medida
do possível a remoção de famílias.
Outro problema são os municípios que apresentam grande parte do seu território em Áreas de
Proteção aos Mananciais (APM), que, portanto, devem ter sua expansão urbana muito bem
regulamentada e planejada.
A atuação para o desenvolvimento institucional também é desejável na RMSP, a fim de equalizar
o aparato institucional entre os municípios e melhorar a regulamentação voltada, principalmente,
para a questão ambiental.
O foco do apoio ao desenvolvimento institucional deve se dar, inicialmente, nos municípios que
não possuem Fundo Municipal de Habitação, visto que praticamente não há capacidade de
investimento por parte dos municípios da RMSP, o Fundo é uma forma dos municípios
acessarem os recursos provenientes da esfera federal (SNHIS).
A ação pública deve considerar, então, as especificidades territoriais internas à RMSP, que
apresenta características de estrutura urbana e de problemas habitacionais diferenciados nos
seus 39 municípios, envolvendo:













grandes manchas conurbadas, presença de áreas centrais degradadas e subutilizadas
com favelas e cortiços, maiores densidades populacionais, concentração de atividades
econômicas industriais (São Paulo, Guarulhos, Santo André, Osasco, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul e Diadema);
a regularização fundiária de grandes áreas periféricas e vulneráveis que atinge milhares de
domicílios, destacando-se municípios do ABC, Jandira e Itaquaquecetuba;
municípios-dormitórios carentes de infraestrutura e equipamentos urbanos, também com
elevadas densidades populacionais, caracterizando o processo de periferização
(Carapicuíba, Taboão da Serra, Francisco Morato, Jandira);
situações de risco e degradação ambiental que acarretam redução da qualidade de vida
(Franco da Rocha, Itapevi, Santana de Parnaíba, Itapecerica da Serra, Embu das Artes,
São Bernardo do Campo);
ocupações em áreas de proteção ambiental (Mairiporã, Ribeirão Pires, Embu das Artes,
entorno das represas Billings e Guarapiranga, a ocupação em APAs como a da Várzea do
Rio Tietê);
grandes favelas como Paraisópolis, Heliópolis e Vila Nova Jaguaré (SP), Vila Nova
Esperança (Taboão da Serra), Jardim Santo André;
requalificação dos grandes conjuntos habitacionais como Cidade Tiradentes (na Zona
Leste de SP).

Para garantir a efetividade das ações habitacionais – especialmente aquelas voltadas para as
necessidades de reassentamento habitacional e recuperação urbana de assentamentos precários
– as diretrizes do setor habitacional no PDUI deverão estar integradas às demais diretrizes
setoriais e aos projetos estruturantes de transporte, logística, saneamento e outros a serem
identificados.
Finalmente, cabe registrar que o Grupo de Trabalho de Instrumentos Urbanísticos que analisou a
Ação Estratégica para o Enfrentamento da Precariedade reformulou as propostas apresentadas,
tendo como objetivos:
1. A promoção habitacional como estratégia para ação metropolitana considerando a
definição de critérios de reconhecimento, qualificação e enfrentamento das situações de
problemas e necessidades habitacionais no planejamento do desenvolvimento regional.

2. Enfrentamento da precarização dos assentamentos habitacionais na RMSP,
especialmente em áreas de risco. Para tanto, estabeleceu diretrizes que subsidiaram o
delineamento da proposta estratégica apresentada no Relatório de Propostas. São elas:
1. Redirecionar a ocupação do território metropolitano, promovendo HIS em
áreas dotadas de infraestrutura, considerando a necessidade de moradia
próxima ao emprego e às estruturas públicas da metrópole;
2. Articular e fortalecer políticas públicas que melhorem as condições de vida e
de convivência na metrópole, tendo em vista o enfrentamento da precariedade
urbana e habitacional, considerando os princípios orientadores da política
habitacional do Estado de São Paulo;
3. Diminuir a ocupação das áreas com riscos geológico-geotécnicos, de
inundações e solos contaminados, inclusive priorizando os territórios de
mananciais, acompanhada da prevenção ao surgimento de novas situações de
vulnerabilidade e de uma política de reassentamento habitacional;
4. Promover o planejamento integrado, interfederativo e intersetorial das
intervenções habitacionais de caráter metropolitano, considerando as
necessidades habitacionais como uma questão a ser sanada pelas entidades
federativas metropolitanas;
5. Promover a aplicação dos instrumentos relacionados ao cumprimento da
função social da propriedade, estabelecidos pelos Estatutos da Cidade e da
Metrópole, em articulação com a política habitacional das três esferas
federativas;
6. Priorizar projetos de desenvolvimento sustentável e recuperação ambiental e
urbana em escala metropolitana, contemplando o provimento de infraestrutura
básica e serviços urbanos, promovendo projetos de construção sustentável e
ações de regularização fundiária de interesse habitacional, observadas as
diretrizes de proteção ambiental;
7. Desenvolver suporte regional a sistemas de informações habitacionais e
regionais, em plataformas georreferenciadas, capazes de integrar, de forma
padronizada, dados dispersos e contribuir para a articulação e priorização das
ações.

2.2.3 Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

Mapa 8: Fragmentos de Vegetação

2.2.3.1 Patrimônio Ambiental
Apesar da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ser caracterizada por áreas de intensa
urbanização, fortemente descaracterizadas do ponto de vista ambiental, uma significativa parcela
do território metropolitano é ainda recoberta por remanescentes vegetais nativos. Do ponto de
vista da cobertura vegetal, considera-se que 37% da área da RMSP é composta por vegetação
natural. Não obstante os expressivos índices de cobertura vegetal observados na RMSP, sua
distribuição não é equilibrada e encontra-se concentrada nas áreas mais afastadas do centro da
metrópole, com destaque às sub-regiões Leste e Sudoeste que, respectivamente, concentram
34% e 30% desse valor e reúnem a maior parte dos fragmentos de vegetação. Assim como
ocorre com a análise de demais aspectos que caracterizam a RSMP, tal concentração reflete as
características de um território desigual que, seja do ponto de vista ambiental, social ou
econômico, apresenta desequilíbrios a serem devidamente identificados e corrigidos no processo
de planejamento e desenvolvimento da metrópole. Embora associado a um amplo e histórico
processo de estruturação do território metropolitano em que variados fatores concorrem à
definição da situação observada, o atual quadro ambiental sustenta-se, dentre outros elementos,
sobre os aspectos relativos à legislação ambiental e à produção do espaço urbano, incluindo o
acesso à moradia na RMSP.

Fonte: Fundação Florestal e Instituto Florestal

No que se refere à legislação ambiental, grande parte dos instrumentos legais existentes que
implicam na proteção, conservação e recuperação ambiental localizam-se precisamente nas
áreas onde há maior presença dos atuais fragmentos de vegetação observados. Na RMSP,
quanto aos instrumentos legais, destaca-se a instituição das Áreas de Proteção aos Mananciais
(APMs), das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs), e das Unidades de
Conservação – uso integral ou sustentável. As APMs e APRMs compreendem as sub-bacias com
reconhecido potencial hídrico que contribuem para a formação de reservatórios destinados ao
sistema de abastecimento público. Com vistas à produção de água em quantidade e qualidade
adequadas, o uso e ocupação do solo nessas áreas são controlados de modo a estabelecer
condições ambientais favoráveis ao aproveitamento hídrico. Atualmente, na RMSP, há quatro
áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) legalmente instituídas, aprovadas e
com legislação específica: APRM Guarapiranga, APRM Billings, APRM Juquery/Cabuçu e APRM
Alto Tietê Cabeceiras. Para as demais sub-bacias que integram as APMs, está em elaboração o
Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) integrado, que, para cada caso, fará o
diagnóstico para a formulação de suas leis específicas bem como a revisão das legislações já
aprovadas. Em alguns casos, reforçando a distribuição espacial da cobertura vegetal existente, a
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Lei de Proteção aos Mananciais ocupa de 80% a 100% de alguns municípios da RMSP, como o
caso de Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Santa Isabel e Mairiporã, onde a referida legislação
impõem variados graus de restrição de uso e ocupação do solo. As APMs e APRMs são áreas
estratégicas para o planejamento metropolitano e requerem uma ação articulada dos diversos
níveis e setores de governo. Por sua vez, as Unidades de Conservação (UCs) são espaços
terrestres e marinhos, dotados de atributos naturais e culturais, relevantes para a manutenção do
equilíbrio ecológico e regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC). As UCs de Proteção Integral visam à preservação da natureza em áreas com pouca ou
nenhuma atividade humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. As UCs
de Uso Sustentável objetivam compatibilizar a conservação da natureza e a utilização dos
recursos naturais, sendo permitido o aproveitamento sustentável de seus recursos. As Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) correspondem a uma das categorias de uso sustentável previstas
pelo SNUC e têm como objetivo principal proteger a diversidade ambiental, conciliando o
processo de ocupação do território com o uso sustentável dos ecossistemas. Estabelecendo as
relações entre os fragmentos de vegetação existentes e a legislação instituída, evidencia-se a
importância estratégica das áreas sujeitas às diretrizes e normas de proteção e recuperação dos
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, e das Unidades de Conservação que
abrangem o território da RMSP.
A respeito dos aspectos relativos à produção do espaço urbano que afetam o atual quadro
ambiental na RMSP, é relevante sublinhar a ocupação das Áreas de Proteção aos Mananciais e
demais áreas ambientalmente sensíveis no interior da metrópole. A informalidade habitacional
atinge milhares de pessoas nas APMs e APRMs, manifestando-se na forma de favelas e
loteamentos clandestinos, sem regularização fundiária. Não apenas circunscrita nas décadas de
1980 e 90, a situação agravou-se fortemente ao longo dos anos tornando-se necessária atuação
articulada e focada das instituições. Nesse sentido, têm sido efetuadas ações conjuntas
envolvendo diferentes órgãos ambientais e demais instituições públicas competentes para
viabilizar medidas socioambientais visando à urbanização e à regularização fundiária. A
ocupação dessas áreas de grande interesse ambiental é, muitas vezes, a única alternativa para
uma significativa parcela da população que não consegue adquirir sua moradia por meio dos
mecanismos formais de mercado. A provisão de habitação de interesse social, visando à
recuperação e/ou requalificação das áreas ocupadas irregularmente, torna-se assim, uma das
ações públicas prioritárias no contexto de superação dos desequilíbrios existentes na RMSP.
Com relação às APRMs, destaca-se a ocorrência de assentamentos precários nas áreas que
envolvem as represas Billings e Guarapiranga, em torno das quais se destacam porções do
território socioambientalmente vulneráveis e prioritárias para recuperação e/ou requalificação.

Mapa 9: Assentamentos Precários em Áreas Protegidas

Fonte: Fundação Florestal; CEM/CEBRAP.

Além dos aspectos mencionados acima, com vistas ao desenvolvimento sustentável da RMSP, é
preciso destacar a importância de demais aspectos associados à manutenção e à promoção da
biodiversidade e da sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos na metrópole. Em uma leitura
do território que permita reconhecer os benefícios obtidos a partir dos ecossistemas naturais,
fundamentais ao bem-estar humano e ao desenvolvimento socioeconômico do território, cabe
sublinhar a relação que se estabelece entre elementos ambientais e urbanos, mais precisamente,
entre a cobertura vegetal existente, as categorias de uso e ocupação do solo, e seus respectivos
impactos no fornecimento de serviços ecossistêmicos metropolitanos. Desta associação,
decorrem as possibilidades de incentivar a diversificação e a coexistência de atividades
econômicas, urbanas, rurais e ambientais sem prejuízo aos serviços ecossistêmicos e recursos
ambientais da metrópole. Reforçando os desequilíbrios já mencionados acima, observa-se,
novamente, que as áreas centrais da região metropolitana pouco contribuem à manutenção e à
promoção dos ativos ambientais, enquanto as áreas mais afastadas exercem um papel
fundamental ao provimento e ao aproveitamento dos recursos naturais. Na perspectiva de reduzir
as desigualdades territoriais e promover um desenvolvimento mais equilibrado da RMSP, cumpre
reconhecer tanto a importância de salvaguardar os atributos ambientais existentes, garantindo a
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preservação e a conservação das atuais áreas já contempladas pelos instrumentos legais
instituídos, quanto incorporar novas áreas, notadamente mais próximas às áreas centrais da
metrópole, que possam incrementar a quantidade de áreas verdes e, ao mesmo tempo, corrigir
sua distribuição desigual no território.
Mapa 10: Serviços Ecossistêmicos

Fonte: Oficina PDUI-RMSP, 2018
Finalmente, conforme o tratamento imprimido às questões ambientais e que, notadamente,
afetem a cobertura vegetal da metrópole, cabe destacar a importância de relacionar demais
conflitos que ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas naturais na RMSP. Embora tenha sido
reforçada a importância das questões legais, habitacionais, e aquelas relacionadas à
biodiversidade e ao provimento dos serviços ecossistêmicos, outros fatores podem e,
eventualmente, devem ser considerados no exame dos aspectos ambientais de relevância
metropolitana.
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2.2.3.1 Recursos Hídricos
2.2.3.1.1 Recursos Hídricos na Região Metropolitana de São Paulo
Para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, o princípio constante da legislação
brasileira e paulista é a adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial básica. O
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Lei de Águas do Estado de São
Paulo 7.663/1991 divide o território do Estado de São Paulo em vinte e duas Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs, formadas por partes de bacias hidrográficas ou
por um conjunto delas.
A maior parte da área da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP situa-se na bacia
hidrográfica do Alto Tietê (Mapa 8), constituída pelo trecho do Rio Tietê a montante da barragem
de Rasgão, no município de Pirapora do Bom Jesus, até sua nascente, no município de
Salesópolis. Esta bacia corresponde à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos –
UGRHI 06 - Alto Tietê. Dos 39 municípios da região, 37 estão inteira ou parcialmente contidos
nesta bacia, onde se concentra a grande área urbanizada da região. A RMSP possui ainda
municípios com áreas em outras cinco UGRHIs: Ribeira de Iguape e Litoral Sul, Paraíba do Sul,
Sorocaba e Médio Tietê, Baixada Santista e Piracicaba, Capivari e Jundiaí, conforme mostra o
Mapa 8.
A UGRHI 06-Alto Tietê é dividida em seis bacias hidrográficas, no entanto, a relação entre a
demanda de água e a oferta é considerada uma das mais críticas do Estado de São Paulo, com
uma disponibilidade hídrica superficial per capita de 179,58 m³/hab.ano, conforme apresenta a
Tabela 15. É importante destacar que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera áreas
com disponibilidade hídrica natural inferior a 1.500 m³/hab./ano como sendo críticas, ou seja, essa
região está bem abaixo do mínimo estabelecido mundialmente.
A criticidade na disponibilidade de água da UGRHI 06 - Alto Tietê se intensifica, sobretudo, por
concentrar a maior parte da área urbanizada da Região Metropolitana de São Paulo e por ser
altamente adensada. Além disso, nesta região ocorre as maiores demandas total e urbana do
Estado, com a predominância do setor de abastecimento urbano.
A UGRHI 06-Alto Tietê têm oito mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da região:
Billings, Guarapiranga, Alto Tietê Cabeceiras, Alto Juquery, Alto Cotia, Cabuçu, Tanque Grande e
Guaió. No entanto, a disponibilidade hídrica destes mananciais não é o suficiente para suprir a
demanda de água para os diferentes usos da região.
Para aumentar a quantidade de água disponível são necessárias transferências de recursos
hídricos das bacias hidrográficas vizinhas, como dos mananciais do Sistema Cantareira, do
Capivari - Monos e do Guaratuba, além dos reservatórios Jaguari e a bacia do Alto Juquiá, a partir
das transferências de água Jaguari-Atibainha e do Sistema São Lourenço (FABHAT, 2018),
tornando a RMSP muito dependente de outras regiões e bacia hidrográficas para suprir suas
demandas por recurso hídrico.

Tabela 15: Relação entre disponibilidades hídricas e demandas de água
População Disponibilidade
Bacias
Principais
Área
Q95 Qmédio
2015*
per capita
hidrográficas
reservatórios
(km²)
(m³/s) (m³/s)
(hab.)
(m³/hab.ano)
Billings (Represas
Billings Rio Grande e
824,08
5,31
16,46
3.602.274
144,11
Tamanduateí
Pedreira)
Paraitinga, Ponte
Nova, Biritiba Mirim,
Cabeceiras
Jundiaí, Taiaçupeba 1.859,24 11,98
37,14
3.878.105
302,01
e Ribeirão do
Campo
Guarapiranga,
Cotia Pedro Beicht e da
858,41
5,53
17,15
1.073.022
503,95
Guarapiranga
Graça
Juqueri Paiva Castro e
848,71
5,47
115,36
548.616
974,52
Cantareira
Águas Claras
Penha 852,71
5,49
17,03
8.234.447
65,23
Pinheiros
Pinheiros Pirapora e Edgard
531,91
3,43
115,36
2.922.340
114,67
Pirapora
de Souza
TOTAL
5.775,12
37,2
115,36 20.258.804
179,58
* População calculada com base na projeção SEADE para o ano de 2015, para os setores censitários efetivamente
inseridos na bacia hidrográfica do Alto Tietê.
Fonte: FABHAT, 2018.

Com isso, a bacia hidrográfica do Alto Tietê está hidraulicamente vinculada a várias UGRHIs
limítrofes, em especial à:




UGRHI 05 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí pelo Sistema Cantareira, que transfere até 31 m³/s
de suas cabeceiras para garantir o abastecimento da RMSP, representando quase a
metade da demanda total desta região; e,
UGRHI 07 - Baixada Santista, através: (a) do Sistema Billings, que transfere as águas do
Alto Tietê para a vertente marítima para geração de energia na Usina Hidroelétrica UHE
Henry Borden; tais águas, depois, são parcialmente aproveitadas para abastecimento
público da Baixada Santista e industrial de Cubatão; e (b) de duas transposições de
pequeno porte – das cabeceiras do rio Capivari (1 m3/s) e do rio Guaratuba (0,5 m3/s) para
reforços do abastecimento (COBRAPE, 2013).
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Mapa 11: Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Região Metropolitana de São Paulo.
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Baseando-se neste cenário, não é indicada e nem tampouco sustentável uma estratégia de
desenvolvimento da RMSP, baseada no aumento da dependência da retirada de água das bacias
hidrográficas de suas regiões vizinhas. A reversão de águas obriga o seu gerenciamento
contemplando-se o conjunto de bacias hidrográficas envolvidas, considerando a necessidade de
um olhar amplo a partir do planejamento e da gestão dos recursos hídricos.
Por isso, é de suma importância do desenvolvimento de um plano e segurança hídrica para a
metrópole, para que garanta a sua menor dependência e sua resiliência, garantindo uma melhor
gestão das águas, inclusive, em períodos de escassez, que envolva fundamentalmente, uma
gestão participativa com o envolvimento direto dos Comitês de Bacias 29.
O Plano de Bacias do Alto Tietê (FABHAT, 2018), aponta que a demanda estimada em 2015 foi
de 85,40m³/s e a projeção calculada para o ano de 2045 no cenário tendencial aumentará esse
número para 97,99m³/s, sendo que esta, para o abastecimento urbano, aumentará 12,59m³/s,
considerando o consumo populacional, comercial, de serviços e indústrias ligadas à rede pública
de abastecimento, como mostra a Tabela 16.
Tabela 16: Projeções de demanda por usos da água por UGRHI

Tipo de uso

Abastecimento urbano
Abastecimento industrial
Irrigação
Dessedentação animal
Total

Demandas de água (m³/s)
Cenário com
Cenário com
Demanda atual
gestão de
intensificação
demandas
de demandas
2015
2045
2045
75,04
76,36
93,40
6,54
3,27
8,61
3,77
3,39
3,77
0,05
0,06
0,06
85,40
83,09
105,84

O balanço hídrico mostra que a relação demanda/disponibilidade hídrica da UGRHI 06-Alto Tietê
evoluirá para situações ainda mais críticas, exigindo ações de gestão e gerenciamento dos
recursos hídricos de forma a não impor restrições ao desenvolvimento desta região.
No Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos para Macrometrópole Paulista
(PDARH/MMP) foram indicadas as seguintes diretrizes gerais para ações de gestão de demanda,
bem como medidas não estruturais de controle na Macrometrópole Paulista:







redução progressiva do Índice de Perdas na Distribuição (IPD) de 38% em 2008, para até
28% em 2035;
mudança comportamental, atingindo-se, a partir de 2020, uma redução no consumo de 1%
a 5%, com base no consumo de 2012;
Programa de Uso Racional de Água em edificações públicas, com redução das demandas
em 10% a partir de 2012, de acordo com os Decretos Estaduais n° 57.830/2012 e
59.327/2013;
mudanças tecnológicas e de gestão do uso da água na irrigação, com consequente
redução de demanda de 5% a 8%, dependendo da UGRHI, a partir de 2008;
tecnologia de produção mais limpa e regulamentação da cobrança pelo uso da água, com
redução de 5% no consumo até 2035, nas industrias abastecidas pela rede pública, bem
como nas indústrias que fazem a captação diretamente em mananciais. (sem itálico)

Para a expansão da oferta de água, o PDARH/MMP estudou dez arranjos que resultaram da
combinação de 22 esquemas hidráulicos alternativos para o suprimento hídrico da
Macrometrópole. Esses arranjos constituem um conjunto de possibilidades combinadas que
compõem uma carteira de projetos públicos de grande impacto territorial (Quadro 2).

Fonte: FABHAT, 2018

As perdas totais de águas (perdas aparentes somadas às perdas reais), também apresentam-se
como um grande desafio para os recursos hídricos da UGRHI 06-Alto Tietê, sendo um
componente que implica diretamente na redução da quantidade de água. Em 2015 a perdas totais
chegavam a 36,32% e num cenário tendencial para 2045 essa perda de água se manteria,
correspondendo a 36,17%.
Praticamente a metade da demanda urbana da bacia do Alto Tiete é atendida através de
transposição de águas de outras bacias hidrográficas, destacando-se o Sistema Cantareira, que
tem em sua outorga a autorização de retirada média mensal de até 33 m³/s de água da UGRHI 05
- Piracicaba/Capivari/Jundiaí para o abastecimento urbano da RMSP. A situação da UGRHI 05
Piracicaba/Capivari/Jundiaí também se apresenta crítica, com a demanda de água já atingindo
praticamente a sua disponibilidade hídrica existente.

29

Colegiado das águas e instância deliberativa, formado por representantes do Estado, municípios e sociedade civil.
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Quadro 2: Arranjos estudados para a expansão da oferta de água para o abastecimento
urbano da Região Metropolitana de São Paulo.
Principais
Mananciais

Principais Vantagens

Principais Conflitos

Jurumirim


Apoio ao desenvolvimento
da região;

Baixo impacto ambiental.

 Custo elevado;
 Conflitos com geração de
hidroeletricidade em nove UHEs à jusante,
dos quais oito sob concessão à Duke e
uma (Piraju) à Cia Brasileira de Alumínio
(CBA).

Alto-Juquiá; São
Lourenço


Incorporação da represa
França à Macrometrópole;

Aproveitamento da
capacidade de reservação
Guarapiranga e Itupararanga;

Baixo impacto ambiental.

 Conflitos com a Cia Brasileira de
Alumínio (CBA) pela geração de
hidroeletricidade no Rio Juquiá.


Aproveitamento das
capacidades de regularização dos
sistemas Cantareira e Alto Tietê;

Baixo impacto ambiental.

 Conflitos regionais e interestaduais,
incluindo interferências sobre o
reservatório de Funil e a Estação
Elevatória de Santa Cecília, no Estado do
Rio de Janeiro, que transfere vazões do
Paraíba do Sul para a bacia hidrográfica
do Rio Guandu.

Jaguari-Atibainha;
GuararemaBiritiba

Figura 11: Evolução do avanço dos sistemas sobre a região atendida pelo Cantareira

Fonte: "Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013 - 2014. Carteira de Projetos do PAM", Emplasa, 2014.

Todos esses arranjos envolvem ao menos uma fonte hídrica de grande porte, sugerindo que,
qualquer que seja a solução adotada, terão de ser superados conflitos ambientais, institucionais,
com o setor elétrico, com o uso do solo e com regiões que disputam a mesma água, dentre
outros.
2.2.3.1.2. Crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo
Em 2014 e 2015 a Região Metropolitana de São Paulo viveu um dos seus piores períodos de
escassez de água da sua história, com a disponibilidade hídrica sendo reduzida drasticamente,
principalmente pelo colapso do Sistema Cantareira. A fim de minimizar os impactos causados
dessa diminuição, a SABESP intensificou algumas obras e criou ações emergenciais para a
integração e a transferências de água entre os sistemas, a fim de suprir a demanda que se
concentra
no
Sistema
Cantareira,
conforme
apresenta
a
Figura
11.

Fonte: Relatório de crise SABESP, 2015.

Essas mudanças se deram principalmente pela redução da área atendida pelo Sistema
Cantareira, visto a sua diminuição de produção em cerca de 10 m³/s entre os anos de 2013 e
2014 (Tabela 17), e a expansão das áreas atendidas pelo Sistema Alto Tietê e Guarapiranga no
ano de 2014 e a sua continuação em 2015.
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Tabela 17: Produção média de água nos anos de 2013 e 2014.
Estação de Tratamento de
Água
ABV
Alto Cotia

Água Tratada
(Vazão Total em m³/s)
2013
2014
13,63
14,16





Adequações elétricas nas Estações Elevatórias da ETA Taiaçupeba, aumentando a
capacidade de produção de 13 para 15 m³/s;
Adequação dos painéis elétricos da EEAB Biritiba, ampliando recalque do Rio Tietê
em 2 m³/s para o dique da represa Biritiba-Mirim;
Adequação hidráulica na EEAT Vila Guarani, transferindo 200 l/s para o Cantareira;
Intervenções na EEAT Theodoro Ramos e adequações operacionais na adutora V.
Olímpia, para avanço do Sistema Guarapiranga em cerca de 500 l/s;
Operacionalização da Adutora Jabaquara-Sacomã, do Sistema Guarapiranga,
ampliando transferência em 200 l/s;
Nova regra operacional na EEAT ABV/Jabaquara e no Booster Cadiriri,
possibilitando transferência de 700 l/s para o Cantareira;
Alteração da regra operacional da EEAT França Pinto, possibilitando transferência
de 250 l/s para o Cantareira; e,
Instalação da Adutora Haras/Vila Vitória, do Sistema Rio Grande, permitindo a
transferência de 500 l/s para o município de Santo André.

1,2

0,89

Baixo Cotia

0,86

0,86

Casa Grande

3,87

3,95

32,54

23,64



Ribeirão da Estiva

0,09

0,08



Rio Grande

4,84

4,8

Taiaçupeba

12,06

13,75

c) Intensificação do Programa de Combate às Perdas;

Total

69,09

62,14

d) Redução de pressão na rede de abastecimento, que reduziu 7,3 m³/s em março de 2015
no Sistema Cantareira;

Guaraú

Fonte: SABESP, 2015.

De acordo com o Relatório CHESS - Crise hídrica, estratégia e soluções da SAPESP de abril de
2015, foram tomadas medidas urgentes para permitir a redução das vazões produzidas pelo
Sistema Cantareira e diminuição da sua dependência, tais como:
a) Gestão de consumo dos clientes (Programa de bônus);
b) Transferência de água tratada de outros sistemas produtores com obras já existentes e de
obras e ações emergenciais ao longo de 2014, ampliando a transferência de 6,3 m³/s para
suprir áreas que eram abastecidas pelo Sistema Cantareira, dentre elas:









Parceria Público-Privada no Alto Sistema Tietê, acrescentando 5 m³/s;
Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rodolfo José da Costa e Silva:
aumento da capacidade de tratamento em 1.000 l/s com a utilização de membranas
de ultrafiltração;
Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande: ampliação de
capacidade de tratamento em 500 l/s, implantação de sistema de membranas de
ultrafiltração;
Implantação da adutora Bela Vista/Conceição, em Osasco, 1.300 metros extensão e
diâmetro de 700 mm;
Intervenções elétricas no Booster Ermelino Matarazzo, do Sistema Alto Tietê,
possibilitando transferência de 300 l/s para o Cantareira;
Readequação hidráulica no Booster Cidade Líder, permitindo transferência de 500
l/s para o Cantareira;




e) Utilização das reservas técnicas I e II; e,
f) Ações institucionais para conscientização da população.
No ano de 2015, além da intensificação das ações citadas acima o foco será nas obras de
transferência de água tratada entre os sistemas, para aumentar a segurança hídrica na RMSP,
como:









Bombeamento de 4 m³/s do Rio Pequeno para o Rio Grande e, na sequência, transporte
para a Represa Taiaçupeba (Sistema Alto Tietê);
Bombeamento de 1 m³/s do rio Guaió para a represa Taiaçupeba (Sistema Alto Tietê);
Ampliação da capacidade de tratamento da ETA ABV de 15 para 16 m³/s (+ 1 m³/s no
Sistema Guarapiranga);
Ampliação da capacidade de bombeamento do braço do Taquacetuba para a represa
Guarapiranga;
Transferência de 1 m³/s do Alto Juquiá para o ribeirão Santa Rita (bacia Guarapiranga);
Transferência de 2,5 m³/s do rio Itapanhaú para a represa Biritiba (Sistema Alto Tietê);
Transferência de 2 m³/s do rio São Lourenço para o ribeirão das Lavras (bacia
Guarapiranga);
Transferência de 1,2 m³/s do rio Itatinga para a represa Jundiaí (Sistema Alto Tietê).

Diante deste cenário, de ocorrência com maior frequência de eventos extremos e aumento da
demanda de recursos hídricos, sobretudo no abastecimento urbano, algumas ações são
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necessárias para garantir a Segurança Hídrica da RMSP e da bacia hidrográfica do Alto Tietê
para além da capacidade instalada de produção de água pelo Sistema Integrado Metropolitano e
seus sistemas isolados. O Plano de Bacias do Alto Tietê (FABHAT, 2018), aponta para a busca
potencial de novos mananciais de águas, aliado ao aprimoramento da gestão de demandas e
controle de perdas, uso racional das águas subterrâneas e reuso da água (Figura 12).

Figura 12: Ações para garantir Segurança Hídrica na bacia hidrográfica do Alto Tietê

Fonte: FABHAT, 2018, p. 31.

Articular as políticas públicas e os sujeitos envolvidos na gestão dos recursos hídricos na RMSP
e, sobretudo, na UGRHI-Alto Tietê é essencial para que seja assegurada água em melhores
condições de consumo e, especialmente, em quantidade suficiente para atender as demandas
crescentes na região. Isto é transversal a diversos eixos temáticos tratados no PDUI-RMSP,
envolvendo questões ambientais, sociais, políticas, culturais e econômicas, que devem indicar
estratégias de ações pactuadas em âmbito regional.

58

2.2.3.2 Saneamento Básico
2.2.3.2.1 Abastecimento de água
O abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais
e respectivos instrumentos de medição.
No caso da Região Metropolitana de São Paulo, o abastecimento de água é realizado através de
um sistema integrado constituído por grandes sistemas produtores de água que abastecem os
diversos municípios da região, entre os quais a capital e os municípios com as maiores
populações, demandando uma ação articulada entre os entes federativos.
Outro aspecto importante é a baixa disponibilidade hídrica da região em relação às demandas de
água bem como o comprometimento da qualidade das águas em grande parte da RMSP. A baixa
disponibilidade hídrica da região e a poluição dos mananciais gera dependência da importação de
água de outras bacias para o abastecimento de água da RMSP, com destaque para o Sistema
Cantareira, causando conflitos com outras regiões.
Neste sentido, projetos e ações para o atendimento às demandas de água na denominada
Macrometrópole Paulista foram objeto de estudo do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos
Hídricos da Macrometrópole Paulista.
A gestão compartilhada desses recursos constitui-se numa questão a ser tratada no âmbito da
governança interfederativa, com a articulação entre o governo do Estado e os municípios da
região.
O contexto da crise hídrica trouxe à discussão a necessidade de preservação das nossas
reservas naturais. Como possíveis medidas para o alcance deste objetivo estão o uso racional da
água, o reuso dela para fins potáveis e não potáveis e o controle do índice de perdas no
abastecimento público. O desperdício de água é uma questão a ser combatida e sua causa vem
desde o desperdício produzido pela população, sobretudo no uso residencial, até as perdas reais
de água (físicas) decorrentes de vazamentos na rede de distribuição e extravasamentos em
reservatórios e perdas aparentes (não-físicas), decorrentes de submedição nos hidrômetros,
fraudes e falhas do cadastro comercial.

instalação dos medidores, é necessária a anuência expressa da autoridade municipal competente
na regularização fundiária, ambiental ou por meio de determinação judicial. O principal fator
impeditivo é a situação fundiária das áreas irregulares, que extrapola as competências do
prestador de serviços. Porém, é necessário que se envolvam os diversos atores e se explorem
formas alternativas e temporárias de oferta de serviços nessas áreas para o não agravamento da
qualidade ambiental, principalmente em áreas de proteção ambiental.
2.2.3.2.1.1 Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água da RMSP
A maior parte do abastecimento de água na RMSP é realizado através de um sistema integrado
de abastecimento de água, composto por oito grandes sistemas produtores de água, destacandose os Sistemas Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande e Alto Cotia, que abastecem a
maioria dos municípios da região, entre os quais a capital e os municípios mais populosos da
região metropolitana, localizados nas regiões mais centrais e mais densamente ocupadas do
território. Em complementação a esse sistema integrado. há sistemas isolados em 18 municípios
da RMSP.
A distribuição da água tratada desses sistemas produtores é realizada através do Sistema Adutor
Metropolitano (SAM), constituído por um conjunto de adutoras, estações elevatórias, centros de
reservação e demais estruturas. Esse sistema é operado pela Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (Sabesp), a qual opera as redes de distribuição de água em 33 dos 39
municípios da RMSP, sendo que apenas Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, São
Caetano do Sul e Santo André desempenham a distribuição de água por administração direta,
através de autarquias, empresas municipais ou empresas concessionárias.
Em relação à infraestrutura de abastecimento de água, a Figura 13 permite observar o nível de
cobertura da Região Metropolitana de São Paulo pelo percentual de domicílios conectados à rede
de água, por município (Censo Demográfico IBGE, de 2010).

Com relação à infraestrutura de distribuição da água tratada, observa-se índices elevados de
atendimento pela rede pública de distribuição na maioria dos municípios da região, em especial
nas áreas centrais urbanizadas.
As maiores dificuldades à universalização do serviço encontram-se nas áreas periféricas mais
afastadas dos centros urbanos consolidados. A ampliação dos serviços de abastecimento de
água, sobretudo nas áreas periféricas dos centros urbanos (contendo ou não áreas irregulares) e
nas zonas rurais foi um tema amplamente discutido.
Com relação à regularização dos serviços de saneamento básico nas áreas irregulares, para que
se ofertem estes serviços públicos, através das ligações à rede de água, com a consequente
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Figura 13: Domicílios atendidos por rede de água

Assim sendo, os interesses específicos das UGRHIs do Alto Tietê, onde localiza-se a área central
urbanizada da RMSP, e do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, relativamente à operação do Sistema
Cantareira, não podem ser examinados senão no contexto de desenvolvimento do complexo da
MMP.
Dessa perspectiva, a estratégia da UGRHI AT é manter o aproveitamento de 31m³/s da Bacia do
Rio Piracicaba, por meio do Sistema Cantareira, ao mesmo tempo em que apoia a regularização
e ampliação das ofertas nas bacias que compõem a UGRHI PCJ – seja por meio de obras
estruturais, seja por meio de medidas de gestão da demanda.
Para o preenchimento dos objetivos de gestão de demanda na Macrometrópole o PDARH/MMP
prevê as seguintes diretrizes gerais:





Fonte: Emplasa, 2014; IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.

2.2.3.2.1.1 Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água da RMSP
O Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP trata de maneira integrada (lógica
metropolitana) as ações referentes ao tema no território da RMSP. Porém, o que foi discutido é
que muitos dos projetos existentes nestes planos integrados e em contratos de concessão da
própria concessionária prestadora dos serviços não saíram do papel. Nas oficinas sub-regionais
foram destacadas ainda questões como a falta de transparência de dados pelas concessionárias,
o que dificulta a fiscalização e o acompanhamento por parte das próprias Prefeituras e população
dos serviços prestados.
O Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013-2040 - PAM, desenvolvido pela Emplasa em
2014, trata do tema do abastecimento de água no Vetor Sistêmico Recursos Hídricos e
Saneamento. Nesse item, considera-se o Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos
para a Macrometrópole Paulista - PDARH/MMP, estudo promovido pela Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH).
Assim, tendo em vista o caráter prioritário do aproveitamento dos recursos hídricos na MMP, o
PAM contemplou os conteúdos de integração de acordo com elementos estratégicos que devem
pautar a ação do Estado. Dessa forma, a orientação estratégica adotada é a de reconhecer que o
desenvolvimento socioeconômico das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas da MMP é
interdependente.



redução progressiva do Índice de Perdas na Distribuição (IPD) de 38%, em 2008, para
28%, em 2035;
mudança comportamental, atingindo-se, a partir de 2020, uma redução no consumo de 1%
a 5%, com base no consumo de 2012;
Programa de Uso Racional de Água em edificações públicas, com redução das demandas
em 10% a partir de 2012, de acordo com os Decretos Estaduais n° 57.830/2012 e
59.327/2013;
mudanças tecnológicas e de gestão do uso da água na irrigação, com consequente
redução de demanda de 5% a 8%, dependendo da UGRHI, a partir de 2008;
tecnologia de produção mais limpa e regulamentação da cobrança pelo uso da água, com
redução de 5% no consumo até 2035, nas indústrias abastecidas pela rede pública, bem
como nas indústrias que fazem a captação diretamente em mananciais.

Entre os projetos propostos pelo PDARH/MMP, os relativos ao abastecimento de água da RMSP
são os seguintes:








implantação do Sistema Produtor São Lourenço, para atendimento das demandas da Zona
Oeste da RMSP;
interligação dos Reservatórios Igaratá (Rio Jaguari, Bacia Paraíba do Sul) e Atibainha
(Sistema Cantareira);
Programa Mananciais da RMSP, para a diminuição da poluição dos corpos d’água,
melhoria da qualidade de vida da população, promoção de usos compatíveis com as
necessidades ambientais e gestão integrada de bacias;
Programa
Metropolitano
de
Água
da
RMSP
(PMA/Sabesp),
com
ampliação/adequação/implantação de captação e adução de água bruta, ETAs, adutoras e
reservatórios de água tratada;
continuidade do Programa de Redução e Controle de Perdas de Água.

As questões relativas à baixa disponibilidade hídrica em relação à demanda de água da região
bem como a poluição dos mananciais para o abastecimento de água da Região RMSP continuam
sendo desafios a serem superados para o desenvolvimento da região metropolitana.
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Alguns resultados, relacionados ao aproveitamento dos recursos hídricos próprios da Região
Metropolitana para o atendimento de suas demandas, foram alcançados com a implantação de
um dos mais importantes sistemas produtores de água para o abastecimento da RMSP, o
denominado Sistema Produtor do Alto Tietê, operado pela Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp).

2.2.3.2.2 Esgotamento sanitário

Entretanto, embora a reversão das águas da bacia do Alto Tietê para o Reservatório Billings para
a geração de energia elétrica na Usina de Henry Borden, em Cubatão, por meio do sistema de
bombeamento do canal do rio Pinheiros, tenha sido limitado ao controle de cheias, a utilização do
reservatório para o abastecimento público ainda se restringe ao aproveitamento dos braços do
Rio Grande e Taquacetuba, em razão da poluição das águas do reservatório.

A interligação das redes de coleta de esgoto com as estações de tratamento de esgoto já
existentes, por meio da implantação de coletores-tronco e interceptores, constitui um dos maiores
desafios para a ampliação dos índices de tratamento do esgoto coletado.

A dependência da importação de água de outras bacias para o abastecimento de água da RMSP,
com destaque para o Sistema Cantareira, deverá aumentar, com a implantação do Sistema
Produtor São Lourenço e da interligação dos Reservatórios Igaratá (Rio Jaguari, Bacia Paraíba do
Sul) e Atibainha (Sistema Cantareira), ambos os projetos propostos no Plano Diretor de
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista (PDARH/MMP).
Medidas de gestão de demanda, visando a redução do consumo da água, bem como os
programas de redução e controle de perdas, reuso e uso racional da água, propostos nos planos
anteriores e existentes no âmbito limitado de algumas concessionárias de serviços de
saneamento básico, como a Sabesp, deverão ser ampliados e potencializados, visando um
melhor aproveitamento dos recursos hídricos da região.
Um conjunto de obras estruturais30 estão sendo realizadas e planejadas pela Sabesp com a
finalidade de aumentar a disponibilidade e a segurança hídricas da RMSP, incluindo ampliações e
adequações em reservatórios, adutoras e Estações de Tratamento de Água (ETAs) existentes,
bem como ações em demais estruturas de suporte ao sistema instalado, consolidando obras e
projetos que efetivamente contribuem ao incremento da capacidade de produção e de distribuição
de água.
Apesar dos elevados índices de atendimento já atingidos na RMSP, com 95% dos domicílios
ligados à rede de água, os sistemas de produção e distribuição enfrentam grande desaﬁo para
atender à demanda de abastecimento atual e futura, tendo em vista questões relacionadas à
geograﬁa e à própria operação do sistema.

O esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.

As maiores dificuldades à universalização do serviço de coleta de esgotos encontram-se nas
áreas periféricas mais afastadas dos centros urbanos consolidados. A ampliação dos serviços de
esgotamento sanitário, sobretudo nas áreas periféricas dos centros urbanos (contendo ou não
áreas irregulares) e nas zonas rurais foi um tema amplamente discutido.
Com relação a regularização dos serviços de saneamento básico nas áreas irregulares, para que
se ofertem estes serviços públicos, através das ligações às redes de esgoto, é necessária a
anuência expressa da autoridade municipal competente na regularização fundiária, ambiental ou
por meio de determinação judicial. Sendo o principal fator impeditivo a situação fundiária das
áreas irregulares, que extrapola as competências do prestador de serviços. Porém, é necessário
que se envolva os diversos atores e se explore formas alternativas e temporárias de oferta de
serviços nessas áreas para o não agravamento da qualidade ambiental, principalmente em áreas
de proteção ambiental.
2.2.3.2.2.1 Caracterização do Sistema de Esgotamento Sanitário da RMSP
O sistema de esgotamento sanitário na RMSP é composto por um sistema principal, operado pela
Sabesp e que atende à porção mais central e densamente ocupada do território, e por sistemas
isolados, situados nas porções mais periféricas da RMSP, operados pela Sabesp ou pelos
próprios municípios. O sistema principal de esgotamento sanitário da Região Metropolitana de
São Paulo é constituído por cinco grandes Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), ABC,
Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano, que correspondem às bacias de
esgotamento que abrangem diversos municípios na grande área central urbanizada da região
metropolitana, incluindo a maior parte do território da capital e dos maiores municípios da região.
Uma representação esquemática do sistema pode ser vista na ilustração a seguir.

Enquanto do ponto de vista das características físico-territoriais, as bacias que compõem o sítio
metropolitano da RMSP localizam-se em uma região de cabeceira, caracterizada por maior déﬁcit
hídrico, do ponto de vista operacional, é preciso contornar entraves técnicos para superar os
atuais índices de perda do sistema de abastecimento. Ainda como parte das diﬁculdades
enfrentadas, cabe destacar a deterioração da qualidade das águas dos principais mananciais
metropolitanos.

30

A este respeito ver o documento "Crise Hídrica, Estratégia e Soluções", Sabesp
http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/crisehidrica/chess_crise_hidrica.pdf, acesso em 12/2015.

(2015),

disponível

em
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Figura 14: Sistema Principal e Sistema Isolado- Área de Influência

Figura 15: Domicílios atendidos por rede de esgoto

Fonte: "Plano Diretor de Esgotos da Região Metropolitana de São Paulo" (Sabesp, 2010)

Apesar da RMSP ter um nível satisfatório de atendimento à coleta de esgoto (cerca de 85%),
signiﬁcativa parcela dos eﬂuentes não são tratados. Este cenário decorre, principalmente, da
descontinuidade do sistema, bem como da falta de coletores-tronco e da conexão aos sistemas
interceptores, fatores que prejudicam, sobretudo, o afastamento, o transporte dos eﬂuentes e o
funcionamento sistêmico da estrutura existente.
A Figura 15 permite observar o nível de cobertura da RMSP pelo percentual de domicílios
conectados à rede de esgotamento sanitário, por município (Censo Demográfico IBGE, 2010).

Fonte: Emplasa, 2014; IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.

2.2.3.2.2.2 Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário da RMSP
O Plano Diretor de Esgotos para a RMSP (PDE-RMSP, Sabesp, 2010) pautou-se por uma
abordagem integrada da questão do esgotamento, identiﬁcando as demandas para a expansão
dos sistemas, tanto principal quanto isolados. No Plano, com horizonte para 2030, foram
estabelecidas algumas condicionantes para que a universalização dos serviços de esgoto seja
atingida. Entre essas, destacam-se a implementação de programas estruturantes até 2015 e a
realização de investimentos em programas relacionados às questões de esgotamento sanitário na
região como um todo (Projeto Tietê, Programa Pró-Billings, Programa Mananciais, Programa
Córrego Limpo, entre outros).
A implantação de todo o Projeto Tietê previa investimentos da ordem de bilhões de dólares, num
período de 15 anos, em etapas. A ampliação do sistema de tratamento de esgoto na Grande São
Paulo tinha como meta atingir índices da ordem de 50%, em relação ao coletado, ao final da
primeira etapa e de 70% ao final da segunda etapa, chegando aos 100% no final do projeto.
Verifica-se o problema da falta de interligação entre as redes de coletoras existentes e as ETEs
então construídas. A ocupação de áreas de fundos de vale dificulta a implantação de
interceptores e coletores-tronco de esgotos, que fazem a interligação das redes de coleta de
esgoto às ETEs.
A abordagem da questão do esgoto requer ações integradas entre vários programas e também
está relacionada à forma de uso e ocupação do solo na RMSP.
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Muitos dos problemas de falta de tratamento do esgoto estão relacionados à descontinuidade do
sistema, bem como à falta de coletores-tronco e conexão aos sistemas interceptores, fatores que
prejudicam, sobretudo, o afastamento, o transporte dos eﬂuentes e o funcionamento sistêmico da
estrutura existente.

Figura 16: Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de
Municípios (ICTEM) dos municípios da RMSP.

O desafio maior do saneamento macrometropolitano hoje, segundo o Plano de Ação da
Macrometrópole Paulista 2013-2040 (PAM) está no esgotamento sanitário e controle da poluição,
sendo importante notar que essas duas vertentes de intervenção pública são convergentes,
porém não coincidentes. À medida que aumenta o índice de esgoto coletado e tratado, cresce a
importância da poluição difusa no equilíbrio ambiental do sistema e ela se relaciona
principalmente com os sistemas de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.
Entre os projetos do Vetor Sistêmico Recursos Hídricos e Saneamento do PAM, relacionados ao
esgotamento sanitário da RMSP, estão a implementação do Programa Metropolitano de Esgotos
da RMSP (PME), por meio da realização da 3ª e 4ª etapas do Projeto Tietê, com a
universalização dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos da RMSP, no horizonte temporal
de 2014–2020, e a melhoria da qualidade ambiental na Bacia do Alto Tietê, e o Programa
Córrego Limpo da RMSP, despoluição e limpeza das águas e margens em córregos priorizados
em consenso com as prefeituras.
A avaliação dos índices de operação do sistema público de tratamento de esgoto pode ser
complementada através da análise do Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da
População Urbana de Municípios (ICTEM), desenvolvido pela Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB). A partir do volume de esgoto coletado, o índice considera a efetiva
remoção da carga orgânica dos esgotos domésticos, levando em conta a eficiência de diminuição
da carga orgânica e a conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos
efluentes. Assim, o ICTEM permite uma análise sobretudo qualitativa do sistema e da
infraestrutura existente nos municípios que compõem o território metropolitano.

Fonte: Cetesb, 2014. Elaboração: Emplasa, 2015.

A análise da Figura 16, elaborada a partir do relatório Qualidade das águas superficiais no estado
de São Paulo (CETESB, 2014), indica que os índices relativamente mais elevados estão em São
Caetano do Sul, Poá, Suzano, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis. Os índices relativamente
mais baixos de eficiência no tratamento de efluentes estão nas sub-regiões Sudoeste, Oeste,
Norte e Leste – Cotia, Vargem Grande Paulista, Santana de Parnaíba, Cajamar, Caieiras, Franco
da Rocha, Francisco Morato, Mauá, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Santa Isabel. Existe uma
concentração de índices razoáveis e satisfatórios nas sub-regiões central (existe?), Sudeste e
Sudoeste, abrangendo os municípios de São Paulo, as localidades que compõem o ABCD,
grande parte das sub-regiões Sudoeste e Oeste, ou mesmo os municípios de Mogi das Cruzes e
Arujá. De forma geral, a partir da análise deste índice, é possível inferir que a região apresenta
índices razoáveis de coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana, com predominância,
na maior parte dos municípios, das faixas intermediárias.

O rio Tietê encontra-se retificado e canalizado no trecho entre a barragem da Penha e o
reservatório Edgard de Souza. Este trecho do rio Tietê foi objeto de uma obra do governo do
Estado de aprofundamento e ampliação de sua calha para aumentar a sua capacidade de
escoamento das vazões de cheia da região, executada pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE).

2.2.3.2.3 Macrodrenagem na Região Metropolitana de São Paulo
A RMSP situa-se, em sua maior parte, na bacia hidrográfica do Alto Tietê, que corresponde à
bacia do Rio Tietê no trecho a montante da Barragem de Rasgão, no município de Pirapora do
Bom Jesus, até sua nascente, no município de Salesópolis. O sistema principal de
macrodrenagem da área central urbanizada da RMSP, na bacia do Alto Tietê, é constituído pelos
rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí.

O rio Pinheiros, totalmente retificado e canalizado, possui diversas estruturas hidráulicas –
barragens, comportas e estações elevatórias –, que permitem a inversão do fluxo das águas em
direção ao reservatório Billings. Este sistema, operado pela Empresa Metropolitana de Águas e
Energia (EMAE), implantado originalmente para geração de energia elétrica na Usina de Henry
Borden, no município de Cubatão, é atualmente utilizado para o controle de cheias em ocasiões
de chuvas excessivas.
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O rio Tamanduateí encontra-se canalizado desde a sua foz no rio Tietê até a foz do ribeirão dos
Meninos, na divisa dos municípios de São Paulo e São Caetano do Sul.
A RMSP é uma região densamente ocupada. O processo de urbanização da região, que se
acelerou a partir dos anos 1960, trouxe como consequência a impermeabilização do solo e a
ocupação das várzeas dos cursos d'água, áreas antes destinadas ao armazenamento natural das
águas, gerando a ampliação das áreas sujeitas às inundações. Quando o solo não está
impermeabilizado e possui cobertura arbórea, sua capacidade de retenção da água das chuvas é
elevada. Com a impermeabilização dos solos e retirada da vegetação, praticamente toda a água
das chuvas corre diretamente para os rios e a capacidade de infiltração desce para quase zero na
maior parte da área urbanizada, aumentando o volume e a velocidade do escoamento superficial
e, consequentemente, as vazões de cheia. A esse problema acrescenta-se a prática de
canalizações dos rios e córregos, muitas vezes de forma radical, transferindo a ocorrência das
inundações para áreas a jusante e não resolvendo o problema, uma vez que a região continua
crescendo de modo descontrolado, exigindo medidas cada vez mais complexas para minimizar os
impactos do regime hidrológico.
Como fator de agravamento, as periferias da área urbanizada ocupam atualmente porções de
solo provenientes de rochas decompostas em encostas de grandes declividades e sujeitas a
erosão. Nesses solos rochosos do complexo cristalino, a ocupação indiscriminada provoca erosão
que carrega sedimentos para o leito dos rios. Associada à erosão, vale destacar o lançamento
indiscriminado de lixo orgânico e resíduos inertes nas vias e terrenos vagos, principalmente nas
áreas periféricas. Estes processos diminuem a capacidade de vazão das bacias hidrográficas, em
virtude do assoreamento, provocando a subida do nível das águas a jusante e agravando o
problema das inundações.
O processo de urbanização, ao não considerar o aspecto ambiental, ocasiona graves prejuízos à
população, especialmente no que se refere a enchentes.As medidas exigidas para o
equacionamento desses problemas deparam sempre com os altos custos das obras corretivas, o
que faz com que as soluções sejam adiadas com o consequente agravamento das inundações.
Para melhor compreensão da problemática das enchentes na RMSP, as mesmas podem ser
classificadas em dois tipos, não totalmente independentes, quais sejam:




aquelas que ocorrem ao longo dos rios Tietê, Pinheiros e baixo Tamanduateí, ocupando
extensas áreas e que trazem grandes transtornos à metrópole pela interdição das avenidas
marginais desses rios, que se constituem das mais importantes do sistema viário
metropolitano; e
aquelas que ocorrem ao longo dos córregos e ribeirões e que estão distribuídas em
diversos pontos da malha urbana do território metropolitano.

Em virtude do agravamento dos problemas de inundações nas áreas urbanizadas da região
metropolitana, em 1983, o governo do Estado, por intermédio do Conselho Deliberativo da
Grande São Paulo (Codegran), aprovou as diretrizes básicas do Plano Imediato para Combate às
Enchentes na RMSP.

Nesta época, a Emplasa formulou as Diretrizes Metropolitanas de Drenagem de Águas Pluviais,
de 1981, e executou diversos planos e projetos de drenagem de águas pluviais para os
municípios da RMSP, que procuravam integrar o planejamento amplo da bacia com a realidade
socioeconômica da época.
Em 1984, a Emplasa elaborou o Programa Emergencial de Controle de Enchentes na Região
Metropolitana de São Paulo, que buscou enfocar os problemas de inundações, propondo
estruturas mais simples e baratas, juntamente com serviços de limpeza, desobstrução e
desassoreamento que, se efetivados, reduziriam significativamente o porte e as ocorrências de
inundações RMSP. Esse programa orientou uma série de medidas executadas pelo governo do
Estado e pelos municípios, mas as ações implementadas se mostravam muito aquém das
necessidades e deparavam-se com a ausência de uma articulação mais efetiva entre os entes
envolvidos e com a precariedade da logística disponível.
Enquanto, por um lado, existiam iniciativas buscando tratar a questão da macrodrenagem de
forma mais ampla e integrada, considerando os diversos aspectos que interferem
substancialmente na dinâmica dos cursos d’água, por outro, persistia uma cultura de resolver
pontualmente os problemas, com ações de combate às enchentes que se baseavam na simples
ampliação dos canais e galerias, transferindo os pontos de inundação para outros locais, muitas
vezes para municípios à jusante.
A análise e implantação de soluções para as questões de drenagem urbana é um dos aspectos
do saneamento ambiental que tem sido um dos maiores desafios dos planejadores e
administradores dos grandes centros urbanos do mundo. Como tais soluções não envolvem
apenas obras, mas também recomendações quanto ao gerenciamento da drenagem, o
disciplinamento de uso e ocupação de solo, de competência das administrações municipais,
educação ambiental e outras medidas ditas não estruturais, é necessário que tal planejamento
seja o mais abrangente possível, envolvendo, em sua realização, os representantes dos diversos
agentes e órgãos responsáveis pela gestão da infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente
e da sociedade civil como um todo.
A partir de 1993 iniciou-se uma mudança de paradigma na adoção de soluções estruturais para o
problema da macrodrenagem urbana, com ações centradas na retenção e amortecimento dos
picos. As bacias deveriam controlar suas próprias enchentes, aliviando os pontos mais baixos
e/ou bacias de jusante, ou ainda, trechos já canalizados que não poderiam ser ampliados. É
dentro de tal conceito que é proposto a implantação de reservatórios de retenção, conhecidos
como piscinões. A função dos reservatórios de retenção é atenuar o pico da onda de enchente
através da acumulação localizada dos grandes volumes de escoamento superficial decorrentes
da urbanização e consequente impermeabilização do solo, descarregando apenas vazões
compatíveis com a capacidade do canal a jusante desse ponto.
Entre 1993 e 1998, a prefeitura do município de São Paulo projetou e implantou os primeiros
reservatórios de retenção no município: Pacaembu, na área central do município; Águas
Espraiadas, na zona sul; Guaraú, Bananal e Rio das Pedras, na zona norte; além de cinco
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piscinões na bacia do rio Aricanduva, na zona leste do município: Caguaçu, Aricanduva I, II e III e
Limoeiro.
2.2.3.2.3.1 Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê
No âmbito metropolitano, em função da persistência dos problemas de inundações na RMSP, o
governo do Estado, através do DAEE elaborou, em 1998, o primeiro Plano Diretor de
Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê– (PDMAT), adotando uma abordagem
integrada dos problemas em todas as principais sub-bacias da bacia hidrográfica do Alto Tietê. O
primeiro PDMAT buscou complementar as obras e ações de melhoria hidráulica dos rios Tietê e
Tamanduateí, necessárias a um conjunto de soluções modulares, por sub-bacias, que permitiriam
sua execução por etapas.
O primeiro Plano Diretor de Macrodrenagem priorizou a análise e proposição de medidas e ações
para as seguintes bacias hidrográficas: Alto Tamanduateí, incluindo as sub-bacias do Ribeirão
dos Meninos, Ribeirão dos Couros e do Córrego do Oratório, Córrego Pirajussara, Rio
Aricanduva, Médio Juqueri e Rio Baquirivu.
O Mapa 9Mapa mostra a localização das bacias hidrográficas analisadas no primeiro PDMAT.
O Plano Diretor de Macrodrenagem visou, em síntese, diagnosticar os problemas existentes ou
previstos no horizonte do projeto (2020) e determinar, do ponto de vista técnico-econômico e
ambiental, as soluções mais interessantes, pré-dimensioná-las e hierarquizá-las.
O Plano introduziu como uma das premissas fundamentais para o desenvolvimento dos estudos e
diagnósticos a fixação do conceito da chamada "vazão de restrição". Há um limite físico para a
expansão e aumento de capacidade hidráulica de escoamento dos principais cursos d’água
drenantes da bacia do Alto Tietê, como é o caso específico das calhas dos rios Tietê e
Tamanduateí. Assim sendo, uma vez diagnosticada a capacidade restritiva de um certo curso
d’água receber contribuições de águas pluviais oriundas da parte de montante, há que se buscar
um conjunto de obras adequado na sua sub-bacia correspondente, de forma que a sua vazão de
restrição não seja ultrapassada.
Com o objetivo de atenuar os picos das ondas de cheia das áreas de montante das bacias e
descarregar apenas vazões compatíveis com as vazões de restrição dos trechos dos cursos
d'água a jusante, conforme o conceito descrito anteriormente, é proposto a implantação de
reservatórios de retenção, conhecidos como "piscinões" (repetido?).
Com base no primeiro Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê, o governo do
Estado, através do DAEE, implantou, no período de 1998 a 2008, 30 reservatórios de retenção de
cheias, distribuídos em três sub-bacias da bacia hidrográfica do Alto Tietê – Alto Tamanduateí,
Pirajussara e Ribeirão Vermelho - na RMSP. A prefeitura do município de São Paulo também
implantou 15 reservatórios, a maioria na sub-bacia do rio Aricanduva, também analisada no
primeiro PDMAT, na zona leste da cidade. A Figura 17 mostra a localização desses reservatórios.
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Mapa 12: Macrodrenagem Bacias hidrográficas de interesse
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Figura 17: Localização dos reservatórios

contra inundações, e a apresentação de propostas e recomendações relativas à legislação sobre
uso e ocupação do solo.
Em 2011, iniciou-se a segunda revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem, ou seja, sua terceira
versão (PDMAT 3). Essa versão, além da revisão e atualização dos planos anteriores, ampliou o
seu escopo, abrangendo toda a Bacia do Alto Tietê.
O PDMAT 3 montou uma consistente base de dados pertinentes às áreas de drenagem urbana e
de recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê, abrangendo os aspectos físicos, hidrológicos,
hidráulicos, econômicos, sociais e institucionais. Adotou um modelo matemático consistente,
associando à sua calibração a dados observados de precipitações, vazões e níveis d’água,
disponíveis nos bancos de dados do radar meteorológico do DAEE e da rede telemétrica da Bacia
do Alto Tietê. Com todos esses dados, praticamente contínuos no tempo, será possível a
obtenção de resultados confiáveis nas simulações.
Como será aplicada modelação para bacia em geral, será possível avaliar a repercussão de uma
intervenção num trecho de um determinado curso d’água, sobre todo o sistema de drenagem da
bacia, ou seja, o modelo calibrado será uma eficiente ferramenta de avaliação de alternativas de
solução. A partir dos resultados das simulações e os correspondentes diagnósticos da bacia, o
plano indicará as ações propostas, envolvendo medidas estruturais e não estruturais.
2.2.3.2.2 Reservatórios de Retenção (piscinões)

Fonte: DAEE, 2008.

Em 2008, em virtude da dinâmica do processo de urbanização, o DAEE deu início à revisão e
atualização do primeiro Plano Diretor de Macrodrenagem. Este segundo Plano Diretor de
Macrodrenagem – PDMAT 2, desenvolvido nos mesmos moldes do anterior e com o mesmo
objetivo de minimizar as inundações e, numa fase final, solucionar o problema, realizou uma
revisão e atualização das medidas e ações propostas na primeira versão do plano, consultandose, sob a coordenação do DAEE, as prefeituras e as principais entidades e órgãos ligados ao
segmento de recursos hídricos, protagonistas da RMSP.
Foram incorporadas, nesta segunda versão do plano, entre outras medidas recomendadas, os
chamados parques lineares nas áreas junto às várzeas de cursos d’água e introduziu-se a
solução em polder, estrutura constituída de muro em concreto ou dique em solo, implantada ao
longo das margens do rio, que atua como barreira contra o seu transbordamento. Foi sugerida,
também, a uniformização dos procedimentos de análise hidráulica e hidrológica, a fim de
possibilitar uma harmonização entre as ações dos vários órgãos das administrações estadual e
municipal e das concessionárias responsáveis pelo gerenciamento da drenagem urbana nos
vários municípios. Fora isso, um maior enfoque nas medidas não estruturais, no tocante a
implantação de programas de educação ambiental e de sistemas de monitoramento e de alerta

A RMSP possui atualmente 51 reservatórios de retenção (piscinões) em operação, a maioria
deles construídos pelo governo do Estado, através do DAEE, nas bacias do Ribeirão Vermelho,
Alto Tamanduateí e Pirajuçara. O monitoramento, limpeza e segurança dos destes reservatórios
de retenção é de responsabilidade das prefeituras onde se localizam.
O município de São Paulo administra 20 piscinões, a maioria deles localizados na bacia do rio
Aricanduva, na zona leste da capital. Quatro deles foram construídos pelo DAEE: Anhanguera, na
bacia do Ribeirão Vermelho, Jd. Maria Sampaio e Sharp, na bacia do Pirajuçara, e Oratório, na
bacia do Tamanduateí.
O município de Santo André possui quatro piscinões, construídos e monitorados pela prefeitura,
da mesma forma que os municípios de Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo e Francisco
Morato possuem, cada um deles, um piscinão, construídos e monitorados pelas respectivas
prefeituras.
Existem ainda três piscinões em construção, dois pelo DAEE (Olaria, na bacia do córrego
Pirajuçara, e Guamiranga, na bacia do Alto Tamanduateí, ambos no município de São Paulo) e
outro pela prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.
Estão ainda previstos a implantação de mais nove piscinões: dois no Canal de Circunvalação no
Parque Ecológico do Tietê, quatro no município de Franco da Rocha, além de outros três
(Jaboticabal, Miranda D'Aviz e Pindorama), na bacia do Alto Tamanduateí.
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As ilustrações e tabelas a seguir mostram a localização e os dados referentes aos piscinões em
operação, em obras e previstos nas bacias do Ribeirão Vermelho, Alto Tamanduateí e Pirajuçara.
Figura 18: Piscinões – Bacia do Ribeirão Vermelho

Tabela 18: Piscinões - Bacia do Ribeirão Vermelho
Piscinão
1 Rochdalle

Município
Osasco

Investimento
R$ 2,4 milhões

Capacidade
25 mil m³

2 Bonança

Osasco

R$ 6,1 milhões

62 mil m³

3 Anhanguera

São Paulo

R$ 17,0 milhões

160 mil m³

R$ 25,5 milhões

247 mil m³

Total
Fonte: DAEE, 2015

Tabela 19: Piscinões – Bacia do Alto Tamanduateí
Piscinão
1 Canarinhos
2 Paço Municipal
3 Vila Rosa
4 Piraporinha
5 Bombeiros
6 Fac. Medicina
7 Ecovias Imigrantes
8 Chrysler
9 Corumbé
10 Petrobrás
11 Mercedes Benz
12 Volks Demarchi
13 Sônia Maria
14 Mercedes Paulicéia
15 São Caetano
16 Ford Taboão
17 Oratório
18 Taboão
19 Ford Fábrica
20 Guamiranga*
21 Miranda D'Aviz**
22 Pindorama**
23 Jaboticabal**
Total

Fonte: DAEE, 2015

Figura 19: Piscinões – Bacia do Alto Tamanduateí

Município
São Bernardo do Campo
Mauá
São Bernardo do Campo
Diadema
São Bernardo do Campo
Santo André
Diadema
São Bernardo do Campo
Mauá
Mauá
Diadema
São Bernardo do Campo
Mauá
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Bernardo do Campo
Santo André
São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo
São Paulo
Mauá
São Bernardo do Campo
Diadema

Investimento
R$ 7,1 milhões
R$ 3,9 milhões
R$ 7,9 milhões
R$ 6,6 milhões
R$ 5,6 milhões
R$ 7,5 milhões
R$ 7,5 milhões
R$ 5,6 milhões
R$ 7,7 milhões
R$ 21,6 milhões
R$ 5,3 milhões
R$ 8,7 milhões
R$ 7,1 milhões
R$ 17,1 milhões
R$ 8,6 milhões
R$ 17,5 milhões
R$ 17,7 milhões
R$ 9,2 milhões
R$ 7,2 milhões
R$ 120 milhões
R$ 20 milhões
R$ 10 milhões
R$ 76 milhões
R$ 405,4 milhões

Capacidade
95 mil m³
136 mil m³
113 mil m³
85 mil m³
34 mil m³
120 mil m³
120 mil m³
190 mil m³
105 mil m³
800 mil m³
140 mil m³
170 mil m³
120 mil m³
380 mil m³
235 mil m³
340 mil m³
320 mil m³
180 mil m³
82 mil m³
850 mil m³
100 mil m³
35 mil m³
900 mil m³
5.650 mil m³

Nota: * em construção; ** previstos
Fonte: DAEE, 2015

Fonte:

DAEE,

2015
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Figura 20: Piscinões – Bacia do Pirajuçara

Fonte: DAEE, 2015

Tabela 20: Piscinões – Bacia do Pirajuçara
Piscinão
1 Nova República
2 Parque Pinheiros
3 Portuguesinha
4 CPTM/Maria Sampaio
5 Eliseu de Almeida
6 Sharp
SubTotal
7 Olaria*
Total

Município
Embú
Taboão da Serra
Taboão da Serra
São Paulo
São Paulo/Taboão da
Serra
São Paulo
São Paulo

Investimento
R$ 6,9 milhões
R$ 5,2 milhões
R$ 7,0 milhões
R$ 8,1 milhões

Capacidade
110 mil m³
117 mil m³
120 mil m³
120 mil m³

R$ 11,7 milhões

113 mil m³

R$ 34,6 milhões
R$ 73,5 milhões
R$ 27,6 milhões
R$ 101,1 milhões

500 mil m³
1.080 mil m³
120 mil m³
1.200 mil m³

Nota: * em construção
Fonte: DAEE, 2015
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2.2.3.2.4 Resíduos Sólidos
A quantidade de resíduos sólidos produzidos, crescente a cada ano, constitui-se ainda em um
problema metropolitano, na medida que limitações físicas e ambientais restringem sua disposição
indiscriminada em porções significativas do território de vários municípios. Desta maneira, é
necessário que soluções para a problemática em questão sejam integradas e compartilhadas
entre os diversos municípios, órgãos setoriais de governo e comunidades.

da RMSP, com exceção do município de Embu das Artes, dispõem seus resíduos em instalações
enquadradas na condição adequada.
Quanto a destinação final dos resíduos sólidos urbanos da RMSP, muitos municípios não
possuem áreas disponíveis para a instalação de aterros sanitários e acabam enviando seus
resíduos para outros municípios. A Tabela 21 a seguir, apresenta os locais de disposição de
resíduos sólidos urbanos da RMSP. Ressalta-se que o município de São Paulo aparece duas
vezes, pois dispõe os seus resíduos em aterro local e também no município de Caieiras.

Como nem todo o lixo produzido é coletado, é comum o despejo de resíduos, muitas vezes
tóxicos e nocivos à saúde e ao meio ambiente, junto a cursos d'água, ao longo de estradas e em
terrenos baldios. Aliás, uma parcela considerável do lixo coletado pelos serviços municipais de
limpeza pública tem sido disposta sem respeitar os mínimos padrões sanitários e de proteção
ambiental. Outro fator relevante a ser considerado é que a disposição inadequada dos resíduos
sólidos ao longo das últimas décadas, legou, para muitos municípios, expressivos passivos
ambientais, os quais comprometem significativamente a qualidade ambiental da Região.
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.
As atividades de transporte, tratamento e disposição final de resíduos na RMSP extrapolam os
limites territoriais e, em consequência, as competências legislativas municipais. Na verdade,
envolvem interesses dos municípios, da sua população e do Estado que, em conjunto, devem
encontrar soluções técnicas, jurídicas e políticas para a gestão dos resíduos sólidos.
2.2.3.2.4.1 Panorama dos Resíduos Sólidos na RMSP
Para a caracterização dos resíduos sólidos urbanos, foram analisadas diferentes informações
secundárias disponíveis em fontes como: o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos
2017 (CETESB, 2018), o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (SMA, 2014) e o
Índice de Gestão de Resíduos - IGR (SMA, 2016).
Na RMSP, estima-se que tenham sido produzidas diariamente, em 2017, cerca de 20 mil
toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), o que representa aproximadamente, 54% dos
resíduos sólidos urbanos gerados no estado de São Paulo. Conforme projeção apresentada no
Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, a metrópole produzirá em 2030, cerca de 42
mil toneladas diárias de RSU. De acordo com a Erro! Fonte de referência não encontrada. 21, São
aulo responde por mais da metade (57%) do total de RSU gerados na região metropolitana, com
11.813 t/dia, seguida por Guarulhos (7,17%) São Bernardo do Campo (4,33%), Osasco (3,71%) e
Santo André (3,80%).
O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos reflete as condições ambientais da
disposição final de RSU. São apresentados os Índices de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR,
de Qualidade de Aterro de Resíduos em Valas - IQR-Valas e de Qualidade de Usinas de
Compostagem – IQC, estratificado em duas faixas de enquadramento: inadequada (0,0 a 7,0) e
adequada (7,1 a 10,0). Tendo como base essa metodologia, verificou-se que todos os municípios
70

Tabela 21: Enquadramento dos municípios do Estado São Paulo, quanto às condições de
tratamento e disposição dos resíduos urbanos (IQR e IQC) de 2017
Municípios
Arujá
Barueri
Biritiba Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuíba
Cotia
Diadema
Embu das Artes
Embu Guaçu
Ferraz de
Vasconcelos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guararema
Guarulhos
Itapecerica da
Serra
Itapevi
Itaquaquecetuba
Jandira
Juquitiba
Mairiporã
Mauá
Mogi das Cruzes
Osasco
Pirapora do Bom
Jesus
Poá
Ribeirão Pires
Rio Grande da
Serra
Salesópolis
Santa Isabel
Santana de
Parnaíba
Santo André
São Bernardo do
Campo
São Caetano do
Sul
São Lourenço da
Serra
São Paulo
São Paulo

RSU
(t/dia)2017
66,38
240,78
21,83
76,63
57,95
356,93
213,98
376,08
240,35
53,16
162,35

2017
IQR
9,8
9,0
10,0
8,5
8,5
9,0
9,8
9,4
5,3
8,5

154,13
123,96
17,46
1484,02

9,4
8,5
8,5
8,6
7,9

152,56
206,55
324,59
109,34
16,81
66,84
415,8
359,83
767,67

8,5
9,8
9,8
8,5
8,5
9,8
9,4
9,0
8,5

12,72
102,3
109,66

9,0
9,8
9,4

39,53
7,53
35,16

9,4
10,0
9,0

118,7
786,75

9,0
9,4

894,95

9,4

143,65

9,4

9,85
7000
4813

8,5
9,6
8,5

Observação (dispõe em )

Enquadramento
A
A
A
A
A
A
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

D - São Paulo - A.P.
D - Santana de Parnaíba - A.P.
D - Tremembé - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Santana de Parnaíba - A.P.
D - Rio das Pedras - A.P.
D - Mauá - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Mauá - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Caieiras - A.P.

D - Caieiras - A.P.
D - Rio das Pedras - A.P.
D - São Paulo - A.P.
D - Itapevi - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - São Paulo - A.P.
D - Mauá - A.P.
D - Jambeiro - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Santana de Parnaíba - A.P.
D - São Paulo - A.P.
D - Mauá - A.P.
D - Mauá - A.P.
D - Tremembé - A.P.
D - Santa Isabel - A.P.
D - Santana de Parnaíba - A.P.

A
A
A
A
A
A

D - Mauá - A.P.

Municípios
Suzano
Taboão da Serra
Vargem Grande
Paulista
Total

RSU
(t/dia)2017
252,48
251,67
40,28
20.684,21

2017
IQR
9,8
8,5
8,5

Observação (dispõe em )

Enquadramento
A
A
A

D - São Paulo - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Itapevi - A.P.

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - 2017 (CETESB, 2018)
A) Condição Adequada (I) Condição Inadequada (D) Dispõe em (A.P.) Aterro Particular
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 preocupação com as quantidades sempre crescentes de resíduos e as usuais formas de
tratamento e disposição inadequadas são agravadas pela falta de novas áreas disponíveis na
RMSP. Considerando-se as áreas com restrições legais (APAs), no caso da RMSP, os municípios
de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra apresentam 100% de seus territórios dentro da área de
Proteção aos Mananciais, o que os impede de construir aterro sanitário.
Deve-se atentar ainda que as áreas existentes para a disposição e tratamento estão praticamente
esgotadas ou com previsão de esgotamento em curto prazo. Viabilizar a ampliação dessas áreas
e encontrar outras adequadas à implantação de novos aterros sanitários está cada vez mais
difícil, além de se ter que atender a legislações cada vez mais restritivas. Com base nisso, é
necessário um empenho governamental no sentido de reduzir a quantidade de resíduo
encaminhado para este fim.
Com relação a gestão dos resíduos sólidos, a Secretaria do Meio Ambiente criou o Índice de
Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR) com o objetivo de avaliar a gestão de resíduos sólidos
domiciliares do Estado de São Paulo e, assim, 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).
Para o ano base de 2015 (IGR, 2016) dos 39 municípios da RMSP, 22 não responderam ao
questionário; sendo assim, dos 17 restantes: sete municípios possuem a gestão dos resíduos
classificada como ineficiente, 10 municípios com gestão mediana e nenhum município com
gestão eficiente. A Tabela 22 seguir apresenta a relação dos municípios e o IGR obtido.

D - Mauá - A.P.
D - Caieiras - A.P.
D - Caieiras - A.P.
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Tabela 22: Resultados da pesquisa IGR 2015
Município

IGR

Município

Arujá

4,86

Mairiporã

Barueri

5,43

Mauá

Biritiba-Mirim

*

IGR
6,98
*

Mogi das Cruzes

6,71
6,18

Caieiras

6,94

Osasco

Cajamar

4,45

Pirapora do Bom Jesus

*
*

Carapicuíba

*

Poá

Cotia

*

Ribeirão Pires

Diadema

*

Rio Grande da Serra

*

5,24

Salesópolis

*

Embu Guaçu

*

Santa Isabel

4,85

Ferraz de Vasconcelos

*

Santana de Parnaíba

5,31

Francisco Morato

*

Santo André

7,74

Franco da Rocha
Guararema

*
4,58

Embu das Artes

Guarulhos
Itapecerica da Serra

*
*

São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Lourenço da Serra
São Paulo

Itapevi

6,89

Suzano

Itaquaquecetuba

4,97

Taboão da Serra

Jandira

*

Juquitiba

*

Vargem Grande Paulista

6,18

*
*
*
7,03
*
6,82
*

* Questionário não respondido.
Fonte: SMA, 2016.

A falta de atualização e a não sistematização das informações sobre os resíduos sólidos tem
representado um grave empecilho para o conhecimento mais amplo da situação dos resíduos, o
que dificulta o estabelecimento de políticas públicas para o desenvolvimento desta área e,
também, para direcionar a atuação das entidades governamentais ou privadas que tratam a
questão (Ministério das Cidades, 2003). O desconhecimento é ainda maior para os resíduos não
urbanos (industriais, dos serviços de saúde, perigosos, agrossilvopastoris, da mineração, de
transporte).

incentivos e financiamentos da União relacionados à gestão de resíduos sólidos. Tem prioridade
no acesso aos recursos os Estados que instituírem microrregiões para integrar a organização, o
planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos
sólidos. Assim, “além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos
microrregionais, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às
aglomerações urbanas”.
Quanto aos planos de resíduos sólidos para as regiões metropolitanas, estes deverão contemplar
as questões que devem ser enfrentadas regionalmente, com destaque para a definição de um
Plano de Investimentos, envolvendo programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazos,
além de um Plano de Implementação, possibilitando aos municípios atender às urgentes
exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A gestão de resíduos sólidos é tema de interesse comum metropolitano 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. Neste contexto, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e a Política Estadual de Resíduos Sólidos definem que os Estados devem incentivar a
formação de consórcios ou outras formas de cooperação entre municípios a fim de racionalizar e
melhorar a gestão dos resíduos sólidos.
Enfrentar a tarefa de equacionar a gestão integrada dos resíduos sólidos na RMSP significa
assumir como meta o tratamento integral dos RSUs gerados. Isto 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. O avanço no trato das
questões de resíduos sólidos requer articulação de ações conjuntas entre os municípios,
adotando-se, como premissa, a abordagem regional em face das características atuais e da
dinâmica do processo de desenvolvimento regional.

2.2.3.2.4.2 Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos na RMSP
A Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
estabeleceu como princípios da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos: não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, nesta ordem de prioridade.
Estabeleceu também que a elaboração de planos estaduais de resíduos sólidos e de planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para o acesso a recursos,
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2.2.4 Transporte, mobilidade e logística

Campo Grande, Grajaú, São Domingos, Cachoeirinha, Artur Alvim, Ponte Rasa, Ermelino
Matarazzo, Itaim Paulista, Parque do Carmo e nos municípios de Itaquaquecetuba, Diadema, São
Caetano e Santo André, formando um anel composto por todos os distritos e municípios que
contornam o Centro Expandido, a exceção de Osasco e Carapicuíba (Mapa 12).

2.2.4.1 Mobilidade no território
2.2.4.1.1 Escolha modal e principais vetores de viagem
A Pesquisa de Mobilidade de 2012 confirma os resultados da Pesquisa Origem Destino de 2007
quanto à preponderância do uso do modo de transporte coletivo sobre o individual (de 55,3% em
2007 para 54,3% em 2012), concentrado nas viagens realizadas pela população com renda até 8
salários mínimos. No entanto, a pesquisa de 2012 também confirma a tendência de aumento na
participação do transporte individual nas viagens realizadas pela população com renda até R$
4.976,00 (Tabela 23).
Tabela 23: Viagens Realizadas
% de Uso do Modo de Transporte
Coletivo sobre o Total de Viagens
Motorizadas, em cada Faixa de
Renda
2007

2012

Variação em pontos percentuais
no Uso do Modo de Transporte
Coletivo sobre o total de Viagens
Motorizadas, em cada Faixa de
Renda, entre 2007 e 2012

até 1.244

76,8

74,8

- 2,0

de 1.244 a 2.488

71,4

69,6

- 1,8

de 2.488 a 4.976

54,7

51,1

- 3,6

de 4.976 a 9.330

32,9

34,2

+1,3

mais de 9.330

17,8

24,1

+6,3

TOTAL

55,3

54,3

- 1,0

Renda Familiar
(R$ outubro 2012)

A espacialização das viagens de 2007, por transporte individual, foi representada em dois mapas,
um deles contendo os principais fluxos de viagens que têm origem e destino na área externa ao
Centro Expandido (Mapa 13); no outro mapa estão representados os principais fluxos de viagens
que ocorrem entre a área externa ao Centro Expandido e o Centro Expandido (Mapa 13). Nos
dois mapas foram considerados os fluxos acima de 2.200 de viagens/dia por transporte individual
(10% dos fluxos de viagens/dia, por transporte individual, com valores acima de 1),
correspondendo a 7.265.879 viagens/dia por transporte individual, ou 64,56% do total de
viagens/dia por transporte individual em 2007.
Comparando os dois mapas fica evidente que há mais fluxos acima de 2.200 de viagens/dia por
transporte individual, com origem e destino na área externa ao Centro Expandido, do que entre a
área externa ao Centro Expandido e o Centro Expandido. Isto é comprovado também em termos
numéricos: das 7.265.879 viagens/dia por transporte individual (soma de todos os fluxos acima de
2.200 de viagens/dia), 5.139.574, ou seja, 70,74% têm origem e destino na área externa ao
Centro Expandido.
Para apoiar a análise da espacialização dos principais fluxos de viagem de 2007, por transporte
individual, que têm origem e destino na área externa ao Centro Expandido, os mesmos foram
superpostos à representação da variação da divisão modal entre 2007 e 2012.

Fonte: Pesquisa de Mobilidade 2012.

A espacialização da variação percentual no uso do modo de transporte coletivo sobre o total de
viagens motorizadas (variação do TC na divisão modal) entre 2007 e 2012, mostra que em todos
os municípios da RMSP houve uma queda da participação do transporte coletivo no atendimento
das viagens motorizadas, exceto em algumas Zonas de Mobilidade 2012 internas ao município de
São Paulo, beneficiadas direta ou indiretamente pela expansão da rede de transporte de massa
no período (modernização e extensão até Grajaú da Linha 9 Esmeralda da CPTM, extensão da
Linha 2 do Metrô até Vila Prudente e implantação da Linha 4 Amarela de metrô), compreendendo:
Santana, Tucuruvi, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme, Cambuci, Ipiranga, Sacomã,
Vila Mariana, Saúde, Jabaquara, Santo Amaro, Campo Grande, Cidade Ademar, Socorro, Cidade
Dutra, Parelheiros, Campo Limpo, Vila Andrade, Morumbi, Butantã, Vila Sonia, Rio Pequeno,
Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina e Lapa (Mapa 10).
As maiores densidades de viagens por transporte individual, em 2007, mais de 240 por hectare,
ocorrem no Centro Expandido: Sé, República, Bela Vista, Jardim Paulista, Vila Mariana (Mapa
11).
Mas, entre 1997 e 2007, os maiores crescimentos na densidade de viagens por transporte
individual, mais de 20 por hectare, têm destaque não apenas no Centro Expandido (Sé, Itaim-Bibi,
Alto de Pinheiros, Perdizes, Vila Mariana e Saúde), como também em áreas afastadas, como
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Mapa 13: Variação da participação na variação modal entre 2007 e 2012
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Mapa 14: Densidade de viagens por transporte individual em 2007
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Mapa 15: Variação da densidade de viagens por transporte individual entre 1997e 2007
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Mapa 16: Principais fluxos de viagens por transporte individual com origem e destino fora do Centro Expandido em 2007

77

Mapa 17: Principais fluxos de viagens por transporte individual entre a periferia e o Centro Expandido em 2007
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Mapas semelhantes aos realizados com os fluxos de viagens por transporte individual foram
elaborados para analisar o transporte coletivo em 2007, também considerando fluxos acima de
2.200 viagens/dia (11,7% dos fluxos de viagens/dia, por transporte coletivo, com valores acima de
1), correspondendo a 8.161.134 viagens/dia por transporte coletivo, ou 58,7% do total de
viagens/dia por transporte coletivo em 2007.
Os resultados desta análise indicam que os principais fluxos de viagens por transporte coletivo,
com origem e destino na área externa ao Centro Expandido (Mapa 15), apresentam uma
configuração espacial semelhante à descrita para os fluxos de viagens por transporte individual.
Em maior número que os de transporte individual, os fluxos de viagens por transporte coletivo
deixam mais evidentes os encadeamentos de caráter perimetral, bem como a existência de
importantes estruturas de deslocamentos sub-regionais.
Os fluxos por transporte coletivo acima de 2.200 viagens/dia, com origem e destino na área
externa ao Centro Expandido correspondem a 6.838.870 deslocamentos (83,8% da soma de
todos os fluxos com mais de 2.200 de viagens/dia por transporte coletivo.
Também em maior número que os fluxos de viagens por transporte individual, os principais fluxos
de viagens por transporte coletivo, entre a área externa ao Centro Expandido e o Centro
Expandido (Mapa 16), são em grande parte convergentes para Sé e República.
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Mapa 18: Principais fluxos de viagens por transporte coletivo com origem e destino fora do Centro Expandido em 2007
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Mapa 19: Principais fluxos de viagens por transporte coletivo entre a periferia e o Centro Expandido em 2007
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2.4.1.2 Tempo de viagem
Conforme a Pesquisa O/D 2007, os maiores tempos médios de viagem observam-se na periferia
da RMSP. A população com renda familiar mensal variando de R$ 760,00 a R$ 3.040,00 – que
predomina em diversos municípios que compõem a periferia metropolitana – responde por 70%
das viagens diárias por transporte coletivo e gasta em média 67 minutos para chegar ao destino.
O tempo de viagem desta população corresponde a 71,4% do tempo total de viagem consumido
diariamente nos deslocamentos realizados por transporte coletivo em toda a metrópole (Tabelas
24 e 25), o que evidencia a prioridade da expansão da rede de transporte para atender a periferia
da RMSP. A média dos custos generalizados de viagem (medida que considera tanto o tempo
como o custo de viagem), por Zona O/D de destino, utilizando o transporte coletivo, confirma a
representação espacial desse ônus, que incide sobre toda a população localizada externamente
ao Centro Expandido (Mapa 17).
Da mesma forma, a maior densidade de viagens produzidas por modo coletivo, motivo trabalho,
com duração acima de 1 hora, encontra-se fora do Centro Expandido da capital, na periferia leste,
sul e norte do Município de São Paulo e em outros municípios metropolitanos, destacadamente
em Francisco Morato, Guarulhos, Mauá, Diadema, Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco,
Carapicuíba, Barueri e Jandira (Mapa 18).
Por outro lado, a maior densidade de produção de viagens por modo individual, motivo trabalho,
com duração acima de 30 minutos encontra-se em áreas com relevo acidentado, correspondendo
a toda a zona norte do Município de São Paulo, ao espigão central (entre os distritos de Perdizes
e Vila Mariana) e aos distritos de Campo Limpo, Vila Andrade, Campo Belo, Campo Grande,
Cidade Dutra, Grajaú, Sapopemba e São Mateus. Fora da capital, tais áreas constituem o sul do
Município de Osasco, o sul do Município de São Caetano do Sul e o norte do Município de Santo
André (Mapa 19).

Tabela 24: Tempo Médio das Viagens Diárias por tipo e renda familiar mensal – 1997 e 2007

Fonte: Metrô-Pesquisas O/D 1997 e 2007

Tabela 25: Tempo Gasto em Viagens por Transporte Coletivo, segundo a renda média
familiar mensal na RMSP
TEMPO GASTO EM VIAGENS POR TRANSPORTE COLETIVO, SEGUNDO A RENDA
MÉDIA FAMILIAR MENSAL NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
PESQUISA O/D 2007
ÍNDICE DE
MOBILIDADE
POR
TRANSPORTE
COLETIVO

TEMPO
MÉDIO
DE
VIAGEM

(VIAGENS
/ DIA)

(MINUTOS
/ DIA)

ATÉ R$ 760,00

0,56

68

1.473.000

100.164.000

10,8

DE R$ 760,00 A
R$ 1.520,00

0,71

70

4.280.000

299.600.000

32,4

DE R$ 1.520,00 A
R$ 3.040,00

0,80

66

5.462.000

360.492.000

39,0

DE R$ 3.040,00 A
R$ 5.700,00
MAIS DE R$ 5.700,00

0,73

62

2.059.000

127.658.000

13,8

0,49

58

639.000

37.062.000

4,0

67

13.913.000

924.976.000

100

RENDA MÉDIA FAMILIAR
MENSAL

TOTAL

VIAGENS POR
TRANSPORTE
COLETIVO

TEMPO
GASTO EM
VIAGENS
(MINUTOS
/ DIA)

% DO
TEMPO
TOTAL
GASTO
EM
VIAGENS
POR TC

Fonte: Metrô-Pesquisas O/D 2007
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Mapa 20: Média de custos generalizados de transportes – Transporte Coletivo
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Mapa 21: Densidade de viagens produzidas com tempo médio acima da média da RMSP – modo coletivo
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Mapa 22: Densidade de viagens produzidas com tempo médio acima da média da RMSP – modo individual
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2.2.4.1.3 Mobilidade da população residente
Segundo as pesquisas O/D, no período de 1997 a 2007, o índice de mobilidade total passou de
1,87 para 1,95 viagens diárias por habitante, enquanto o índice de mobilidade motorizada passou
de 1,22 para 1,29 viagens diárias por habitante. Este índice continuou crescente na Pesquisa de
Mobilidade de 2012, quando a RMSP alcançou o patamar de 20 milhões de habitantes, que
realizavam diariamente 29,7 milhões de viagens motorizadas, o que estabeleceu um índice de
mobilidade de 1,49 viagens por habitante. Por transporte coletivo, o índice de mobilidade 0,81
correspondia a 16,1 milhões de viagens diárias. Por transporte individual, o índice de mobilidade
0,68 correspondia a 13,6 milhões de viagens diárias (Tabela 26),
Tabela 26: Índice de Mobilidade por modo principal e renda familiar mensal – 1997 e 2007

do documento, dentre as quais consta o viário essencial e os anéis metropolitanos propostos no
PITU 2020.
No entanto, a definição de um sistema viário de interesse metropolitano deve levar em conta a
acessibilidade regional não apenas para atender à circulação dos ônibus intermunicipais, mas à
de todos os modos de transporte. A falta de definição de um sistema viário de caráter
metropolitano reflete a inexistência de uma estrutura de gestão para tanto. De fato, atualmente,
apenas os municípios respondem pela rede viária localizada em seu próprio território, não
havendo instância para o planejamento e implantação de ações que promovam o sistema viário
estrutural em escala metropolitana.
Tal vácuo de gestão prejudica a acessibilidade interna à metrópole, que sofre com a falta de um
sistema viário de transição, com função de distribuir o fluxo de veículos entre vias de alta
capacidade (característica, em geral, das vias macrometropolitanas, metropolitanas e
metropolitanas secundárias) e vias de baixa capacidade (característica do viário urbano local).
Da mesma forma, são ainda insuficientes as obras de arte que aumentam a conectividade do
sistema viário, ou seja, túneis, viadutos e pontes, superando importantes barreiras urbanas, como
ferrovias, rodovias, rios e relevo acidentado. Por exemplo, superar os rios Tamanduateí e Tietê na
direção leste-oeste; superar o rio Tietê na direção norte-sul; superar, na direção leste-oeste, os
morros e as rodovias localizados a norte do rio Tietê; superar, na direção norte-sul as rodovias
Presidente Dutra, Ayrton Senna, Presidente Castelo Branco e Raposo Tavares.

Fonte: Metrô-Pesquisas O/D 1997 e 2007

Em 2007 os maiores índices de mobilidade são da população localizada no Centro Expandido e
em áreas ao longo da rede de transporte estrutural (Mapa 20),

A indefinição de um sistema viário de interesse metropolitano e de uma estrutura para sua gestão
também acarretam: falta de padronização de restrições operacionais e de sinalização viária para
orientação a veículos e pedestres; carência de medidas para minorar prejuízos à preservação da
saúde da população e do meio ambiente provocados pela circulação dos veículos na RMSP; e
inexistência de equipamentos de apoio à segurança e conforto dos usuários do transporte coletivo
e para o acompanhamento da regularidade dos serviços de transporte que se utilizam do viário
metropolitano.
Finalmente cabe observar que a acessibilidade à RMSP, tanto em escala regional como
macrorregional, tem sido prejudicada pela abertura de acessos diretos a rodovias estaduais e
federais, apenas para servir empreendimentos imobiliários localizados em suas imediações.

2.2.4.2 Acessibilidade do território
2.2.4.2.1 Acessibilidade metropolitana considerando o sistema viário
Na RMSP há um conjunto de vias de âmbito metropolitano, chamado de Sistema Viário de
Interesse Metropolitano (SIVIM), instituído pelo Decreto Estadual n° 50.684/2006, onde passam
as linhas de ônibus intermunicipais. O SIVIM, gerido pela EMTU, é formado por três categorias de
vias: macrometropolitanas, metropolitanas e metropolitanas secundárias (Mapa 21).
A rede viária atual do SIVIM consta do documento SUMÁRIO 2012 elaborado pela EMTU, onde
está prevista a complementação do Sistema com melhorias que estão relacionadas no Item 7.4
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Mapa 23: Índice de mobilidade
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Mapa 24: Rede viária
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2.2.4.2.2 Acessibilidade metropolitana considerando o sistema de transporte de
passageiros
A atual rede estrutural de transporte na RMSP é formada por linhas de alta capacidade – trem
metropolitano e metrô – e linhas do sistema de média capacidade – os corredores de ônibus e as
linhas de metrô leve. Em 2010, esta rede possuía 66 km de linhas metroviárias, distribuídas em
cinco linhas e 60 estações; 259 km de linhas de trem metropolitano com seis linhas e 110
estações; 45 km de vias com exclusividade de trânsito referente aos Corredores Metropolitanos; e
131 km de vias com exclusividade de trânsito referente aos corredores municipais da SPTrans
(Mapa 22).
O sistema estrutural é alimentado por linhas de ônibus municipais e intermunicipais que operam
no sistema viário metropolitano e nos sistemas viários arteriais municipais.
No entanto, considerando o volume diário de viagens realizadas por transporte coletivo no
território metropolitano () (o que seriam esses parênteses sem conteúdo?), a atual capacidade de
transporte coletivo estrutural é insuficiente, especialmente para atender ao grande número de
viagens perimetrais que ocorrem entre os distritos periféricos ao município de São Paulo,
densamente habitados, e os demais municípios da RMSP – o que tem contribuído com o
aumento do uso do automóvel para realizar os deslocamentos fora do Centro Expandido.
Um dos fatores que prejudica a oferta atual de transporte de massa na RMSP é o
compartilhamento dos trilhos usados pelo serviço ferroviário de passageiros, realizado pela
CPTM, com os trens do serviço de transporte de carga, oferecido por concessionárias privadas,
que reduz a capacidade de transporte em ambos os serviços e aumenta a ocorrência de
acidentes.
Outro fator que incide sobre a baixa oferta de transporte metroferroviário é a lenta expansão das
linhas, que concorre tanto com um contínuo redesenho da rede, como com a falta de uma política
pública de financiamento que viabilize a implementação das intervenções a décadas planejadas.
A morosidade do Programa de Corredores Metropolitanos da EMTU, estabelecido em 2010, para
implantação de novas ligações, geralmente perimetrais, também tem prejudicado a interligação
entre municípios da RMSP, bem como a racionalização da integração dos serviços de transporte
de ônibus intermunicipais à rede metroferroviária e às linhas de ônibus municipais.
A proposta de expansão da rede estrutural de transporte na RMSP em vigor baseia-se em
estudos e projetos do METRÔ, CPTM, SPTrans, EMTU e CET. O conjunto de propostas foi
integrado com base nos seguintes critérios: superposição entre serviços (concorrência e
complementaridade das linhas); adequação entre tecnologia dos serviços e estimativa da
demanda nos anos meta, simulada para diferentes cenários; eficiência e equilíbrio da rede face à
cronologia da implantação dos serviços.

além de 13 corredores de ônibus da EMTU e também 38 corredores de ônibus da SPTrans (Mapa
23).
Atualmente o METRÔ, a CPTM e a EMTU estão detalhando suas redes futuras, o que pode
trazer novos ajustes na futura rede estrutural de transporte. A SPTrans está reformulando a rede
de corredores e linhas de ônibus que operam no município de São Paulo. Outro elemento a ser
considerado no desenho da futura rede de transporte estrutural da RMSP é o Plano de
Mobilidade do Grande ABC, que necessita de análise e aceite da STM (METRÔ, CPTM, EMTU)
quanto à sua incorporação à rede oficial planejada para a metrópole. O mesmo procedimento
envolve as propostas contidas nos planos de mobilidade dos demais municípios que compõem a
RMSP.
A implantação da rede estrutural de transporte prevista para 2030, deverá ter seu prazo
estendido, face ao contingenciamento orçamentário vigente no país. Das obras da rede estrutural
que se encontram em andamento, oito têm o término previsto para os próximos 5 anos. Até 2018,
ampliando a rede do METRÔ, entrarão em operação a Linha 4-Amarela de Vila Sônia à Luz; a
Linha 5-Lilás, de Capão Redondo a Klabin; a Linha 15-Prata, de Vila Prudente a São Mateus; e a
Linha 17-Ouro, de Congonhas à estação Morumbi da CPTM. Até 2020 serão acrescidas à rede
do METRÔ a Linha 6-Laranja, de Brasilândia a São Joaquim e a Linha 18-Bronze, de
Tamanduateí a Djalma Dutra; a rede da CPTM ganhará a extensão da Linha 9-Esmeralda, de
Grajaú a Varginha; e da Linha 13-Jade, de Engenheiro Goulart até o aeroporto internacional
localizado no Município de Guarulhos; e haverá dois novos corredores da EMTU, Taboão-Vila
Galvão, entre o aeroporto internacional localizado no Município de Guarulhos e o Terminal
Metropolitano CECAP; e Itapevi-Miguel Costa, entre Itapevi e Osasco, integrando com as
estações da CPTM.
A metrópole também carece de um sistema de transporte ferroviário de passageiros que atenda
deslocamentos de âmbito macrometropolitano. O crescente número de passageiros que realizam
viagens pendulares com origem ou destino externos à RMSP tem demandado maior
compatibilização do transporte de passageiros de média e longa distância com o transporte de
passageiros metropolitanos. O serviço de Trens Intercidades deverá ampliar essa tendência,
reforçando a necessidade de implantação de novos terminais metro-rodo-ferroviários na RMSP.
A concepção de uma rede de transporte público estrutural para a RMSP, envolvendo diferentes
escalas regionais e de poder, está vinculada também ao estabelecimento e observância de
normas e padrões que garantam adequados níveis de confiabilidade, velocidade, frequência,
acessibilidade, conforto, conveniência e segurança do serviço prestado aos usuários, reduzindo a
presente disparidade de soluções adotadas no desenho, implantação e manutenção do material
rodante, vias, estações, terminais e pontos de parada.

Com implantação inicialmente prevista para 2030, a futura rede de transporte estrutural é
composta por 14 linhas do METRÔ, 14 linhas da CPTM, 2 linhas de monotrilhos da SPTrans,
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Mapa 25: Rede de transporte atual
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Mapa 26: Rede de transporte futura
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2.2.4.2.3 Acessibilidade metropolitana considerando o sistema de transporte de cargas
As consultas ao setor de logística apontaram para uma reduzida eficiência socioeconômica e
ambiental do transporte de cargas na RMSP, associada principalmente com:









carência de fomento ao uso de transporte ferroviário;
inexistência de ferroanel;
compartilhamento dos trilhos utilizados pelo serviço de transporte de passageiros;
inexistência de vias de contorno que desviem das áreas urbanas a circulação dos veículos
de carga;
inexistência de uma rede regional de plataformas logísticas;
inexistência de mecanismo de racionalização tributária para permitir e estimular a
implantação de Plataformas Logísticas no Estado de São Paulo e na RMSP;
inadequação dos preceitos de regulação e das sistemáticas de documentação legal para o
transporte e transferência de cargas;
falta de regulamentação metropolitana para o transporte de cargas, quanto à definição de
percursos destinados a racionalizar a circulação e o estacionamento de caminhões na
malha viária da RMSP.

2.2.4.3 Eficiência dos padrões de acessibilidade frente aos padrões de mobilidade urbana
A rede de transporte estrutural atual, concentrada no Centro Expandido, é inadequada para
atender ao grande número de viagens perimetrais, entre os distritos periféricos do município de
São Paulo e os demais municípios metropolitanos, o que tem contribuído com o aumento do uso
do automóvel para realizar os deslocamentos fora da região central.
Para reduzir o crescimento das viagens por transporte individual nas áreas periféricas na RMSP,
promovendo soluções de mobilidade mais eficientes para todos, são importantes as futuras linhas
de caráter perimetral presentes na Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade para 2030,
planejadas pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, como a Linha Guarulhos-ABC, o Arco
Sul, a Linha 23-Magenta, a Linha 17-Ouro e a extensão da Linha 2-Verde até Dutra (Mapa 24).

A esperada divulgação do Plano Diretor de Logística e Transporte - PDLT 2030 deverá promover
o detalhamento do diagnóstico sobre carências da RMSP quanto a:







equipamentos de logística e transporte de carga, nos sistemas rodoviário e ferroviário, para
garantir a intermodalidade rodoferroviária e para viabilizar o transporte de grandes volumes
de carga em contêineres;
plataformas logísticas, principalmente Centros Logísticos Integrados – CLI (remotos,
periféricos e urbanos) previstos nas proximidades ou na RMSP, de modo a viabilizar a
substituição do atual modelo logístico disperso pelo modelo logístico estruturado;
percurso da carga na malha urbana da RMSP; e
transporte hidroviário.
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Mapa 27: Principais linhas de caráter perimetral que atendem áreas periféricas da metrópole
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2.2.4.4 Ordenamento do território associado à oferta de acessibilidade
A acessibilidade deficiente das áreas externas ao centro expandido da RMSP, que tem
prejudicado a formação de um tecido urbano polinucleado, mais equilibrado na distribuição
espacial das atividades e direcionador dos fluxos de transporte, evidencia a atual carência de
linhas de transporte perimetrais.
De fato, linhas de transporte perimetrais poderiam induzir a formação de polos periféricos
próximos a áreas densamente habitadas por população de menor renda. Sem competir com a
forte atração exercida pelo centro expandido da metrópole, o aumento de acessibilidade
promovido por linhas perimetrais ampliaria os limiares de mercado junto a cada nova estação,
atraindo a localização de atividades econômicas, que seriam acessíveis a menores custos, para
atender à demanda periférica por produtos e serviços.
Outra vantagem da opção por linhas perimetrais de transporte e seu efeito na indução de polos
periféricos, é a redução da dispersão espacial das atividades e da população em áreas externas
ao centro expandido da metrópole. Atualmente, atividades e empreendimentos imobiliários
habitacionais, sem outra opção de localização, buscam as imediações dos corredores viários e
das rodovias que atendem a RMSP, promovendo a expansão da mancha urbana e o aumento
dos custos de viagem.
A carência por novas áreas acessíveis é tanta, que mesmo a implantação da rede estrutural de
transporte tem sido onerada com a ocupação urbana de áreas inicialmente vazias, reservadas
para a expansão do serviço.
A carência de novas áreas acessíveis também tem feito recrudescer conhecidas estratégias do
setor imobiliário, como a de pressionar o poder público a autorizar linhas regulares de ônibus para
atender pequenos e afastados núcleos urbanos, em geral localizados em áreas ambientalmente
protegidas, ou abertura de novos acessos em rodovias de classe zero.
Para fundamentar a diretriz referente à prioridade de implantação de linhas perimetrais, face à
carência de polos de empregos e serviços na periferia da RMSP, especialmente em áreas
densamente habitadas por população de baixa renda (áreas dormitório), foi realizada uma Análise
de Agrupamento, aplicada separadamente às Zonas da Pesquisa O/D 2007 do “Centro
Expandido” e do “Exterior” da RMSP (área externa ao Centro Expandido), identificando polos e
áreas dormitório existentes na RMSP.
Como resultados desta análise observa-se que no Centro Expandido há diferentes grupos de
Zonas O/D correspondendo a polos de primeira categoria, que atraem muitas viagens motivo
emprego e possuem pouca população; polos de primeira categoria, que atraem muitas viagens
motivo emprego e possuem muita população; polos de segunda categoria, com pouca população;
polos de segunda categoria, com muita população; além de áreas com potencial de
transformação (Mapa 25, Figura 21 e Gráfico 26). No restante da RMSP há polos de primeira
categoria; polos de segunda categoria com pouca população; polos de segunda categoria com
muita população; e “Áreas Dormitório”, mais densas ou menos densas de população (Mapa 26,
Figura 22 e Gráfico 27).

Com esta análise foram identificados os seguintes polos do “Centro Expandido”: Água Branca,
Barra Funda, Bela Vista, Berrini, Bexiga, Campinas, Centro Cultural, Chácara Itaim, Clínicas,
Consolação, Francisco Matarazzo, Higienópolis, Jardim Luzitânia, Jardim Paulistano, João
Teodoro, Ladeira da Memória, Lapa, Liberdade, Luz, Marechal Deodoro, MASP, Oriente, Oscar
Freire, Pamplona, Paraíso, Parque Dom Pedro, Perdizes, Pinheiros, Pires da Mota, Praça João
Mendes, PUC, Rodrigues Alves, Santa Cecília, Santa Efigênia, São Carlos do Pinhal, Treze de
Maio, Trianon, Vila Buarque, Vila Clementino e Vila Olímpia.
A mesma análise localizou os seguintes polos do “Exterior”: Alfredo Pujol, Boa Vista, Bussocaba,
Butantã, Casa Verde, Chácara do Piqueri, Chácara Flora, Cidade Nitro Operária, Cidade
Universitária, Coroa, Cumbica, Fazenda Morumbi, Gomes Cardim, Granja Julieta, Guarulhos,
Jaguaré, Jardim Caxingui, Jardim Jussara, Joaquim Nabuco, Jóquei Clube, Jurubatuba, Limão,
Morumbi, Parque do Estado, Parque Interlagos, Parque Novo Mundo, Parque São Jorge, Penha,
Presidente Altino, Ribeirão Itaqui, Rodovia Presidente Dutra, Rudge Ramos, Santo André, Santo
Antônio, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Tamboré, Vila Carioca, Vila Cordeiro, Vila
Guilherme, Vila Jaguara, Vila Maria, Vila Miranda e Vila Socorro.
As Áreas Dormitório identificadas com a Análise de Agrupamento são: Adventista, Águia de Haia,
Alto da Boa Vista, Anchieta, Artur Alvim, Brasilândia, Cachoeirinha, Cangaíba, Capão Redondo,
Carapicuiba, Centro Empresarial, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Cocaia, Cohab Jova Rural,
Demarchi, Eldorado, Ermelino Matarazzo, Fábrica Bandeirantes, Fazenda da Juta, Fazenda Itaim,
Grajaú, Guaianazes, Iguatemi, Itaberaba, Jandira, Jardim América, Jardim Ângela, Jardim Bom
Clima, Jardim Colorado, Jardim Damasceno, Jardim das Oliveiras, Jardim Guapira, Jardim
Helena, Jardim Míriam, Jardim Mitsutani, Jardim Peri, Jardim Planalto, Jardim Presidente, Jardim
Robru, Jardim Romano, Jardim São Luis, Jardim Silveira, Jardim Umarizal, Jardim Veloso, José
Bonifácio, Juscelino Kubitschek, Lajeado, Limoeiro, Mandaqui, Mar Paulista, M'Boi Mirim, Munhoz
Junior, Mutinga, Parada de Taipas, Paraisópolis, Parque Ararib, Parque Fernanda, Parque
Pinheiros, Parque Santa Madalena, Parque São Lucas, Parque São Rafael, Pedreira, Quitaúna,
Rio Verde, Riviera, Rodolfo Pirani, Rui Barbosa, Santa Marcelina, Santo Eduardo, São João
Clímaco, São Mateus, Sapopemba, Saudade, Sesc Interlagos, Teotônio Vilela, Vila Curuçá, Vila
Campanela, Vila Ema, Vila Jacuí, Vila Medeiros, Vila Missionária, Vila Morro Grande, Vila Rosália,
Vila Terezinha e Vutopoca.
Os principais vetores dos deslocamentos diários realizados pela população da RMSP utilizando
transporte individual, com origem e destino na área externa ao “Centro Expandido” – além de
destacar a presença de deslocamentos perimetrais entre estes polos – confirmam o conjunto de
polos e de áreas dormitórios identificados na Análise de Agrupamento (Mapa 27).
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Mapa 28: Polos no “Centro Expandido”
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Figura 21: Diagrama de Associação dos Agrupamentos – “Centro Expandido”

Gráfico 26: Diagrama de dispersão dos agrupamentos – “Centro Expandido
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Mapa 29: Polos e Áreas Dormitório –“Exterior”
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Figura 22: Diagrama de Associação dos Agrupamentos – “Exterior”

Gráfico 27: Diagrama de dispersão dos agrupamentos – “Exterior”
250

200

150

100

50

0
Polos 1ª categoria

Polos 2ª categoria com muita
população

Polos 2ª categoria com
pouca população

Áreas dormitorios menos
densas

Áreas dormitorios mais
densas

Restante da RMSP

Densidade de viagens atraídas por motivo trabalho
Densidadede viagens atraídas por outros motivos
Densidade populacional

Fonte: Pesquisa O/D, 2007.

98

Mapa 30: Mapa dos principais deslocamentos diários realizados utilizando transporte individual, com origem e destino externos ao “Centro Expandido”, sobreposto a polos e áreas
dormitório

Esses mesmos vetores dos deslocamentos diários realizados pela população da RMSP utilizando
transporte individual, quando sobrepostos ao mapa de polos e de áreas dormitórios identificados
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na Análise de Agrupamento e à rede de transporte oficial planejada pela STM para 2030, indicam
a possibilidade de que parte destas viagens possam ser realizadas no futuro por modo de
transporte coletivo (Mapa 28)
Os principais vetores dos deslocamentos diários realizados pela população da RMSP utilizando
transporte coletivo, com origem e destino na área externa ao “Centro Expandido” – além de
destacar a presença de deslocamentos perimetrais entre estes polos – confirmam o conjunto de
polos e de áreas dormitórios identificados na Análise de Agrupamento (Mapa 29).
Esses mesmos vetores dos deslocamentos diários realizados pela população da RMSP utilizando
transporte coletivo, quando sobrepostos ao mapa de polos e de áreas dormitório identificados na
Análise de Agrupamento e à rede de transporte oficial planejada pela STM para 2030, indicam a
possibilidade de que tais viagens possam ser realizadas no futuro com maior rapidez e conforto,
utilizando os serviços da rede de transporte estrutural (Mapa 30).
.
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Mapa 31: Mapa dos principais deslocamentos diários realizados fora do centro expandido, utilizando transporte individual, sobreposto a polos, áreas dormitório e à rede de transporte
planejada
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Mapa 32: Mapa dos principais deslocamentos diários realizados utilizando transporte coletivo, com origem e destino externos ao “Centro Expandido”, sobreposto a polos e áreas dormitório
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Mapa 33: Mapa dos principais deslocamentos diários realizados fora do centro expandido, utilizando transporte coletivo, sobreposto a polos, áreas dormitório e à rede de transporte
planejada
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2.2.4.5 Governança da função pública de interesse comum Transporte e Logística
A governança metropolitana da função pública de interesse comum Transporte e Logística
envolve atualmente duas Secretarias de Estado:




Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, a que estão
relacionadas a Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, a Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU e a Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos – CPTM, respondendo respectivamente pelos serviços metroviário, de
ônibus intermunicipais e de trens metropolitanos;
Secretaria Estadual de Logística e Transportes, a que estão relacionadas a DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A, o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, o
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP e a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP. A DERSA
constrói, opera, mantêm e administra rodovias e terminais intermodais. O DER administra o
sistema rodoviário estadual, sua integração com as rodovias municipais e federais e sua
interação com os demais modos de transporte, objetivando o atendimento aos usuários no
transporte de pessoas e cargas. O DAESP administra, mantém e explora os aeroportos
públicos no interior do Estado de São Paulo, mediante convênio com o Comando da
Aeronáutica por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A ARTESP é
uma autarquia estadual responsável por regular e fiscalizar o Programa de Concessões
Rodoviárias, o Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros e todos os serviços de
transporte público delegados no Estado de São Paulo. A ARTESP também tem por
atribuição implementar a política estadual de transportes e estimular a melhoria da
prestação dos serviços públicos de transporte no Estado.

Na atual estrutura de gestão não há órgão ou empresa pública que responda pelo planejamento e
implantação de soluções que promovam a conectividade da rede viária em escala metropolitana.
Os municípios atuam apenas nas redes viárias localizadas em seus territórios, em geral
semelhantes a “colchas de retalho”, resultado de glebas rurais loteadas sem considerar a
acessibilidade em escala local, muito menos regional.

seguinte, o PITU 2025, por uma "harmônica interação, no tempo e no espaço, de várias funções
urbanas, regidas pelas correspondentes políticas públicas e dinamizadas pelas forças de
mercado". Com essas palavras, deu-se ênfase à necessidade de alterar a localização da
demanda de transporte – alteração que deveria ser resultante da adoção de uma política pública
de desenvolvimento habitacional que promovesse o adensamento seletivo da cidade no entorno
das facilidades de transporte. No entanto, estratégias que promovem alterações na localização da
demanda de transporte estão estreitamente vinculadas à ampliação da acessibilidade e, portanto,
no caso da RMSP, à ampliação da oferta de transporte público metroferroviário – principal
objetivo do PITU 2020, mas pouco relevante no PITU 2025.
A atual rede de transporte público planejada para a RMSP, mais ampla que a do PITU 2025 em
termos espaciais, com linhas radiais e perimetrais que abrangem grande parte do território
metropolitano, não está associada a uma política de transporte explicitamente declarada, mas
resulta de um pacto entre as empresas que atuam no setor, fundamentado principalmente em
estudos que simulam demandas de passageiros transportados em cada linha, nas próximas
décadas.
Em termos operacionais, a falta de uma política oficial de transportes afeta particularmente a
integração, física e/ou tarifária, entre o serviço de ônibus municipal e o serviço das linhas
intermunicipais, prejudicando a mobilidade da população, principalmente na periferia da
metrópole. Atualmente chega a ser mais econômico realizar os deslocamentos intermunicipais de
automóvel do que usar dois diferentes cartões, um para pagar a tarifa do ônibus municipal, outro
para pagar a tarifa do ônibus metropolitano.
Em termos democráticos, não declarar a política estadual de mobilidade urbana tem apartado a
participação social de sua elaboração.
Finalmente, em termos de governança metropolitana interfederativa, para a expansão da
infraestrutura de transporte e logística, ainda se buscam instrumentos para promover a integração
de ações estabelecidas internamente ao Estado e de ações que deveriam envolver o Estado e os
municípios da Região Metropolitana de São Paulo, principalmente para a inclusão de diretrizes
referentes à ampliação da acessibilidade vinculadas à organização das atividades no espaço
metropolitano.

Outra carência associada à gestão dessa função pública de interesse comum é a falta de
definições oficiais referentes à política de transporte para a RMSP. O que há de mais próximo
nesse sentido encontra-se no Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020 - PITU 2020,
que estabelece objetivos para a política de transporte, associados a uma metrópole "competitiva,
saudável, equilibrada, responsável e cidadã": aumento da acessibilidade geral, internacional, às
metrópoles vizinhas, aos grupos de baixa renda, aos sub-centros comerciais, de serviços e polos
de emprego e ao centro metropolitano; redução do congestionamento viário, do número de
acidentes, da poluição atmosférica e do nível de ruído; potencialização do caráter indutor e
estruturador da rede de transportes; concepção e operação integrada do sistema de transporte;
uso eficiente dos recursos; melhoria da qualidade do serviço do transporte coletivo; e preservação
e promoção do espaço urbano. A necessidade de uma política setorial foi substituída no plano
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